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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )55( ل�شنة 2018
 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة الأ�شغال

  و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ْبط الق�شائي   �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )45( منه، 
ال�شطحية،  المياه  و�شْرف  ال�شحي  ْرف  ال�شَّ ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )33(  القانون  وعلى 
وعلى الأخ�س المادة )15/ج( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بقرار وزير الأ�شغال رقم )10( 

ل�شنة 2009. 
ر�ــس/وم  رقــم  العمراني  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  كتاب  على  وبناًء 

ْبط الق�شائي، �س/2018/580 الموؤرخ في 2018/4/24 ب�شاأن مْنح موظفين �شفة ماأمور ال�شَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ل موظفو وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني التالية اأ�شماوؤهم، �شفة  يخوَّ
ْبط الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع في دوائر اخت�شا�شهم بالمخالفة  ماأموري ال�شَّ
ال�شطحية،  المياه  و�شْرف  ال�شحي  ْرف  ال�شَّ ب�شاأن   2006 ل�شنة   )33( رقم  القانون  لأحكام 

ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم:
1 - محمد فردان محمد فردان

2 - �شيد جعفر �شيد م�شطفى جعفر
3 - فواز �شعيد علي يو�شف
4 - ح�شن عبدعلي ال�شقاي

5 - �شيد اأحمد علي الوداعي
6 - �شلمان جا�شم محمد ح�شن

7 - حميد زكريا
8 - اإبراهيم عطية علي غفيل

 9 - �شادق مجيد هيات الم�شخ�س
10 - اإبراهيم عبداهلل ح�شن اأحمد

يقة علي عبدالأمير الجزيري دِّ 11 - �شِ
12 - جا�شم عبدالرحمن اأحمد الخاجة

13 - فاطمة فا�شل عبا�س يو�شف
14 - علي يو�شف خليل القيِّم

15 - مهدي �شعيد علي محمد
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املادة الثانية
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير العدل  وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 10 يـولــيـو  2018م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )56( ل�شنة 2018
 ب�شاأن تخويل اأحد موظفي هيئة الكهرباء واملاء

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته، 
وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وبناًء على التفاق مع وزير �شوؤون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ماأموري  واملاء �شفة  الكهرباء  بهيئة  املوظف  العيون توين ح�شني محمد  اأبو  ال�شيد/  ل  ُيخوَّ
املر�شوم  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شه  دائرة  تقع يف  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي  ال�شبط 

بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

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

وزير العدل  وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 10 يـولــيـو  2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )102( ل�شنة 2018
 بتعديل البند )43( من جدول الر�شوم اخلا�شة بِخْدمات

 الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة
املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بِخْدمات الإدارة 

العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند )43( الوارد يف اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن 
ح باجلدول  الر�شوم اخلا�شة بِخْدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، النَّ�سُّ املو�شَّ

الآتي:

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية
الفريق الركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 9 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 22 يـولـيـــــــــو 2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )113( ل�شنة 2018
 بتنظيم اإ�شناد خدمة الفْح�ض الفني للمركبات

 اإلى الأ�شخا�ض العتبارية اخلا�شة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 

وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته، 

وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة 
لة بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017، بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، املعدَّ

التنفيذية  ولئحته  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )27(  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016،

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

د بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س  ُيق�شَ
خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
القانون: قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014.

الالئحة: الالئحة التنفيذية لقانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ال�شادرة 
بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015.

الوزارة: وزارة الداخلية. 
الإدارة: الإدارة العامة للمرور.

�س لها من الإدارة بمزاولة ن�شاط فْح�س المركبات فنيًا. المركز: اأية �شركة اأو موؤ�ش�شة مرخَّ
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�س له من ِقَبل الإدارة بفْح�س المركبة  الفاح�ض: ال�شخ�س الطبيعي المقيَّد لدى المركز والمرخَّ
فنيًا. 

د من �شالمتهـــا و�شالحيتها لل�شيـــر وا�شتيفائها ل�شروط  الن�ش���اط: فْح�ـــس المركبة فنيـــًا والتاأكُّ
الأمن والمتانة المن�شو�س عليها في القانون والالئحة. 

الجهة المخت�شة بال�شجل التجاري: الإدارة المعنية باإجراءات القْيد بال�شجل التجاري.
ت لل�شْير ذات عجالت  المركبة: كل و�شيلة من و�شائل النقل – �شواء كانت ثقيلة اأو خفيفة – اأُِعدَّ

اأو جنزير وت�شير بقوة اآلية اأو ج�شدية )اإن�شان اأو حيوان( اأو ُت�شحب باأية و�شيلة.
المركب���ة الثقيل���ة: اأيـــة �شيارة نقل خا�ـــس اأو �شيارة نقل خا�س للركاب اأو �شيـــارة ذات ا�شتعمال 

خا�س اأو قاطرة يزيد وزنها على ثالثة اآلف كيلوجرام.
المركبة الخفيفة: اأية مركبة اأو دراجة اآلية با�شتثناء المركبة الثقيلة. 

�ـــس بموجبها للمركز اأو الفاح�س بمزاولة  الترخي����ض: الوثيقة ال�شادرة من الإدارة والتي يرخَّ
الن�شاط. 

د داخل المركز والمعتَمد من ِقَبل الإدارة لفْح�س المركبة فنيًا.  حارة الفح�ض: المكان المحدَّ
الفح����ض الخارج���ي: الفْح�س الفني للمركبـــة الذي يتم خارج المركـــز بوا�شطة اأجهزة خا�شة 

متنقلة لأيِّ مكان ِوْفقًا للمعايير الفنية التي تعتمدها الإدارة. 
الخدمة المميَّزة: الت�شهيالت غير المعتادة التي يقدمها المركز للعميل بناًء على طلبه. 

مادة )2(
ت�شري اأحكام هذا القرار على مزاولة ن�شاط خدمة الفْح�س الفني للمركبات يف اململكة.

مادة )3(
�شًا له بذلك من  ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مزاولة الن�شاط ما مل يكن مرخَّ

قبل الإدارة.
باع ذات الإجراءات الالزمة لطلب  وُيحَظر على املركز اإن�شاء اأيِّ فرع له يف اململكة دون اتِّ

الرتخي�س وال�شروط املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

مادة )4(
تتولى الإدارة الإ�شراف على تطبيق اأحكام هذا القرار، ويكون لها يف �شبيل ذلك ال�شالحيات 

الآتية: 
ع دليل ال�شروط والمتطلَّبات والمعايير الفنية الواجب تواُفرها لمزاولة الن�شاط. اأ - و�شْ

ب - تحديد التزامات الفاح�س بموجب قرار ي�شدر من الإدارة. 
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مة �شد المركز اأو الفاح�س، واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأنها. ي ال�شكاوى المقدَّ ج - تَلقِّ
د - اإ�شدار الترخي�س وتجديده وتعديل البيانات الواردة فيه. 

هـ - الرقابة والإ�شراف والتفتي�س على المركز والفاح�س ِوْفقًا لأحكام هذا القرار ودليل ال�شروط 
والمتطلَّبات والمعايير الفنية الواجب تواُفرها لمزاولة الن�شاط. 

و - فْر�س الجزاءات المن�شو�س عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه. 
ز - اإعداد ال�شجالت الورقية والإلكترونية واأنظمة العمل الالزمة لتدوين كافة البيانات والحتفاظ 

بالوثائق والإح�شائيات والتقارير المتعلقة بالمركز والفاح�س. 
ح - تقييم الفاح�شين. 

دة في المادة )5( من هذا القرار،  ط - ا�شتحـــداث اأي نوع مـــن غير اأنواع الفح�س الفني المحدَّ
على اأْن تتعلق بمزاولة الن�شاط. 

اأية �شالحيات اأخرى تكون لزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار. ي - 

مادة )5(
د يف الرتخي�س اأنواع الفح�س الفني التي يجوز تقدميها من ِقَبل املركز، وهي: ُتدَّ

اأ( فْح�س المركبة الخفيفة. 
ب( فْح�س المركبة الثقيلة. 

ج( فْح�س المركبة المباعة عن طريق المزادات اأو ال�شراء المبا�شر من المالك. 
د( فْح�س المركبة لغايات الت�شدير. 

هـ( الفْح�س الخارجي. 
و( الخدمة المميزة للفْح�س.

مادة )6(
ُي�شرَتط يف َمن يتقدم لالإدارة بطلب احل�شول على ترخي�س باإن�شاء مركز، الآتي: 

اأ - اأْن يكون بحريني الجن�شية. 
طات الهند�شية لموقع المركز والمرافق التابعة له.   ب - تقديم الر�شومات والمخطَّ

دها دليل  ج - تقديـــم خطاب �شمان بنكي ل�شالح الوزارة ِوْفقـــًا لل�شوابط والإجراءات التي يحدِّ
ال�شروط والمتطلَّبات والمعايير الفنية.
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ر بموجب هذا القرار.  د - �شداد الر�شم المقرَّ

دها الإدارة. هـ - اأية �شروط اأخرى تحدِّ

مادة )7(
يتم اإ�شدار ترخي�س املركز ِوْفقًا لالإجراءات الآتية: 

م طالب الترخي�س طلب القْيد بال�شجل التجاري اإلى الجهة المخت�شة بال�شجل التجاري  اأ( يقـــدِّ
رة قانونًا.  ِوْفقًا لالإجراءات المقرَّ

ة بال�شجـــل التجاري طلب القْيد، ُيمنح طالـــب الترخي�س �شهادة  ب( اإذا قِبلـــت الجهـــة المخت�شَّ
بالقْيـــد تت�شمـــن عدم جواز مزاولتـــه للن�شاط المثَبت في طلب القْيـــد اإل بعد الح�شول على 

الترخي�س الالزم من الإدارة.

ة بال�شجـــل التجاري الطلب اإلـــى الإدارة لتتولى فْح�شـــه والتاأكد من  ج( تحيـــل الجهـــة المخت�شَّ
ا�شتيفائـــه لأحكام هذا القرار ودليل ال�شروط والمتطلَّبات والمعايير الفنية الواجب تواُفرها 

د من مدى حاجة ال�شوق لإ�شدار الترخي�س. لمزاولة الن�شاط، والتاأكُّ

ة بال�شجل التجاري  د( علـــى الإدارة البـــتُّ في الطلب خالل �شتين يومًا واإخطار الجهـــة المخت�شَّ
ْف�س، وُيعتَبر فوات �شتين يومًا دون البتِّ في  بنتيجـــة البتِّ فيه اإمـــا بالموافقة المبدئية اأو الرَّ

الطلب بمثابة رْف�ٍس �شمني له.

في حالة الموافقة على الطلب ُيمنح طالب الترخي�س موافقة مبدئية ومهلة لمدة �شتة اأ�شهر  هـ( 
باعها للح�شول علـــى الترخي�س،  لتجهيـــز المركـــز وا�شتكمال باقـــي الإجراءات الواجـــب اتِّ

ويجوز لالإدارة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي ت�شتدعي ذلك.

و( يتـــم تنفيـــذ م�شروع المركـــز وتجهيزه ِوْفقًا لأحكام هـــذا القرار ودليل ال�شـــروط والمتطلَّبات 
والمعاييـــر الفنية الواجـــب تواُفرها لمزاولة الن�شاط، والتي ُمِنحـــت الموافقُة المبدئيُة على 

اأ�شا�شها.

ل لجنة من الموظفين المخت�شين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه،  ز( ت�شكَّ
لَتَبيُّـــن مدى مطابقة هذا التنفيذ لأحكام هـــذا القرار ودليل ال�شروط والمتطلَّبات والمعايير 
الفنية الواجـــب تواُفرها لمزاولة الن�شاط، والتي �شدرت الموافقـــة المبدئية ا�شتنادًا اإليها، 

وُت�شِدر الإدارة قرارها ب�شاأن الترخي�س بناًء على تقرير هذه اللجنة.

�س له  ب عليها اأْن ت�شدر للمرخَّ ة بال�شجل التجاري الترخي�س يتوجَّ ي الجهة المخت�شَّ ح( بعد تَلقِّ
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�س به. له مزاولة الن�شاط المرخَّ �شهادة بالقْيد في ال�شجل تخوِّ

مادة )8(
ُيعتَب الرتخي�س للمركز �شاريًا ملدة �شنتني عند اإ�شداره لأول مرة، ويجوز جتديده ملدة �شنة 
قابلة للتجديد ملدد مماثلة بناًء على طلب كتابي من املركز، وذلك قبل �شتني يومًا على الأقل من 

تاريخ انتهاء الرتخي�س.
وعلى الإدارة اإخطار املركز بالقرار ال�شادر ب�شاأن طلب التجديد قبل ثالثني يومًا على الأقل 

من تاريخ انتهاء الرتخي�س.
وُيعتَب عدم اإخطار املركز بالقرار خالل املدة امل�شار اإليها قبوًل �شمنيًا لطلب التجديد.

مادة )9(
يجب على املركز اللتزام بالآتي:

اأ - القرارات ال�شادرة عن الإدارة.
ب - دليل ال�شروط والمتطلَّبات والمعايير الفنية الواجب تواُفرها لمزاولة الن�شاط.

ج - عدم عرقلة عمل موظفي الإدارة وتمكينهم من ممار�شة �شالحياتهم والقيام باأعمال الرقابة 
والتفتي�س.

َقيُّد بعدم مزاولة الن�شاط بعـــد انتهاء مدة الترخي�س دون  د - اأحـــكام و�شروط الترخي�ـــس، والتَّ
تجديده. 

هـ - �شروط واإجراءات قْيد الفاح�شين التي ي�شدر بتحديدها قرار من الإدارة.
و - توفير الأجهزة والمعدات المطلوبة لفْح�س المركبة.

دهـــا الإدارة، وتنظيم وقـــوف المركبات فيها،  ز - اأ�شنـــاف واأعـــداد حارات الفْح�ـــس التي تحدِّ
ومطابقتها للموا�شفات المعتَمدة لدى الإدارة.

ح - اإدخـــال المركبات بطريقة اآمنة اإلى حـــارات الفْح�س، وعدم قيادة مركبة العميل اإلى اأو في 
حارات الفْح�س من ِقَبل اأحد الفاح�شين الذين ل يحملون رخ�شة قيادة �شارية المفعول. 

ل كافة التكاليف  ط - ا�شتخدام الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الإدارة لمزاولة الن�شاط، وتَحمُّ
والم�شاريف المترتبة على ذلك.  

ي - الحتفـــاظ بال�شجـــالت والبيانـــات والوثائق والإح�شائيـــات والتقارير المتعلقـــة بالن�شاط، 
دها الإدارة. واإتاحتها لموظفي الإدارة لالطالع عليها في اأيِّ وقت ِوْفقًا للكيفية التي تحدِّ
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�س لها فـــي المملكة، ِوْفقًا  ك - تقديـــم وثيقـــة تاأمين �شادرة من اإحدى �شـــركات التاأمين المرخَّ
لال�شتراطـــات المعتَمدة لدى الإدارة فـــي هذا ال�شاأن؛ ل�شمان التعوي�س عـــن اأية اأ�شرار قد 

تلحق بالغير، على اأْن تكون وثيقة التاأمين �شارية المفعول طيلة مدة الترخي�س. 
ل - اإدخال بيانات المركبة في النظام المعتَمد من الإدارة عند اإجراء الفح�س الفني لها.

م - عـــدم مْنـــح �شهادة تفيد اجتياز المركبة للفْح�س على الرغـــم من عدم �شالحيتها وتاأثيرها 
علـــى البيئة وال�شالمة المرورية، اأو تفيد عدم اجتيازها رغم �شالحيتها وعدم تاأثيرها على 

البيئة وال�شالمة المرورية.
ن - عدم اإجراء اإ�شافات اأو تغييرات في المركز قبل الح�شول على موافقة الإدارة.

دها الإدارة.  �س - مواعيد واأوقات العمل التي تحدِّ
ع - الهتمام بنظافة المركز والأجهزة الم�شتخَدمة.

ع البطاقة التعريفية الخا�شة به. ف - تَقيُّد الفاح�س بارتداء الزي الر�شمي وو�شْ
�س - عدم تقديم خدمات غير معتَمدة من الإدارة.

دها الإدارة بموجب القرارات ال�شادرة عنها في هذا ال�شاأن. ق - اأية التزامات اأخرى تحدِّ

مادة )10(
مها  رة يف اجلدول املرافق لهذا القرار مقابل اخِلْدمات التي تقدِّ ل الإدارة الر�شوم املقرَّ �شِّ ُتَ
للمركز، ويجوز لها تديد املبلغ الذي يوؤديه العميل لهذا املركز نظري خدمة الفْح�س الفني التي 

مها لتكون متوافقة مع مقت�شيات ال�شوق. يقدِّ

مادة )11(
مع عدم الإخالل بامل�شئولية املدنية واجلنائية، لالإدارة اتخاذ الإجراءات التالية يف مواجهة 

املركز اأو الفاح�س يف حالة مخالفة اأحكام هذا القرار: 
رها الإدارة. اأ( الإنذار الكتابي باإزالة المخالفة وت�شحيح الأو�شاع خالل مهلة منا�شبة تقدِّ

ب( اإيقاف المركز عن مزاولة الن�شاط لمدة ل تجاِوز �شتة اأ�شهر. 
ج( اإلغاء الترخي�س للمركز اأو الفاح�س.

باإلغاء  قرار  �شده  ال�شادر  الفاح�س  اأو  املركز  من  كتابي  طلب  على  بناًء  لالإدارة،  ويجوز 
ده كتابيًا بعدم  وتَعهُّ املخالفة  اأ�شباب  اإزالة  ب�شرط  له  اإ�شدار ترخي�س جديد  اإعادة  ترخي�شه، 

تكرار ذات املخالفة.
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مادة )12(
يجوز لكل ذي �شاأن التََّظلُّم اإلى مدير عام الإدارة من اأيِّ قرار اأو اإجراء اتُِّخذ بحقه مبوجب 
اأو الإجراء املتظلِّم منه، ويتم البتُّ  اأيام عمل من تاريخ ِعْلمه بالقرار  هذا القرار خالل ثالثة 
يف التََّظلُّم خالل ع�شرة اأيام من تاريخ تقدميه. وُيخَطر ذو ال�شاأن كتابة بالقرار ال�شادر ب�شاأن 

تظلُّمه خالل �شبعة اأيام من تاريخ البتِّ فيه.
ْف�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من  وملن ُرِف�س تظلُّمه اأْن يطعن يف قرار الرَّ

تاريخ اإخطاره برْف�س تظلُّمه.
برْف�س  قرار  و�شدور  القرار  من  التََّظلُّم  بعد  اإل  املخت�شة  املحكمة  اأمام  الطعن  يجوز  ول 

التََّظلُّم اأو فوات ميعاد البتِّ فيه دون اإخطار.

مادة )13(
ل تتحمل الوزارة اأو الإدارة اأية م�شئولية جتاه الغري عن الأ�شرار التي تلحق بهم نتيجة قيام 

املركز اأو الفاح�س مبزاولة الن�شاط.

مادة )14(
القرار،  – تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه  واملعنيني  للمرور  العامة  الإدارة  على مدير عام 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الداخلية
الفريق الركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 24 يـــــولـيــــــــو 2018م
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لها الإدارة من املركز �شِّ َ جدول ر�شوم اخِلْدمات التي تحُ

الر�شم املقرراخلدمةالت�شل�شل

200 ديناردرا�شة طلب احل�شول على ترخي�س باإن�شاء مركز1

2
اإ�شدار اأو جتديد ترخي�س مركز اأو اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف له

 اأو الرتخي�س باإن�شاء فرع
500 دينار

20 دينارًااإ�شدار اأو جتديد ترخي�س الفاح�س اأو اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف له3

5 دنانرياعتماد �شهادات الفح�س الفني للمركبات التي ي�شدرها املركز4
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم  )36( ل�شنة 2018
 ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت

اد الأعمال ال�شباب البحرينية جلمعية روَّ

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

1989 وتعديالته،
اد الأعمال ال�شباب  وعلى القرار رقم )44( ل�شنة  2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية روَّ

اد الأعمال ال�شباب البحرينية، البحرينية، وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية روَّ
وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2018/6/25، والثابت فيها 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

اد الأعمال ال�شباب البحرينية، و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية روَّ
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

اد الأعمال ال�شباب البحرينية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة  يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية روَّ
ال�شيد/نواف محمد عبداهلل جناحي، وع�شوية كلٍّ من:

1 - اأمل عي�شى عبداهلل عتيق                       
2 - خالد فوزي علي تلفت 

3 -  مريم محمد �شلطان نا�شر 
4 - هيفاء نا�شر نجم الرميثي
5 - نواف خالد محمد ر�شول 

يقي دِّ 6 -  �شهام �شكيب محمد �شِ
7 - فهد محمد عبداهلل جناحي
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مادة )2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(
اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 
نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم  اجلمعية، مت�شمِّ
العمل بها، ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

مادة )5(
دة  اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 
اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ
والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

                                                                                   
�شدر بتاريخ: 20 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 4 يــولـيـــو 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )38( ل�شنة 2018
باإلغاء ترخي�ض دار ح�شانة مملكة الزهور

وزير العمل  والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور الح�شانة، المعدَّ
ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س المادة )36( منه،

وعلى القرار  رقم )82( ل�شنة 2015 ب�شاأن توفيق اأو�شاع دار ح�شانة مملكة الزهور، 
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإغالق دار ح�شانة مملكة الزهور موؤقتًا، 

وعلى القرار رقم )2/د( ل�شنة 2016 باإغالق دار ح�شانة مملكة الزهور موؤقتًا، 
ر  المحرَّ والطفولة،  الأ�شرة  تنمية  بــاإدارة  الطفولة  وتنمية  الح�شانات  ق�شم  مح�شر  وعلى 
الزهور،  مملكة  ح�شانة  دار  مخالفات  بخ�شو�س  المح�شر  ومرفقات   ،2018 مايو   17 بتاريخ 

�س طفل لحروق، ومنها تَعرُّ
ن  وعلى تقرير رئي�س  ق�شم الح�شانات وتنمية الطفولة بتاريخ 23 مايو 2018 والذي ت�شمَّ

�س طفل لحروق ومحاولة اإخفاء الحروق، مخالفات دار الح�شانة، ومنها تَعرُّ
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س دار ح�شانة مملكة الزهور ال�شادر بموجب القرار رقم )82( ل�شنة 2015 
ب�شاأن توفيق اأو�شاع دار ح�شانة مملكة الزهور، والممنوح لل�شيدة منال عادل عبداهلل محمد.

مادة )2(
على اإدارة تنمية الأ�شرة والطفولة اإخطار اإدارة الح�شانة بهذا القرار، والتن�شيق مع اإدارة 
الح�شانة في �شاأن اإبالغ اأهالي الأطفال الملحقين بها، في اإطار عدم حدوث خلل في الحقوق 

واللتزامات.
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مادة )3(
على الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

في الجريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر في: 27 �شـوال 1439هـ
المــوافـق: 11 يوليــو 2018م



العدد: 3376 – الخميس 26 يوليو 2018

21

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )39( ل�شنة 2018
ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء دار ح�شانة كنوز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور الح�شانة، المعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة نيلة محمد الجالهمة باإن�شاء دار ح�شانة كنوز لمدة �شنتين، تحت قيد رقم  ُيرخَّ
)7/دح/2018(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 ذي القعدة 1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 16 يــــولـيـــــــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )111( ل�شنة 2018
ب�شاأن تعديل ت�شنيف عقارين بعد التق�شيم يف منطقة ال�شهلة

 ال�شمالية - جممع 441

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،
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قرر الآتي:
مادة )1(

ل ت�شنيف العقارين رقم 04070913 و04070914 الكائَنين بمنطقة ال�شهلة ال�شمالية  يعدَّ
مجمع 441 بعد التق�شيم، ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما 

ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 10 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )112( ل�شنة 2018
ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة الدراز- جممع 540

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 05019767 الكائن بمنطقة الدراز مجمع 540 �شمن ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن المت�شل ب )RHB( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 
ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 27 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 11 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )113( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة ال�شاخورة - جممع 481

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 04038890 الكائن بمنطقة ال�شاخورة مجمع 481 اإلى ت�شنيف 
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مناطق الخدمات والمرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، 
وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

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

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 27 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 11 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )114( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة املنامة - جممع 306

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى   306 مجمع  المنامة  بمنطقة  الكائن   03180038 رقم  العقار  ت�شنيف  يغيَّر 
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ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا  ِوْفقًا   )SP( مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة
القرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

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

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 27 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 11 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )115( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة حالة النعيم - جممع 248

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية منطقة المحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 01013752 الكائن  بمنطقة حالة النعيم مجمع 248  اإلى  ت�شنيف 



العدد: 3376 – الخميس 26 يوليو 2018

35

مناطق الخدمات والمرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، 
وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

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

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 12 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )116( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة دار كليب - جممع 1048

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 10036399 الكائن  بمنطقة دار كليب مجمع 1048 اإلى  ت�شنيف 



العدد: 3376 – الخميس 26 يوليو 2018

38

مناطق الخدمات والمرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، 
ق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�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 في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 12 يوليــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )117( ل�شنة 2018
ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة الفاحت - جممع 324

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنَّف العقارات بمنطقة الفاتح مجمع 324 ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا 
القرار، وتطبَّق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�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 في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

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

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 12 يوليــو 2018م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )31( ل�شنة 2018
ب�شاأن تعيني مدير ملركز �شباب مدينة حمد النموذجي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى المر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيين وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة، 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف 
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س المادة 

)10( منها،
ى مركز مدينة حمد ال�شبابي، وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل م�شمَّ

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعيَّن ال�شيد/ حمد اإبراهيم العريفي مديرًا لمركز �شباب مدينة حمد النموذجي لمدة عام 
تبداأ اعتبارًا من تاريخ �شدور هذا القرار. 

املادة الثانية
وزارة  مع   بالتن�شيق  واأن�شطته  اأموره  وت�شريف  المركز  �شئون  اإدارة  المعيَّن  المدير  يتولى 
�شئون ال�شباب والريا�شة، ِوْفقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم 
ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 
رة لمجل�س الإدارة المن�شو�س عليها  2018. وتكون له كافة الخت�شا�شات والم�شئوليات المقرَّ
والبرامج  للخطط  وِوْفقًا  الوزارة،  ورقابة  اإ�شراف  وتحت  اإليها  الم�شار  النموذجية  الالئحة  في 
والأن�شطة التي ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتولى م�شئولية الإ�شراف والمتابعة والتوجيه 

بالن�شبة لموظفي وعمال المركز.
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املادة الثالثة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع المركز،  ُيِعدُّ مدير المركز تقريرًا يقدَّ
هذا  �شدور  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  خالل  وذلك  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  مقترحاته  نًا  مت�شمِّ

القرار.

املادة الرابعة
على كافة المعنيين بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 15 يـــولـيـــــــو 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )518( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل 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  مركزالبحرين  يعلن 
الم�شجلة بموجب  لالأثاث(،  النجاح  ا�شم )معر�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المناعي، مالك  يو�شف خليفة 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،31341 رقم  القيد 
اآلف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لكل من: علي يو�شف خليفة المناعي،   وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

.Abdulsalam Eriyattu Kuzhiyilو

اإعالن رقم )519( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى فرع ل�شركة اأجنبية

يعلن مركزالبحرين 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 )حلويات �شعد الدين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-37901، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها اإلى فرع لل�شركة الأجنبية الم�شاهمة المقفلة التي 
تملكها �شركة محمد علي �شعد الدين الم�شاهمة المقفلة، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )حلويات �شعد الدين فرع 

�شركة اأجنبية(.
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 )520( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل فرع من موؤ�ش�شة فردية اإلى �شركة ت�شامن

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مع�شومة 
ال�شيد ح�شين محمد �شبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القدح للخياطة الن�شائية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 28183، طالبة تحويل الفرع رقم )11( من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اأزياء الحراير 2( اإلى �شركة ت�شامن 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مع�شومة ال�شيد ح�شين 

.Md Parvej Hossain Monir Hossainو ،Md Jahangir Hossain Md Samsul Haqueمحمد �شبر، و
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اإعالن رقم )521( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيدة/ فاطمة 
الم�شجلة  �شرفي�س(،  هو�شبيتاليتي  بي  اأي  )في  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  علي  اأحمد 
بموجب القيد رقم 85396، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

.Binoy Josephمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  فاطمة اأحمد علي عبداهلل و

اإعالن رقم )522( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

لي�شبح فرعاً من �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

ال�شيد/ اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين   يعلن 
ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شيد/ محمد فرج علي ر�شا، مالك  نيابة عن   ،Tejvinder Singh Kainth

)خدمات محمد فرج لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 17235، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة 
لي�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة، الم�شماة )ما�شتر كول ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
.Tejvinder Singh Kainthو Amarjit Singhالقيد رقم 80678، والمملوكة لكل من ال�شادة محمد فرج علي ر�شا و

اإعالن رقم )523( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

جانت  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ثورنتون/عبدالعال، نيابة عن ال�شيدة/ خديجة مهدي عبدالنبي ح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)مركز كنز الر�شا للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74322، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: من�شور عبدالح�شين من�شور محمد ال�شتري، وخديجة مهدي عبدالنبي ح�شين.

اإعالن رقم )524( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
اإليه ال�شيدة/ هدى  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لالإن�شاء(،  )فارزين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  فرحان،  علي  مكي 
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�شركة  التجاري  ا�شمها  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،58516
)فارزين لالإن�شاء/ ت�شامن بحرينية( لأ�شحابها با�شم بن علي اآل ربيع و�شركاه، وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتين( 
ربيع، عبداهلل  بن  علي  بن  وعبداهلل  ربيع،  محمد  بن  علي  بن  با�شم  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،   دينار 

.Al Amin Mohammed Lil Miahو 
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 )525( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ال�شخ�ض الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيفري�شت لالأ�شنان �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118857، طالبًا 
 50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون 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 )526( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ذات م�شوؤولية محدودة

الى �شركة ال�شخ�ض الواحد
 

اأ�شحاب ال�شركة  اإليه  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  الطباعة ذ.م.م(،  كلر لخدمات  ا�شم )باور  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
117401، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 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 )527( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن 
 

الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�شم )كراج اأبو ح�شن، واأبو ح�شن لقطع غيار ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14323، 
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وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 
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 )528( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

اإبراهيم  اإليه ال�شيد/  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ح�شن ال�شومالي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جلوبيك �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،108614 رقم 
لكل من:  وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة  التجاري �شركة )جلوبيك ذ.م.م(، 

اإبراهيم بن ح�شن بن يو�شف ال�شومالي، ويونغ وان يون.
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 )529( ل�شنة 2018

ب�شاأن تويل �شركة ت�شامن بحرينية
اإلى فروع �شركة ت�شامن بحرينية اأخرى

  
عبداهلل  ال�شيخ  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
والم�شروبات/  الأطعمة  اإيز لخدمات  ا�شم )�شيال  التي تحمل  الت�شامن  �شركة  و�شريكه �شاحبا  اآل خليفة  اأحمد 
الت�شامن  �شركة  فروع  من  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالَبين   ،110120 رقم  القيد  بموجب  ت�شامن(،الم�شجلة 
البحرينية الم�شماة )كو�شري فاكتوري/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111959، ل�شاحبيها عبدالرحمن 

عبداهلل عي�شى المقلة و�شريكته.
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 )530( ل�شنة 2018
ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال

 �شركة )بيت الإمناء العقاري �ض�م�ب/ مقفلة(
  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )بيت 
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الإنماء العقاري �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51815، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة الم�شرح 
به وال�شادر والمدفوع من 65،188،000 )خم�شة و�شتين مليونًا ومائة وثمانية وثمانين األف( دينار بحريني اإلى  

1،000،000 )مليون( 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 )531( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ت�شامن
  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ب�شمة علي اأحمد 
محمود، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )رو بزن�س لت�شغيل واإدارة المكاتب �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 104414، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ب�شمة علي اأحمد محمود �شالمة من�شور، و�شميرة 

بدير اأمين الطير.

اإعالن رقم )532( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ اإ�شالم 
محمود جمال �شلبي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شو�شيال �شبكترا لال�شت�شارات �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116874 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال كل من: هانى راأفت عبده على 

�شقر، ومحمد محمود جمال �شلبي �شريكين 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 )533( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل �شركة ال�شخ�ض الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

 
با�شل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
عبدالحي محمود العلمي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )محام�س ومطاحن ديونز �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 104876، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
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محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: با�شل عبدالحي محمود 
العلمي، وتامر محمد �شعيد خليل ال�شيخ، ونبيل جميل حمود ال�شريقي.

اإعالن رقم )534( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى فرع ب�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة
 

ال�شيد/ عبداهلل  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
مح�شن علوي العلوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المدينة للزجاج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
74346، طالبا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الى فرع من ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة الم�شماة 

)المدينة للزجاج �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31402.
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 )535( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإ�شماعيل 
�شلمان محمد �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج اأبوح�شن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000  14323، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
محمد  �شلمان  وداود  �شلمان،   محمد  �شلمان  اإ�شماعيل  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة 

�شلمان.

اإعالن رقم )536( ل�شنة 2018
ب�شاأن تويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
 13 رقم  الفرع  تحويل  رقم 4342، طالبًا  القيد  بموجب  والم�شجلة  النجاح(،  ا�شم )مطبعه  تحمل  التي  الفردية 
من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 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.


