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 مر�سوم رقم )87( ل�سنة 2019

باإن�ساء هيئة الطاقة امل�ستدامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء، املعدَّ

)40( ل�شنة 2018،

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

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية 

ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2017، والدولية والطاقة، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

والأمن  الطبيعية  للرَثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

القت�شادي، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2019 باإن�شاء مركز الطاقة امل�شتدامة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الهيئة: هيئة الطاقة الم�شتدامة الُمن�شاأة بموجب اأحكام هذا المر�شوم.

الرئي�ص: رئي�س الهيئة المعيَّن ِطبقًا للمادة الثانية من هذا المر�شوم.

الطاقة الم�ستدامة: الطاقة الناتجة من م�شادر الطاقة الم�شتدامة.

م�ســـادر الطاقـــة الم�ستدامة: الطاقة ال�شم�شية، طاقة الريـــاح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة 

الجوفية، الطاقة المائية، وغيرها من الم�شادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والم�شتمر.

املادة الثانية

ُيـعّيـَن  ُتـن�شا هيئة ت�شمى )هيئة الطاقة امل�شتدامة( تتبع جمل�س الوزراء، ويكون لها رئي�س 

مبر�شوم.
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املادة الثالثة

للجهات  الفني  الدعم  بتقدمي  املتعلقة  وامل�شئوليات  املهام  بكافة  القيام  اإىل  الهيئة  تهدف 

املعنية يف جمال املحافظة على م�شادر الطاقة امل�شتدامة ب�شتى اأنواعها، ف�شاًل عن رْفـع كفاءة 

وذلك  فيها،  ال�شتثمار  على  والت�شجيع  منها،  الآمن  التزويد  وحتقيق  وتطويرها  ا�شتخداماتها 

بالتن�شيق مع اجلهات الأخرى ذات العالقة. 

املادة الرابعة

تبا�شر الهيئة كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافها، ولها على الأخ�س ما يلي:

التقييم ال�شامل لم�شـــادر اإنتاج الطاقة الم�شتدامة وو�شائل رْفـع كفاءتها، واقتراح ال�شيا�شة   -1

عة والم�شتهِلكة  العامة في هذا ال�شاأن، وتقديم الم�شورة الفنية لجميع الجهات المنِتـجة والموزِّ

للطاقـــة بمختلف اأنواعهـــا، �شواء الحكوميـــة اأو الخا�شة والم�شتركـــة، لإدارة تلك الم�شادر 

زة لنمو منتظم لالقت�شاد الوطني. والمحافظة عليها باأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفِّ

تقديـــم الدعم الفنـــي والتن�شيق بين الجهـــات الحكومية وغير الحكوميـــة لقتراح الأهداف   -2

الوطنية في مجاَلـي الطاقة الم�شتدامة وكفاءتها وتنفيذها.

اقتـــراح ا�شتراتيجيـــات و�شيا�شـــات واإجـــراءات التخطيـــط المتكامـــل والم�شتـــدام لجميـــع   -3

م�شـــادر الطاقة الم�شتدامة، وتر�شيد ا�شتخدام م�شادرهـــا، والمحافظة عليها ورْفـع كفاءة 

ا�شتخدامها، مع المحافظة على البيئة.

متابعـــة تنفيذ التو�شيات التي يعتمدها مجل�س الوزراء من خالل اللجنة التن�شيقية، وخا�شة   -4

فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق ال�شتراتيجيات وال�شيا�شات مع الجهات ذات العالقة.

ـ�َشـب الوطنية  اقتراح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة الم�شتدامة، وتحديد الأهداف والنِّ  -5

لرْفـع كفاءة الطاقة الم�شتدامة ون�شبة م�شاركتها في الخليط الكلي للطاقة.

اقتراح المبادرات والم�شاريع التي من خاللها يتم تحديث وتطوير م�شادر الطاقة الم�شتدامة   -6

لزيادة ن�شبة م�شاهمتها في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق ا�شتراتيجيات المملكة لال�شتدامة 

والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والم�شاريع وتقديم الدعم الالزم لها. 

اقتراح الت�شريعات والأنظمة الالزمـــة في �شاأن المحافظة على الطاقة الم�شتدامة، وت�شهيل   -7

وتي�شير ال�شتفادة منها بالتن�شيق مع الجهات المعنية. 

بنـــاء القدرات والتدريب والتعـــاون مع الموؤ�ش�شات البحثية والمعاهـــد والجامعات في مجال   -8

بْحـث وتطوير الطاقة الم�شتدامة ومجال كفاءتها والمحافظة عليها.

اقتراح الحوافز التي من �شاأنها ت�شجيع مبادرات وم�شاريع الطاقة الم�شتدامة، وبناء القدرات   -9

والتدريـــب والتعـــاون مع الموؤ�ش�شات البحثيـــة والمعاهد والجامعـــات، والتفاعل مع المجتمع 
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والهيئـــات والموؤ�ش�شـــات ذات ال�شلة، بالتعاون مع مركز البحريـــن للدرا�شات ال�شتراتيجية 

والدولية والطاقة.

10- اإعـــداد ون�ْشـــر برامـــج توعيـــة وتثقيف فـــي مجال ا�شتخـــدام م�شـــادر الطاقـــة الم�شتدامة 

والمحافظـــة عليها ورْفـع كفاءتها، ف�شاًل عـــن تنظيم المعار�س والموؤتمرات، واإعداد دورات 

تدريبيـــة في مجـــال الِحفاظ على الطاقـــة الم�شتدامـــة ل�شائر الجهات، بالتعـــاون مع مركز 

البحرين للدرا�شات ال�شتراتيجية والدولية والطاقة.

ــــع الموؤ�شرات الفنيـــة والقت�شادية حول مدى  ـــد اأداء قطـــاع الطاقـــة الم�شتدامة، وو�شْ 11- ر�شْ

تحقيـــق الأهداف ال�شتراتيجيـــة للطاقة الم�شتدامة ومبادرات كفاءتهـــا والمحافظة عليها، 

ـَحـوُّل اإلى اقت�شاد منخف�س الكربون. والتَّ

12- توجيـــه القطـــاع الخا�س وتفعيل دوره فـــي الِحفاظ على الطاقة الم�شتدامـــة، وتحفيزه على 

تاأ�شي�ـــس �شركات خا�شـــة اأو م�شتَركة مع الجهـــات الأخرى التي تهدف لرْفــــع كفاءة الطاقة 

وا�شتخـــدام م�شادر الطاقـــة الم�شتدامـــة لتوليد الطاقـــة الكهربائية، وذلك ِوفقـــًا للقواعد 

المعمول بها في هذا ال�شاأن.

13- تقديـــم ال�شت�شـــارات والدرا�شـــات للقطـــاع الخا�ـــس ب�شـــاأن م�شـــادر الطاقـــة الم�شتدامة 

د الهيئـــة مقاباًل لتقديم هذه  و�شبـــل المحافظـــة عليها وال�شتغالل الأمثل لهـــا، على اأْن تحدِّ

ال�شت�شارات والدرا�شات.

املادة اخلام�سة

الالزمة  ال�شالحيات  جميع  وله  وماليًا،  واإداريًا  فنيًا  الهيئة  اأعمال  ت�شيري  الرئي�س  يتوىل 

لتحقيق اأهدافها طبقًا لأحكام هذا املر�شوم، ويتوىل بوجه خا�س ما يلي:

اعتماد ال�شيا�شة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.  -1

اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق اأهداف الهيئة.  -2

اعتماد اللوائح والقرارات الالزمة ل�شير العمل في الهيئة.  -3

اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها، والإ�شراف على �شير العمل فيها.  -4

اقتراح تطوير خطط وبرامج الهيئة.  -5

اعتمـــاد وعْر�س تقارير دورية على مجل�س الـــوزراء كل ثالثة اأ�شهر، عن ن�شاط الهيئة ومدى   -6

تحقيقهـــا لأهدافهـــا وغاياتهـــا و�شير العمـــل فيها وما تـــم اإنجـــازه ِوْفقًا للخطـــط والبرامج 

قات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر المجل�س  المو�شوعة، وتحديد معوِّ

مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
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اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاطات الهيئة في �شوء الخطط والأهداف ال�شنوية المو�شوعة   -7

وعْر�شه على مجل�س الوزراء في نهاية كل �شنة.

مة للقطـــاع الخا�س وفئاتهـــا، وعْر�شه على  اقتـــراح مقابـــل ال�شت�شـــارات والدرا�شات المقدَّ  -8

مجل�س الوزراء لمناق�شته واعتماده.

اإعداد م�شروع الميزانية ال�شنوية والح�شاب الختامي للهيئة، واإعداد تقرير ب�شاأنهما بالتن�شيق   -9

مع وزارة المالية والقت�شاد الوطني وعْر�شه على مجل�س الوزراء لعتماده.

10- اقتراح م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة ورْفـُعـه لديوان الخدمة المدنية لعتماده.

املادة ال�ساد�سة

يف جميع الأحوال يرفع الرئي�س كافة القرتاحات والتو�شيات والتقارير امل�شار اإليها يف هذا 

املر�شوم اإىل اللجنة التن�شيقية متهيدًا لعْر�شها على جمل�س الوزراء.

املادة ال�سابعة

ـنها من النهو�س باأعبائها واملهام امل�شَنـدة اإليها  تكون للهيئة املوارد املالية الكافية التي مَتـكِّ

على اأكمل وجه، وتتكون هذه املوارد من:

�شه لها الدولة. العتماد المالي الذي تخ�شِّ  -1

مقابل ال�شت�شارات والدرا�شات والندوات التي تقوم بها الهيئة.  -2

ر الهيئـــة قبولها، وذلك ِوْفـقـــًا للقوانين والأنظمة  التبرعـــات والمعونات التطوعيـــة التي تقرِّ  -3

المعمول بها في المملكة.

املادة الثامنة

توؤول للهيئة العتمادات املدَرجة ملركز الطاقة امل�شتدامة يف امليزانية العامة للدولة وكافة 

حقوقه والتزاماته، وُيـنَقـل اإليها جميع موظفي املركز بذات درجاتهم ورواتبهم وعالواتهم واأية 

رة لهم. مزايا مالية مقرَّ

املادة التا�سعة

ُيـلغى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2019 باإن�شاء مركز الطاقة امل�شتدامة.
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املادة العا�سرة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 23 اأكتوبر 2019م



العدد: 3442 – الخميس 24 أكتوبر 2019

10

 مر�سوم رقم )88( ل�سنة 2019

بتعيني رئي�س لهيئة الطاقة امل�ستدامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى املر�شوم رقم )87( ل�شنة 2019 باإن�شاء هيئة الطاقة امل�شتدامة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا رئي�شًا لهيئة الطاقة امل�شتدامة. ُيـعيَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 23 اأكتوبر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )109( ل�سنة 2019

 باإعادة ت�سكيل جلنة امتحان طالبي القْيد

ار�سني لل�سريعة الإ�سالمية يف جدول املحامني لغري الدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

  وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2017 باإعادة بت�شكيل جلنة امتحان طالبي القْيد يف جدول       

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، املحامني لغري الدَّ

  وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

  وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الإ�شالمية      لل�شريعة  ار�شني  الدَّ القْيد يف جدول املحامني لغري  ـل جلنة امتحان طالبي  ُتـ�شكَّ

على النحو الآتي:

رئي�شًا. 1- ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان  وكيل بمحكمة التمييز  

ع�شوًا. 2- ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور  وكيل بمحكمة التمييز  

ع�شوًا. 3- القا�شي اأحمد علي يحيى  وكيل بمحكمة التمييز  

 

املادة الثانية

يكون ت�شكيل اللجنة امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة ملدة �شنتني.

 

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره،  

وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                               

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 �شفــــــــــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23  اأكتوبـــــر  2019م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار وزاري رقم )1610/م ع ن/2019(

ار�سني يف اخلارج  باإلغاء ترخي�ص مكتب اآفاق للِخـْدمات التعليمية للدَّ

وزير التربية والتعليم:

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

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

بالرتخي�س   ،2016 مايو   9 ال�شادر يف  ع ن/2016(  رقم )456/م  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج، حتت  لل�شيد/ اأمري مريزا مهدي دروي�س، بفتح مكتب  للِخـْدمات التعليمية للدَّ

ار�شني يف اخلارج، ا�شم مكتب اآفاق للِخـْدمات  التعليمية للدَّ

 وعلى الإنذار رقم )5/154 �س ث/2018( املوؤرخ يف 12 مايو  2018،

 وبناًء على عْر�س القائم باأعمال مدير اإدارة البعثات والـُملحقيات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ار�شني يف اخلارج املمنوح لل�شيد/ اأمري  ُيـلغى ترخي�س مكتب اآفاق للِخـْدمات التعليمية للدَّ

مريزا مهدي دروي�س، مبوجب القرار الوزاري رقم )456/م ع ن /2016( ال�شادر بتاريخ 9 مايو 

 .2016

املادة الثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 30 محــرم  1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 �شبتمبر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )79( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت جلمعية النه�سة احل�سينية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية النه�شة احل�شينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية النه�شة احل�شينية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/9/15، والثابتة فيها 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

جديد للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشن �شري العمل بجمعية النه�شة احل�شينية،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية النه�شة احل�شينية ملدة �شتة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ حممد  ُيـعيَّ

ر�شا حم�شن عبداحل�شني الع�شفور ، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ال�شيد ها�شم باكر اأحمد محمد �شرف

ـر ها�شم محمد 2- ال�شيد اأحمد �شبَّ

3- هاني عبدالح�شين ال�شيخ خلف اأحمد اآل ع�شفور

4- عبا�س جمعه عبا�س اأحمد محمد العماني

5- محمد اأحمد اإبراهيم مكي

6- محمد خليل اإبراهيم ح�شن اإبراهيم عبدعلي 

7- محمود مكي �شلمان اإبراهيم البحراني

8- محمود را�شد اإبراهيم محمد ح�شن طراده

9- ح�شين خليل اإبراهيم عبدالر�شا مرهون

10- علي اأحمد من�شور نايم



العدد: 3442 – الخميس 24 أكتوبر 2019

14

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون 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  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الإجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها، ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما وذلك خالل �شهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــر 1441هـ

الــمـــــوافــــق: 6 اأكتوبر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )80( ل�سنة 2019

ب�ساأن جتديد مدة تعيني امل�سفِّي جلمعية النخلة اخلريية املنحلَّـة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية النخلة اخلريية،

وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2018 ب�شاأن حل جمعية النخلة اخلريية،

تعيينه  مدة  متديد  وطلبه  الت�شفية،  اأعمال  اإمتامه  بعدم  للوزارة  ي  امل�شفِّ خطاب  وعلى 

كم�شفٍّ للجمعية،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

يًا جلمعية النخلة اخلريية املنحلَّـة ملدة  د مدة تعيني ال�شادة �شركة جرانت تورنتون م�شفِّ جتَدَّ

انتهاء  اأجره بعد  الر�شمية، وي�شتِحق  القرار يف اجلريدة  ن�ْشـر هذا  تاريخ  اأ�شهر، تبداأ من  �شتة 

مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية.

مادة )2(

ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

ي جميع امل�شتندات  يف اأموالها، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم امل�شفِّ

اجلمعية  اأموال  لديه  املودعة  امل�شرف  وعلى  عليهم  وميتنع  باجلمعية.  اخلا�شة  وال�شجالت 

ي. واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )3(

ي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأْن ي�شتويف  على امل�شفِّ
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بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة  واأن يقوم  الغري،  اأو  ِقـَبـل امل�شاهمني  ما لها من حقوق 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )4(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. م امل�شفِّ يقدِّ

مادة )5(

ل. ُيـْبـَلـغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــر 1441هـ

الــمـــــوافــــق: 6 اأكتوبر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )81( ل�سنة 2019

 ب�ساأن جتديد مدة تعيني جمل�ص الإدارة

املوؤقت لنادي كريل �ساماجام

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي كريل �شاماجام،

وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2019ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت لنادي كريل �شاماجام،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي كريل �شاماجام،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بنادي كريل �شاماجام،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت لنادي كريل �شاماجام ملدة �شهرين اآخرين تبداأ من  جتدَّ

PLAVELIL V.P. RADHAKRISHNA ، وع�شوية  تاريخ انتهاء مدة تعيينه برئا�شة ال�شيد/  

ُكـلٍّ من:

ANU THOMAS JOHN .1

BINU VELIYIL MATHEW .2

DILEESH KUMAR VALLIYAPARAMPIL .3

HAREESH MENON SUKUMARA .4

MANIYAN BIJU .5

PLAVELIL V.P. RADHAKRISHNA .6

 RAMANATHAN MADATHIL .7

SHANIL ERATTAKULAM .8

THALIAKATTIL JANARDHANAN .9

MOHANRAJ NAJARAJAN .10
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون 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 للنادي.

مادة )3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأموره املالية خالل العام املا�شي، ومقرتحاته لإ�شالحه وتطوير وتنظيم العمل  النادي، مت�شمِّ

اإليهما، وذلك خالل �شهر من تاريخ العمل  ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار  به، 

بهذا القرار.

مادة )4(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا 

ـاًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة )5(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــر 1441هـ

الــمـــــوافــــق: 6 اأكتوبر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )82( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية احلدادة اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية احلدادة اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلدادة اخلريية،

 28 بتاريخ  املنعقدة  اخلريية  احلدادة  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

دي�شمرب 2018،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

2018، وهو  28 دي�شمرب  بتاريخ  املنعقدة  ال�شادر بجل�شتها  العادية جلمعية احلدادة اخلريية، 

كالآتي:

جمل�س  "يتكون  كالتايل:  لي�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )33( املادة  ن�س  ل  يعدَّ

الإدارة من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد 

مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر."

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــر 1441هـ

الــمـــــوافــــق: 6 اأكتوبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )215( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة دم�ستان - جممع 1017

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10023590 بعد التق�شيم، الكائن مبنطقة دم�شتان جممع 1017 
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 ،)SP( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )RA( اإىل ت�شنيف  مناطق ال�شكن اخلا�س اأ

ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِ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(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 3 اأكتوبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )224( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الرفاع ال�سمايل - جممع 934

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم 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،

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل   934 جممع  ال�شمايل  الرفاع  مبنطقة  الكائن   09064327 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 10 اأكتوبـر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )230( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل حدود ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 705

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

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

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�شمن   705 جممع  توبلي  مبنطقة  الكائن   08020068 رقم  العقار  ت�شنيف  حدود   ل  ُتـعدَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 اأكتوبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )231( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة بوقوة جممع 457

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   457 جممع  بوقوة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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اخلا�س اأ )RA( ِ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(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 اأكتوبر 2019م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )11( ل�سنة 2019

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

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، وا�شتنادًا اإىل حكم 

2018،  قـد  16 اأكتوبر  9/12/2018/17 بتاريخ  حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية يف الدعوى رقم 

تقـرر ا�شتمالك جزء من ثلث ملك ال�شيخ علي بن حممد اآل خليفة، الكائن يف عراد، وامل�شجل باملقدمة 

1995/4548 عقار رقم 01001648، وذلك من اأجل تو�شعة ممر رقم )2442( وتوفري مواقف  رقم 

لل�شيارات، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة تخطيط وت�شميم 

الطرق.

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

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

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

                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )12( ل�سنة 2019

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

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

من ملك ال�شيد/ على عبداهلل ال�شلمان، الكائن يف بالد القدمي، وامل�شجل باملقدمة رقم 1978/224 

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل تطوير  03260652، وذلك من  عقار رقم 

والتخطيط العمراين/ الطرق.

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

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

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )13( ل�سنة 2019

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

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

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ عبدالعزيز وحممد وعبدالرحمن اأبناء عبدالقادر حممد املري 

و�شركائهم، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2019/4327 واملقدمة رقم 2017/13391 

عقار رقم 02016139،  وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب  هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين.

ك وعليهم مراجعة   للُمـالَّ اإ�شعارًا ر�شميًا  اإليه يعترب هذا الإعالن  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

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

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

                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

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

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

 

اإعالن رقم )901( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

هاني حليم مو�شى رزق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بج اآنت للعالقات العامة(، الم�شجلة بموجب 

با�شم  الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  127176، طالبة  القيد رقم 

المالكة نف�شها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )902( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

 ،100029 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  �شيمك�س  )برلين  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 30،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ثالثون األف( دينار بحريني، ت�شبح مملوكه لل�شيد/ اأومبرين اإقبال اأكمل.

اإعالن رقم )903( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد اأحمد العبدالقادر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرمز للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 11004-14، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الغذائية  للمواد  رمز  غرين  )�شركة  التجاري  ا�شمها 

       .GAFFOR ODIYILA VAYALILبحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل محمد اأحمد عبدالرحمن العبدالقادر، و
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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 )904( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  درة عراد(،  ا�شم )�شيدلية  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شيد حمزة،  ح�شين ح�شن 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،84800 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: داليا ح�شين ح�شن ال�شيد حمزة، وهبة 

زياد ر�شدي عريقات. 

 

اإعالن رقم )905( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حاجي طاهر علي خان �شاحب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لبيك لمقاولت ال�شيانة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 6412، 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: محمد معز حاجي طاهر علي 

.KALA MARIA AROCKIAM و ،FRANKLYN ANTONY MESSIAH RAYANخان �شاحب، و

اإعالن رقم )906( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�س.و.و(،  الأعمال  لحلول  بوك�س  )اإم  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإبراهيم،  محمد  عبداهلل 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،122057 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  مهند عبداهلل 

محمد اإبراهيم، وتاج الدين عثمان محي الدين.        
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اإعالن رقم )907( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

عبدالر�شا عبدالعزيز نا�شر محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جوبار لمقاولت البناء(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 60569، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني.

اإعالن رقم )908( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

 ،78965 ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الفياحين التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

بطلب تحويل الفروع التالية من الموؤ�ش�شة: الأول، الفياحين للخياطة الن�شائية، الثاني، الفياحين لالأزياء، الخام�س، 

ر�شوم للخياطة الن�شائية اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ هند محمد نا�شر الفيحاني، 

وت�شجل بموجب القيد رقم 93282.

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 )909( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كافد ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122900، طالبين تغيير 

جبر  محمد  علي  مريم  لل�شيدة/  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

الم�شلم، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

                                      

اإعالن رقم )910( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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�شعيد حمود قا�شم ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزال لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

83889-3، طالبًا تحويل احد فروع الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وم�شجلة بموجب رقم 

القيد 126864-1، وت�شبح مملوكة لكل من: �شمير اأحمد محمد غالب، ووحدة �شالح اأحمد مح�شن. 

اإعالن رقم )911( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

من�شور نا�شر الغانم، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شه النيل للحدادة(، الم�شجلة بموجب القيد 

وتكون  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،7025 رقم  

   .MATHEW CHUNDATHRA THOMAS و LEJO MATHEW مملوكة لكل من: اأحمد من�شور نا�شر الغانم، و

    

اإعالن رقم )912( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

�شنج،  كولوندر  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جيرمن كاربنتري ورك�شوب �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 123472، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كولوندر �شنج، و�شيمران جيت �شنغ، وهارمان بريت 

�شنغ.

اإعالن رقم )913( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حمد الأ�شراف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات محمد علي ال�شريف(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 15467، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شمى )المنطقة الجنوبية التجارية( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

    .ALI KAYYAL VAKKATHمحمد علي حمد الأ�شراف، و

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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اإعالن رقم )914( ل�سنة 2019

ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال

�سركة )اجلنوب لل�سياحة �ص.م.ب مقفلة(

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الجنوب لل�شياحة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

مبلغ  اإلى  بحرينيًا  دينارًا   10،829،222 مبلغ  من  والمدفوع  ال�شادر  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،46203

10،342،210 دنانير بحرينية.

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 )915( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  للعقارات(،  )الحر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  اآل  عبداهلل  حمد 

رقم 38467، طالبا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة الم�شمى )فر�س مارت للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

�شعود  ال�شيخ  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

    .MAYAN KUTTY MADATHILدعيج حمد عبداهلل اآل خليفة، و

اإعالن رقم )916( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  البحرين  روك  ا�شم )مقهى هارد  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  47594، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

   .MANDAMPILLI ASOKAN SHAJI /20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

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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اإعالن رقم )917( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )دوم كافيه �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64058، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة 

دوم كافيه ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�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 )918( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل  فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  لالأثاث(،  �شوقي  )معر�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإ�شماعيل،  محمد  اأحمد 

الم�شجلة  الح�شم(،  اأم  بيت  )مطعم  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،16191 رقم  القيد 

بموجب القيد رقم-3 16191 اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )هاو�س اأوف مي�شور ذ.م.م(، 

 VINAYو ال�شفاف،  اأحمد  ميرزا  اإبراهيم  با�ِشم  ال�شيد/  با�شم  الم�شجلة   84881 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

    .AJAYKUMAR SHETTY

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 )919( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

لإدارة الأعمال(، نيابًة عن ال�شيد/ علي ح�شن جعفر الحواج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شلفانا 

للحالقة الرجالية والم�شاج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83387، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

       .ANNEE YARTSANGKADلكل من: ح�شين جا�شم طاهر ح�شين التحو، و
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اإعالن رقم )920( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

لت�سبح فرعاً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اأخرى

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة اأحمد خليل 

القاهري وم�شاركوه اأ�شحاب �شركة الت�شامن )اأنفال(، نيابة عن  اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي 

تحمل ا�شم )�شنغافورة للتنظيفات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22904-3، طالبين تحويل ال�شركة اإلى 

الم�شجلة بموجب  الإدارية ذ.م.م(،  )اأ�شا�س لال�شت�شارات  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  فرع من 

القيد رقم 79555.

اإعالن رقم )921( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

لفرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

 

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

عبدالر�شول ح�شن بوجيري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التمويل لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 27318-8، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة لت�شبح فرعًا جديدًا بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)اأبنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88525-1 وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالعزيز جالل المير، 

ووليد عبدالر�شول ح�شن عبداهلل بوجيري.

اإعالن رقم )922( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد علي الأ�شراف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوتيك الأ�شراف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،26552

و  ال�شراف،  علي  محمد  عبدالعزيز  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20.000 مقداره 

.ISMAIL MOIDU ALAKKAL

اإعالن رقم )923( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يقة  دِّ  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شِ
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اأبل عبداهلل �شاه مراد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز جان للقرطا�شية والمكتبية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 63692، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة: رقم 2 الم�شمى )جوفري�س للتجارة والت�شويق(، ورقم 

5 الم�شمى )اأ�شواق الأخوة(، ورقم 6 الم�شمى )كيوت �شويت جيرل �شنتر الخياطة(، ورقم 7 الم�شمى )جوفري�س 

للتجارة والت�شويق(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20.000 )ع�شرون األف( 

يقة اأبل عبداهلل �شاه مراد، و AHMED ZIA MOHTISHAM، اأطهر  دِّ دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شِ

و�شيم.
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اإعالن �سطب وكالة جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه مت �شطب قيد الوكالة 

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

11725رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه 

COSTA LIMITED

BRITISH

 WHITBREAD HOUSE, PARK STREET WEST , LUTON,
BEDFORDSHIRE LU1 3BG

�شركه ح�شن حممد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 Foodstuffs

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
COSTA

 حمددة املدةنوع الوكالة 

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/13تاريخ ال�شطب

ق�سم الوكالت التجارية   
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ا�ستدراك

قرار   ،2019 اأكتوبر   17 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3441(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 

ومراقبة  تنظيم  اإجراءات  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )71( رقم  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

�شْرف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية التي حتتوي على املواد املدرجة حتت املجموعة 

للمادتني  ال�شحيحة  ال�شياغة  اإن  وحيث   ،)Gabapentinoid )جابابنتونيد  الدوائية 

الرابعة واخلام�شة من القرار املذكور هي حذف الفقرة الأخرية من املادة اخلام�شة والتي 

تن�س على "وُيـحتَفـظ يف ال�شجل باأ�شل الو�شفة الطبية و�شورة من بطاقة هوية املري�س."، 

على اأن ت�شاف اإىل اآخر املادة الرابعة من القرار ذاته.

لذا لزم التنويه.


