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 �أمر ملكي رقم )59( ل�ضنة 2019

بتعيني �أع�ضاء �ملجل�س �لأعلى للمر�أة

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة      ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )53( ل�شنة 2016 بتعيني اأع�شاء املجل�س الأعلى للمراأة،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ع�شوًا باملجل�س الأعلى للمراأة كلٌّ من: ُيـعيَّ

1- الدكتورة ال�شيخة مريم بنت ح�شن اآل خليفة.

2- ال�شيدة هالة محمد جابر الأن�شاري.

3- ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة.

4- ال�شيخة ح�شة بنت خليفة اآل خليفة.

5- الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى اآل خليفة.

6- القا�شية مع�شومة عبدالر�شول عي�شى.

7- الأ�شتاذة دانة خمي�س الزياني.

8- العميد منى علي عبدالرحيم.

9- ال�شيدة مريم اأحمد جمعان.

10- الدكتورة ال�شيخة هيفاء بنت اإبراهيم اآل خليفة.

11- ال�شيدة اأفنان را�شد الزياني.

12- الدكتورة هدى ح�شين الم�شقطي.

13- الدكتورة �شباح �شالح الجنيد.

14- الدكتورة �شوزان عبا�س محمد.

15- الدكتورة حورية عبا�س الديري.

16- ال�شيدة هدى اإبراهيم ال�شروقي.

وتكون مدة ع�شويتهن ثالث �شنوات.
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�ملادة �لثانية

من  به  وُيـعمل  الأمر،  هذا  تنفيذ  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  على 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 18 نــوفمبــــــر 2019م
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 �أمر ملكي رقم )60( ل�ضنة 2019

باإعادة تعيني �أمني عام �ملجل�س �لأعلى للمر�أة

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة      ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )54( ل�شنة 2016 باإعادة تعيني اأمني عام املجل�س الأعلى للمراأة،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـعاد تعيني ال�شيدة هالة حممد جابر الأن�شاري اأمينًا عامًا للمجل�س الأعلى للمراأة ملدة ثالث 

�شنوات، وبذات الدرجة الوظيفية للمن�شب واملن�شو�س عليه يف اأمر اإن�شاء املجل�س وتعديالته.

�ملادة �لثانية

من  به  وُيـعمل  الأمر،  هذا  تنفيذ  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  على 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية..

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 18 نــوفمبــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )90( ل�ضنة 2019

باإعادة ت�ضكيل جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي على النحو الآتي:

رئي�شًا 1- ال�شيد محمود ها�شم الكوهجي  

2- ال�شيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة

3- ال�شيد اأحمد زايد الزايد

4- ال�شيد �شباح �شامل الدو�شري

5- ال�شيد محمد علي القائد

6- ال�شيدة اآمنة اأحمد را�شد الرميحي  

7- ال�شيدة دينا اأحمد الفايز  

 8- ال�شيد خالد محمد نجيبي   اأع�شاء

 9- ال�شيد عارف اأحمد هجر�س

 10- ال�شيدة �شونيا محمد جناحي 

11- ال�شيدة �شعاد محمد مبارك

12- ال�شيد اأ�شامة �شلمان ح�شن محمد

 13- ال�شيد م�شعل علي الحلو

14- ال�شيد محمد اإبراهيم الب�شتكي

15- الدكتور مال اهلل جعفر الحمادي                
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وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

�ملادة �لثانية

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

به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 14 نوفمبــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )91( ل�ضنة 2019

 بتعيني �ضفري فوق �لعادة مفو�س ململكة �لبحرين

لدى جمهورية م�ضر �لعربية

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2019 بتعيني �شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيد ه�شام حممد اجلودر – ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا  ُيـعيَّ

للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى جمهورية م�شر العربية، بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

�ملادة �لثانية

وُيـن�َشـر يف  تاريخ �شدوره،  وُيـعمل به من  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  على وزير اخلارجية 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 17 نوفمبــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )93( ل�ضنة 2019

باإعادة ت�ضكيل جمل�س �إد�رة هيئة رعاية �ضئون �خليل

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2019 باإن�شاء وتنظيم هيئة رعاية �شئون اخليل،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة �شئون اخليل،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

بن  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  برئا�شة  اخليل  �شئون  رعاية  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ُيـعاد 

مبارك اآل خليفة، وع�شوية كلٍّ من:

1- �شمو ال�شيخ خالد بن علي بن عي�شى اآل خليفة.

2- ال�شيخ �شلمان بن را�شد بن محمد اآل خليفة.

3- الدكتور خالد اأحمد ح�شن.

4- ال�شيد فوزي عبداهلل نا�س.

5- ال�شيد حيدر رافع الزعبي.

ـار م�شطفى ال�شيد. 6- الدكتور ب�شَّ

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

�ملادة �لثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 21 نوفـمبـــــــر 2019م
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 قر�ر رقم )26( ل�ضنة 2019

باإن�ضاء وت�ضكيل �للجنة �لعليا للعالج باخلارج

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

واخلدمات ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج باخلارج، املعدل 

بالقرار رقم )35( ل�شنة 2016،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

باخلارج  للعالج  املواطنني  ابتعاث  و�شوابط  اإجراءات  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )17( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2019 بتحديد امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

التي ي�شرى عليها قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

وُي�شار  تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة،  العليا للعالج يف اخلارج"  "اللجنة  ُت�شمى  ُتن�شاأ جلنة 

اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُت�شكل من ممثلني عن اجلهات الآتية:

وزارة ال�شحة.  -1

م�شت�شفى قوة دفاع البحرين.  -2

م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.  -3

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.  -4

�شندوق ال�شمان ال�شحي.  -5
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رئي�س مكتب العالج بالخارج بوزارة ال�شحة.  -6

مركز البحرين لالأورام.  -7

مركز ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.  -8

ممثاًل عن الم�شت�شفيات الحكومية.  -9

�ملادة �لثانية

ي�شدر بت�شمية رئي�س ونائب رئي�س واأع�شاء اللجنة قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة. وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى 

مماثلة تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء لأِي �شبب، يحل 

حمله ممثل عن ذات اجلهة وبذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

ويحدد القرار ال�شادر بت�شمية الأع�شاء مقررًا للجنة.

�ملادة �لثالثة

ُتدار اإدارة امليزانية املخ�ش�شة للجنة بالتن�شيق مع مكتب العالج يف اخلارج بوزارة ال�شحة، 

على اأْن يتوىل املكتب كافة الأعمال الإدارية والإجرائية لتنفيذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالبتعاث 

اأو املتابعة حلالت العالج يف اخلارج، وفقًا لالإجراءات املعمول بها لدى املكتب.

�ملادة �لر�بعة 

تهدف اللجنة اإىل تنفيذ اإجراءات و�شوابط ابتعاث املواطنني للعالج باخلارج، ولها يف �شبيل 

ذلك القيام باملهام والخت�شا�شات الآتية:

لة من الديـــوان الملكي وديوان �شاحب ال�شمو الملكي  ـــي طلبات الحالت المر�شية المحوَّ تلقِّ  -1

رئي�ـــس الـــوزراء وديوان �شاحب ال�شمـــو الملكي ولي العهد، اأو الجهـــات التي تحددها اللجنة 

ع  لـــة من مجمَّ الوزاريـــة لل�شئـــون الماليـــة والقت�شادية والتـــوازن المالـــي، والحالت المحوَّ

ال�شلمانيـــة الطبـــي وم�شت�شفـــى الملك حمد الجامعـــي، ودرا�شة هذه الطلبـــات وتقرير مدى 

حاجتهـــا للعالج في الخـــارج اأو تلِقي العـــالج بالمملكـــة، اأو اإمكانية ال�شتفـــادة من برنامج 

)الطبيب ال�شت�شاري الزائر( وذلك ح�شب الحالة المر�شية.

اإعـــداد الميزانيات المقترحـــة �شنويًا ب�شاأن ممار�شـــة اللجنة لمهامهـــا، والمراجعة الدورية   -2

للنفقـــات واأعداد المر�شـــى المبتَعثين للعالج في الخارج، ورفعهـــا للمجل�س الأعلى لل�شحة 

لتخاذ ما يلزم من اإجراءات ب�شاأنها.

توحيـــد برنامـــج الأطباء ال�شت�شاريين الزائريـــن للمملكة بين جميـــع الموؤ�ش�شات ال�شحية،   -3

والعمل على ا�شتقدام اأطباء وا�شت�شاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخ�ش�شات 
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الطبيـــة لتغطيـــة الحـــالت المر�شية ال�شعبة اأو الأكثـــر �شيوعًا والتي ل يتوفـــر لها عالج في 

المملكة، وبما يوؤدي اإلى تقليل ابتعاث المر�شى للعالج في الخارج.

تحديد عدد الأطباء ال�شت�شارييـــن الزائرين وتخ�ش�شاتهم وو�شع برنامج الزيارات �شنويًا   -4

وعر�شـــه على المجل�س لعتماده وذلك بالتن�شيق مع لجنة التدريب والتخطيط ال�شتراتيجي 

ال�شحي بالمجل�س الأعلى لل�شحة.

اإعـــداد حملـــة اإعالميـــة للتعريـــف بالبرنامـــج ال�شنـــوي لالأطبـــاء ال�شت�شارييـــن الزائرين   -5

وتخ�ش�شاتهـــم، وو�شـــع القواعد التي ت�شمن ا�شتفـــادة جميع المواطنين منـــه دون تفرقة، 

ورفعها للمجل�س الأعلى لل�شحة لعتمادها وتنفيذها.

ترتيـــب برنامـــج )الطبيـــب ال�شت�شاري الزائـــر( عن طريـــق م�شت�شفى قوة دفـــاع البحرين   -6

وم�شت�شفى الملك حمد الجامعي و�شوًل لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

و�شـــع ال�شوابـــط والقواعد التي ت�شمن ا�شتفادة الأطبـــاء البحرينيين من برنامج )الطبيب   -7

ال�شت�شـــاري الزائـــر( في التدريب علـــى التقنيات الحديثة في العـــالج، وزيادة خبرتهم في 

معاينة المر�شى وت�شخي�س اأمرا�شهم وتقديم العالج المنا�شب واإجراء العمليات لهم، وذلك 

بالتن�شيق مع لجنة التدريب والتخطيط ال�شتراتيجي ال�شحي بالمجل�س الأعلى لل�شحة.

تحديـــد مراكـــز التخ�ش�شات الطبية العالمية التي يمكن التعاقـــد معها للعالج في الخارج،   -8

ورفعها للمجل�س الأعلى لل�شحة تمهيدًا لإبرام مذكرات تفاهم م�شتركة اأو تعاقدات مع تلك 

المراكز للح�شول على حزمة مميزة من العرو�س والتفاق على الأ�شعار م�شبقًا. 

اإ�شـــدار التو�شيات ب�شاأن متابعة المر�شى ومراحـــل عالجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة   -9

لال�شتمرار اأو المتابعة.

�ملادة �خلام�ضة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الر�شمي لأع�شائها، وجتتمع بدعوة من رئي�شها 

ب�شفة دورية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وت�شدر 

الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

�ملادة �ل�ضاد�ضة

الرابعة من هذا  باملادة  الواردة  اإحدى اجلهات  قبل  املحولة من  الطارئة  تعر�س احلالت 

القرار على جلنة الرعاية الثالثية بوزارة ال�شحة للبت فيها على وجه ال�شرعة، على اأن تعر�س 

على اللجنة يف الجتماع التايل لالإحاطة مبا اتخذته من اإجراء والنظر فيما يتخذ لتلك احلالت 

م�شتقباًل.
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�ملادة �ل�ضابعة

اأكرث  اأو  لدرا�شة مو�شوع  اأو غريهم  اأع�شائها  بني  فرعية من  ت�شكل جلانًا  اأن  للجنة  يجوز 

من املو�شوعات املعرو�شة عليها، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء 

ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني، 

وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون 

مبن ُي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �لثامنة

ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا ن�شف �شنوي اإىل رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، مت�شمنًا نتائج 

اأعمالها، وما قد يعرت�شها من �شعوبات واحللول املقرتحة لتفاديها. 

�ملادة �لتا�ضعة

رقم  بالقرار  الواردة  والقواعد  للمعايري  ِوفقًا  مالية  مكافاآت  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  ُينح 

املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25(

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

�ملادة �لعا�ضرة

ُيلغى القرار )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج يف اخلارج.

�ملادة �حلادية ع�ضرة

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة واجلهات املعنية – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1441هـ

المــــوافـــــــق: 20 نــوفمبـــــــر 2019م
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 قر�ر رقم )27( ل�ضنة 2019

باإن�ضاء وت�ضكيل �للجنة �لوطنية لل�ضر�ء �ملوحد لالأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( 

ل�شنة 2002،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

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

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

لالأدوية  املوحد  لل�شراء  الوطنية  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )32( رقم  القرار  وعلى 

وامل�شتلزمات الطبية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى "اللجنة الوطنية لل�شراء املوحد لالأدوية وامل�شتلزمات الطبية" تتبع املجل�س 

اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُت�شكل من ممثلني عن اجلهات  الأعلى لل�شحة، وُي�شار 

التالية على اأن ُتثل كل جهة بطبيب و�شيديل على الأقل:

1- وزارة ال�شحة.

2- الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

3- الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

4- م�شت�شفى قوة دفاع البحرين.

5- م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.
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6- �شندوق ال�شمان ال�شحي.

7- مركز البحرين لالأورام.

8- مركز ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.

9- الم�شت�شفيات الحكومية.

10- مراكز رعاية ال�شحة الأولية.

11- الجهة الم�شئولة عن تخزين وتوزيع الأدوية.

�ملادة �لثانية

ي�شدر بت�شمية رئي�س ونائب رئي�س واأع�شاء اللجنة قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة. وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى 

مماثلة تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء لأِي �شبب، يحل 

حمله ممثل عن ذات اجلهة وبذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

ويحدد القرار ال�شادر بت�شمية الأع�شاء مقررًا للجنة.

�ملادة �لثالثة

مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ولئحته التنفيذية، تهدف اللجنة اإىل درا�شة الطلبات املرفوعة 

من اجلهات ال�شحية احلكومية ل�شراء الأدوية وامل�شتلزمات الطبية، ولها يف �شبيل ذلك القيام 

باملهام والخت�شا�شات الآتية:

الإ�شـــراف علـــى المخـــزون الوطنـــي ال�شتراتيجـــي لالأدوية وو�شـــع موؤ�شـــرات الأداء للجهة   -1

الم�شئولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة.

التاأكد من ح�شـــن اإدارة المخزون الوطني ال�شتراتيجي لالأدوية و�شحة اإجراءات ال�شرف،   -2

وو�شع ال�شوابط والإجراءات الالزمة ل�شرف الأدوية والم�شتلزمات الطبية.

العمـــل على التاأكد مـــن توزيع الأدوية والم�شتلزمات الطبية على جميـــع المن�شاآت ال�شيدلية   -3

العامة والخا�شة الخا�شعة لمنظومة ال�شمان ال�شحي.

مراجعة واعتماد عقود �شراء الأدوية والم�شتلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.  -4

5- مراقبة ميزانية الأدوية والم�شتلزمات الطبية ومتابعة اإجراءات توريدها و�شرفها ورفع تقرير 

ب�شاأنها اإلى المجل�س الأعلى لل�شحة.

6- توحيد عمليات �شراء الأدوية والم�شتلزمات الطبية للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية وال�شراف 

على توزيعها و�شرفها بالتعاون مع �شندوق ال�شمان ال�شحي.
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7- �شبـــط الإنفـــاق والحد من الهـــدر بما ي�شمن ال�شتغـــالل الأمثل للموارد، عـــن طريق �شبط 

عمليـــات ال�شراء والتخزين وال�شرف بالتن�شيق مع كافة الجهات المعنية وبما يحقق تر�شيد 

النفاق وح�شن ا�شتخدام المخزون من الأدوية والم�شتلزمات الطبية.

8- التعـــاون مع الم�شئولين عن الأدويـــة والمواد الجراحية الم�شتهلكة فـــي الموؤ�ش�شات ال�شحية 

الحكوميـــة ومع الموردين ومتابعة تطبيق نظـــام اإدارة الأدوية بالتن�شيق مع �شندوق ال�شمان 

ال�شحي.

9- اإعـــداد قائمـــة الأدويـــة الأ�شا�شية الوطنيـــة وا�شتخدامهـــا، وتطوير قائمة الأدويـــة والعقاقير 

الأ�شا�شية التي يجب الحتفاظ بها في المخازن المركزية كمخزون وطني ا�شتراتيجي.

10- اإجـــراء مراجعـــة دورية �شنوية لالأدويـــة المذكورة في القائمة، واإجـــراء التعديالت الالزمة 

عليها بالإ�شافة اأو الإلغاء.

11- اقتـــراح اإ�شافـــة اأي دواء جديـــد لقائمة الأدويـــة والعقاقير الأ�شا�شية التـــي يطلبها الأطباء 

العاملون بالقطاع الحكومي ودرا�شة المبررات التي تحتم اإ�شافته.

12- توحيـــد قوائم الأدوية والم�شتلزمات الطبيـــة المتوفرة في برنامج ال�شراء الخليجي الموحد 

والتن�شيق ل�شرائها بين مختلف الجهات الحكومية.

13- العمـــل علـــى زيادة ن�شبـــة الم�شاركة فـــي برنامج ال�شـــراء الخليجي الموحـــد التابع للمكتب 

التنفيذي لدول مجل�س التعاون، لجميع الأدوية والم�شتلزمات الطبية.

14- توحيـــد قوائـــم الأدويـــة والم�شتلزمات الطبية غيـــر المتوفرة في برنامج ال�شـــراء الخليجي 

الموحد والتن�شيق ل�شرائها بين مختلف الم�شت�شفيات الحكومية.

15- العمـــل علـــى تهيئة نظم المعلومات ال�شحية لمراقبة �شـــرف واإدارة الأدوية ودرا�شة تطبيق 

الو�شفة الإلكترونية.

�ملادة �لر�بعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الر�شمي لأع�شائها، وجتتمع بدعوة من رئي�شها 

ب�شفة دورية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات  باأغلبية  وت�شدر قراراتها وتو�شيتها 

ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

�ملادة �خلام�ضة

اأكرث  اأو  لدرا�شة مو�شوع  اأو غريهم  اع�شائها  بني  فرعية من  ت�شكل جلانًا  اأن  للجنة  يجوز 
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من املو�شوعات املعرو�شة عليها، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء 

ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني، 

وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون 

مبن ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �ل�ضاد�ضة

نتائج  مت�شمنًا  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اإىل  �شنوي  ربع  دوريًا  تقريرًا  اللجنة  ترفع 

اأعمالها، وما قد يعرت�شها من �شعوبات واحللول املقرتحة لتفاديها. 

�ملادة �ل�ضابعة

رقم  بالقرار  الواردة  والقواعد  للمعايري  ِوفقًا  مالية  مكافاآت  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  ُينح 

املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25(

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

�ملادة �لثامنة

لالأدوية  املوحد  لل�شراء  الوطنية  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )32( رقم  القرار  ُيلغى 

وامل�شتلزمات الطبية، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لتا�ضعة

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة واجلهات املعنية – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1441هـ

المــــوافـــــــق: 20 نــوفمبـــــــر 2019م
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 قرار رقم )28( ل�ضنة 2019 

 باإ�ضافة بند جديد �إىل �ملادة �لأوىل من �لقر�ر رقم )9( ل�ضنة 2019

باإعادة ت�ضكيل جمل�س �ملو�رد �ملائية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )9( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

املوارد  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )9( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ُي�شاف 

املائية بند جديد برقم )8(، ن�شه الآتي:

النفط". وزير   -8"

�ملادة �لثانية

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

المــــوافـــــــق: 21 نـــوفمبــــــر 2019م



العدد: 3446 – الخميس 21 نوفمبر 2019

21

 قرار رقم )29( ل�ضنة 2019

باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة �جلودة و�ملعايري �لإكلينيكية بالقطاع �ل�ضحي

رئي�س جمل�س الوزراء:

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

واخلدمات ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى "جلنة اجلودة واملعايري الإكلينيكية بالقطاع ال�شحي" تتبع املجل�س الأعلى 

لل�شحة، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُت�شكل من ممثلني عن اجلهات الآتية:

1- المجل�س الأعلى لل�شحة. 

2- جمعية الأطباء البحرينية. 

3- الم�شت�شفيات الحكومية. 

4- الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

5- م�شئول الجودة بمركز ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.

6- م�شئول الجودة بالرعاية ال�شحية الأولية. 

7- م�شئول الجودة بم�شت�شفى قوة دفاع البحرين.

8- م�شئول الجودة بم�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

9- م�شئول الجودة باإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة.

10- ممثل الجودة بالموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة.
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�ملادة �لثانية

ي�شدر بت�شمية رئي�س ونائب رئي�س واأع�شاء اللجنة قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة. وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى 

مماثلة تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء لأِي �شبب، يحل 

حمله ممثل عن ذات اجلهة وبذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

ويحدد القرار ال�شادر بت�شمية الأع�شاء مقررًا للجنة.

�ملادة �لثالثة

تخت�س اللجنة القيام باملهام الآتية:

اقتـــراح خطة للجـــودة وو�شع ال�شيا�شيـــات والمعايير والنمـــاذج ال�شتر�شاديـــة والموؤ�شرات   -1

اأداء  ال�شحيـــة الوطنيـــة )KPIs – Standards – Clinical Pathway( لقيا�ـــس جـــودة 

الموؤ�ش�شـــات ال�شحية بما فيها مقدمي الخدمـــة، واقتراح اللوائح الخا�شة بدعم الموؤ�شرات 

ال�شحيـــة الوطنية )KPIs( والتي ت�شمل الموؤ�شرات الإكلينيكيـــة والت�شغيلية والمالية، والتي 

تتطابق مع المعايير الدولية وذات ال�شلة لأولويات الرعاية ال�شحية في مملكة البحرين.

تحديد الآلية الالزمة لجمع البيانات الإح�شائية المطلوبة وفقًا لأدوات الجودة وطرقها.  -2

تحديد ومتابعة الموؤ�شرات الهامة لبرنامج ال�شمان ال�شحي الوطني.  -3

اإعـــداد اأدلـــة العمل بناًء على معايير الجـــودة المعتمدة واإجراءات تنفيـــذ برامج الجودة ثم   -4

توزيعهـــا على جميع الموؤ�ش�شات ال�شحية وذلـــك بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات ال�شحية.

اإ�شدار تقرير بيانات للموؤ�شرات الوطنية للجودة على اأ�شا�س منتظم وفقًا لمتطلبات المجل�س   -5

الأعلى لل�شحة.

تقديـــم الم�شورة والتوجيه والدعم التقنـــي بح�شب حاجة النهج ال�شتراتيجي العام لتح�شين   -6

الجودة وا�شتدامته.

ن�شـــر مفاهيم الجودة والعمـــل على تطوير مهـــارات العاملين في الموؤ�ش�شـــات ال�شحية من   -7

خالل برامج التطوير والتح�شين الم�شتمرة.

تنظيم المنتديات لمناق�شة التقدم والإنجازات وتح�شين نوعية الخدمات ال�شحية.  -8

التن�شيق مع كل من المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة )HIKMA( والهيئة   -9

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.
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�ملادة �لر�بعة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها ب�شفة دورية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، 

ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وت�شدر 

الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

�ملادة �خلام�ضة

حل�شور  تدعوهم  واأن  والخت�شا�س،  اخلربة  ذوي  من  تراه  مبن  ال�شتعانة  للجنة  يجوز 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، ول يكون مبن ُي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �ل�ضاد�ضة 

ترفع اللجنة تقارير دورية ن�شف �شنوية بنتائج اأعمالها، كما ترفع قراراتها يف �شكل تو�شيات 

اإىل رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة لعتمادها.

�ملادة �ل�ضابعة

رقم  بالقرار  الواردة  والقواعد  للمعايري  ِوفقًا  مالية  مكافاآت  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  ُينح 

املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25(

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

�ملادة �لثامنة 

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة واجلهات املعنية – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

المــــوافـــــــق: 21 نـــوفمبـــــــر 2019م



العدد: 3446 – الخميس 21 نوفمبر 2019

24

 قرار رقم )30( ل�ضنة 2019 

باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة �لتدريب و�لتخطيط �ل�ضرت�تيجي �ل�ضحي

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

واخلدمات ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى "جلنة التدريب والتخطيط ال�شرتاتيجي ال�شحي" تتبع املجل�س الأعلى 

لل�شحة، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وت�شكل من ممثلني عن اجلهات الآتية: 

1- المجل�س الأعلى لل�شحة.

2- مركز ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.

3- م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

4- الم�شت�شفيات الحكومية. 

5- مراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

6- م�شت�شفى قوة دفاع البحرين.

7- القطاع ال�شحي الخا�س.

8- جامعة البحرين الطبية. 
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9- جامعة الخليج العربي.

10- جامعة البحرين.

11- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

�ملادة �لثانية

ي�شدر بت�شمية رئي�س ونائب رئي�س واأع�شاء اللجنة قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة. وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى 

مماثلة تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء لأِي �شبب، يحل 

حمله ممثل عن ذات اجلهة وبذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

ويحدد القرار ال�شادر بت�شمية الأع�شاء مقررًا للجنة.

�ملادة �لثالثة

تخت�س اللجنة بو�شع مقرتح ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة يف مملكة البحرين ورفعه اإىل 

املجل�س الأعلى لل�شحة، ودرا�شة احتياجات اململكة امل�شتقبلية من اخلدمات ال�شحية، ولها يف 

�شبيل ذلك القيام مبا يلي:

1- تحديد عدد الأ�شرة وتوزيعها على الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.

2- تحديـــد عـــدد الكوادر ال�شحيـــة وتخ�ش�شاتهـــا والإ�شراف علـــى اإعدادهـــا وتدريبها ح�شب 

المعايير الدولية.

3- تحديد عدد التخ�ش�شات الطبية الجديدة التي تحتاجها الخدمات ال�شحية بالمملكة.

4- اقتـــراح خطـــة لتطوير الخدمـــات ال�شحية بهدف مواكبـــة التقدم العلمـــي والتقني بالتعاون 

والتن�شيـــق مع دائـــرة التخطيط والتدريب في المركـــز الوطني للمعلومـــات ال�شحية واإدارة 

المعرفة.

5- درا�شـــة فر�س ال�شتثمار ال�شحي بالمملكـــة واإعداد خطة ا�شتثمارية للقطاع ال�شحي ورفعها 

للمجل�س الأعلى لل�شحة.

6- اقتـــراح و�شع الخطط ال�شحية للقطاع ال�شحي العـــام والخا�س بالمملكة لمواكبة متطلبات 

المملكة الم�شتقبلية وتحقيق روؤية البحرين 2030.

7- اقتراح و�شع الخطط التدريبية لجميع الكوادر الطبية بالمملكة بكافة مراحلها التدريبية.

8- العمـــل مـــع الجامعـــات بالمملكـــة ودرا�شـــة برامجهـــا التدريبية للتاأكـــد من كفايتهـــا لتغطية 

الحتياجات التدريبية الطبية م�شتقباًل.
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9- اإبداء الراأي ورفع التو�شيات للمجل�س الأعلى لل�شحة ب�شاأن البرامج التدريبية بالمملكة.

10- التن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والتدريب ال�شحي ل�شمان تكامل الخطط 

التدريبيـــة للقطاع ال�شحي والتاأكد من مدى مطابقتها لروؤية البحرين 2030، ومدى التزام 

تلك الجهات بها.

11- التن�شيـــق مع المنظمـــات الدولية وب�شفة خا�شـــة منظمة ال�شحة العالميـــة ب�شاأن البرامج 

التدريبية.

12- متابعة موؤ�شرات واأهداف التنمية الم�شتدامة بالقطاع ال�شحي بالمملكة.

13- درا�شة التقارير المرفوعة من قبل المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة.

�ملادة �لر�بعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الر�شمي لأع�شائها، وجتتمع بدعوة من رئي�شها 

ب�شفة دورية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وت�شدر 

الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

�ملادة �خلام�ضة

حل�شور  تدعوهم  واأن  والخت�شا�س،  اخلربة  ذوي  من  تراه  مبن  ال�شتعانة  للجنة  يجوز 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، ول يكون مبن ُي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �ل�ضاد�ضة

ترفع اللجنة تقارير دورية ن�شف �شنوية بنتائج اأعمالها، كما ترفع قراراتها يف �شكل تو�شيات 

اإىل رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة لعتمادها.

�ملادة �ل�ضابعة

رقم  بالقرار  الواردة  والقواعد  للمعايري  ِوفقًا  مالية  مكافاآت  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  ُينح 

املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25(

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.
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�ملادة �لثامنة

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة واجلهات املعنية – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

المــــوافـــــــق: 21 نـــوفمبـــــــر 2019م
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وزير �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 قرار رقم )119( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

ـْبط �لق�ضائي �ضفة ماأموري �ل�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادة )19( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـْبط  ال�شَّ ماأموري  اأ�شماوؤهم، �شفة  التالية  والتنمية الجتماعية  العمل  وزارة  ل موظفو  ُيـخوَّ

الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القانون 

له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة  رقم )74( 

وهم:

1- محمد عبدالرحمن علي عبدالكريم.

2- دلل عبداهلل اأحمد الدو�شري.

3- ح�شين مح�شن اإبراهيم الحداد.

4- اأبرار ح�شن عمار علي.

�ملادة �لثانية

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

وزير �لعدل

و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 13 نـوفمبـــــــر  2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قرار رقم )86( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حل جمعية �لإد�ريني �لعرب

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 )38( ل�شنة 2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الإداريني العرب،

الإداريني  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

العرب،

الإداريني  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

العرب،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الإداريني العرب،

خمالفة  فيه  والثابتة   2019/1/23 يف  املوؤرخ  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  تقرير  وعلى 

اأنها مل تعقد  1989 من  ل�شنة  املاده )50( من املر�شوم بقانون )21(  للبند )3( من  اجلمعية 

جمعيتها العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـَحـلُّ جمعية الإداريني العرب.

مادة )2(

يعّيـَن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية، وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء 

مهمتها. وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية وذلك خالل ثمانية اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار.
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مادة )3(

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

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، ويتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ

امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

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 )5(

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

مادة )6(

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

مادة )7(

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 نوفمبـــــــر  2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قرار رقم )87( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت جلمعية �لب�ضيتني �لأهلية  

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 )25( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الب�شيتني الأهلية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الب�شيتني الأهلية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/10/15، والثابتة فيها 

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

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد 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،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية الب�شيتني الأهلية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الب�شيتني الأهلية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ يو�شف  ُيـعيَّ

اأحمد يو�شف ال�شندي، وع�شوية كلٍّ من:

1. يو�شف عبدالرحمن يو�شف الجالل.

2. نبيل اإبراهيم علي حمد عريفي.

ـان. 3. اأحمد �شعد اأحمد �شعد بوح�شَّ

4. اأ�شامة خليفة عبداهلل علي الجيران.

5. وليد عبدالرحمن محمد اأمين عبداهلل. 

6.  ح�شن علي يعقوب يو�شف محمد الطيار. 

7. عي�شى �شلمان اإبراهيم ح�شين النفيعي.

8. عبداهلل عي�شى حمود ال�شوملي. 

ـام. 9. اإبراهيم اأحمد اإ�شماعيل مثنى النهَّ
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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 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  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

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

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

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 

ـاًل 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 �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 نوفـمبـــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )165( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �ضرتة �خلارجية- جممع 606

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 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 �لآتي:

مادة )1(

606 اإىل ت�شنيف مناطق  يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة �شرتة اخلارجية جممع 
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اخلارطة  وارد يف  هو  لـِما  ِوْفقًا  العقارات  دْمـج  ب�شرط   )SP( اخلا�شة الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــق: 25 يـــوليـــــــــــــــو 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )228( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقارين بعد �لتق�ضيم يف منطقة �ضار - جممع 515

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

الكائَنـني  التق�شيم  بعد   05040006 رقم  والعقار   05043820 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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مناطق  وت�شنيف   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   515 جممع  �شار  مبنطقة 

ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق   )SP( اخِلـْدمات واملرافق العامة

عليهما 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(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 �شفـر 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 16 اأكتوبر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )234( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت بعد �لتق�ضيم

 يف منطقة �لهملة- جممع 1010

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 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،
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قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات بعد التق�شيم الكائنة مبنطقة الهملة جممع 1010 ِوْفقًا لـِمـا هو وارد  يغيَّ

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأكتوبـر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )241( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �حلورة - جممع 318

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   318 جممع  احلورة  مبنطقة  الكائن   03023861 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  ُيـَغـيَّ
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مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ملحطة تزود بالوقود، ِ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(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )242( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �ل�ضاية باملحرق - جممع 228

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

اإىل   228 جممع  باملحرق  ال�شاية  مبنطقة  الكائن   02032921 رقم   العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

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

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُ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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )243( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة بني جمرة - جممع 543

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 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 �لآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف العقارات اأرقام 05029759و05029758و05029757  الكائنة مبنطقة بني جمرة 
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جممع 543 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبـــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )244( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار وتغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �لَقـدم - جممع 453

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  اإىل   453 جممع  الَقـدم  مبنطقة  الكائن   04070143 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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عمارات ثالثة طوابق )B3(، ويغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04072025 الكائن باملنطقة نف�شها اإىل 

ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  ق عليهما  وتطبَّ القرار، 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )245( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �ملالكية - جممع 1034

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات  الكائنة مبنطقة املالكية  جممع 1034 اإىل ت�شنيف مناطق  ال�شكن  يغيَّ
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 )REC( واملناطق الرتفيهية، )SP( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ، )RA (اخلا�س اأ

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

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )246( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �ل�ضناب�س - جممع 404

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   404 �شناب�س جممع  الكائن مبنطقة   04061438 رقم   العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ 

الــمــــوافـــــق: 12 نــوفمبــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )247( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �لرفاع �لغربي - جممع 904

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 �لآتي:

مادة )1(

اإىل   904 جممع  الغربي  الرفاع  مبنطقة  الكائن   09029805 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

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

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 نـوفمبـــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )250( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة باربار - جممع 528

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،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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 ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   528 جممع  باربار  مبنطقة  الكائن   05010277 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 نـوفمبـــــــر 2019م
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 ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية �حلو�ر �لوطني ل�ضنة 2019
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

�إعالنات مركز �لبحرين للم�ضتثمرين

 

�إعالن رقم )999( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 

 

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

محمد اأجور، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جفن كرافك�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12400، 

اآلف(  5،000 )خم�شة  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري.

 

�إعالن رقم )1000( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جرارد داموين فينويك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25683، طالبًا تغيير 

5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

 GERARD DAMIENو المديفع،  علي  ح�شن  �شلمان  ح�شين  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف( 

      .FENWICK

 

�إعالن رقم )1001( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

بن ح�شين الحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جمال الخليج لم�شتح�شرات التجميل(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،91111 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد بن ح�شين بن 

علي الحمد، و�شامر �شبري رجا عريان، وخالد خ�شر خالد النجمي، وماهر �شبري رجا عريان. 
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�إعالن رقم )1002( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 

 

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

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

48602، طالبين تحويل الفروع التالية بال�شركة اإلى فروع ب�شركة بابكو للتزويد �س.�س.و، والفروع هي: رقم )1( 

الحورة،  الم�شمى محطة  ورقم )4(  المركزي،  ال�شوق  الم�شمي محطة  ورقم )2(  وادي حيان،  الم�شمى محطة 

 )8( ورقم  )مقفلة(،  �ــس.م.ب  البحرين  نفط  �شركة  الم�شمى   )7( ورقم  العدلية،  محطة  الم�شمى   )5( ورقم 

الم�شمى محطة  ورقم )10(  البحرين �س.م.بز مقفلة،  نفط  �شركة  الم�شمى  ورقم )9(  توبلى،  الم�شمى محطة 

الرو�شة للخدمات، ورقم )12( الم�شمى محطة النزهة للخدمات، وتغيير ت�شمية الفرع رقم 7 اإلى محطة المحرق 

للخدمات �س.�س.و والفرع رقم 9 اإلى محطة ال�شيف للخدمات.

�إعالن رقم )1003( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

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 )�شيرتيفايد كابيتا كون�شلتنت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  78969، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 .SUKUMARAN NAIR DEEPU  /10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

�إعالن رقم )1004( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

محمد علي الق�شاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الأميني لت�شليح الثالجات والمكيفات(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،24300 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة مركز المنار لالإطارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1000 )األف( دينار 

 JAFARو ،SADATH CHERIYA PUTHURبحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأمين ال�شيد محمد علي الق�شاب، و

   . PUTHOOR

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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�إعالن رقم )1005( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )براذرز للتدريب والتطوير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 117339-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لأميره بنت غربي بن �شطي ال�شمري.

�إعالن رقم )1006( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

 

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

بموجب  الم�شجلة  للهند�شة(،  )المملكة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجناحي،  عبدالعزيز  محمد 

القيد رقم 2133، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )1007( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ت�ضامن

 

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

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بربير اأخ�شر للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125461

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كريم نواز، وغالم �شبير فتح محمد مهر محمد رم�شان.

�إعالن رقم )1008( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الزياني لو�شاطة التاأمين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  50106، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شبح مملوكة 

ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م(.
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�إعالن رقم )1009( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

محمد علي الق�شاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الأميني لت�شليح الثالجات والمكيفات(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،24300 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

1،000 )األف(  م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة مركز المنار لالإطارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

 SADATHو ،JAFAR PUTHOORدينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأمين ال�شيد محمد علي الق�شاب، و

    .CHERIYA PUTHUR

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.

�إعالن رقم )1010( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )منار العمران لل�شكالت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-72397، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ماهر بن �شالم بن هندي الحربي، ومحمد بن �شليم بن 

�شالم الحربي.

 

�إعالن رقم )1011( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

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

بموجب  الم�شجلة  للكمبيوتر(،  )هدهد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  عبداهلل  عبدالمجيد 

القيد رقم 59669، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
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�إعالن رقم )1012( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والكهرباء(،  البناء  لمقاولت  ُحد 
ُ
)اأ ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الوداعي، مالك  مهدي ها�شم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  16569-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حبيب مهدي ها�شم 

       .SAJITHRASUKUMARAN،THOMAS MANALIL JOSEPHالوداعي، و

�إعالن رقم )1013( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

بيكم فهيم الدين جان محمد اهلل دتا، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رخ�شانة للمقاولت(، الم�شجلة 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبة   ،81786 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: رخ�شانة بيكم فهيم الدين جان 

.KHATUN ROKIA MINTU SHEIKH محمد اهلل دتا، و

�إعالن رقم )1014( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فوود �شتاك�س لتقديم وجبات الطعام في المنا�شبات ذ.م.م 

(،الم�شجلة بموجب القيد رقم 93593، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ �شكينه عي�شى �شالح ح�شن العلواني.

�إعالن رقم )1015( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة ت�ضامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة ال�شركاء 
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في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ن�شما لالألومنيوم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 5،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  132143، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اأحمد  اأحمد م�شعد النعيمي، و�شلطان  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: الح�شن �شلطان  )خم�شة 

م�شعد النعيمي. 

  

�إعالن رقم )1016( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل فرع ب�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

اإليه ن�شيمة مهدي  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد الغانمي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شحارى الخ�شراء للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 60242، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع  بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )نقطة القلم للتجارة 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-131241.

�إعالن رقم )1017( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئوليه حمدودة 

 

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

و�شركاه، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الفنار لال�شتثمار القاب�شة 

�س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 39538، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000،000 )ع�شرة ماليين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لكل من: م�شعل عبدالنبي عبداهلل ال�شعلة، ونور عبدالنبي عبداهلل ال�شعلة، ورباب مهدي محمد علي المحرو�س، 

ومروة عبدالنبي عبداهلل ال�شعلة.

�إعالن رقم )1018( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

ر�شيد محمد �شريف طو�شى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت العالم البي�س(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،60190 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: طوبا نا�شر ر�شيد محمد �شريف 

.SAYYED IQBAL SAYYED AHMED KADIRIطو�شى، و
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�إعالن رقم )1019( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئوليه حمدودة 

 

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

حبيب و�شركاه، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم ) الفنار لتطوير واإدارة 

لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  91153، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  العقارات �س.م.ب مقفلة(، 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

عبدالنبي  ونور  ال�شعلة،  عبداهلل  عبدالنبي  ومروة  ال�شعلة،  عبداهلل  عبدالنبي  م�شعل  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح 

عبداهلل ال�شعلة، ورباب مهدي محمد علي المحرو�س.

�إعالن رقم )1020( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ت�ضامن

  

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

علي فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كيو كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78726، يطلب 

الم�شجلة بموجب  العامة/ ت�شامن(،  للتجارة  الم�شماة )كيو هاو�س  الت�شامن  ب�شركة  اإلى فرع  الموؤ�ش�شة  تحويل 

القيد رقم 101787.       

�إعالن رقم )1021( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  ميديا(،  الثالثة  )العين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإ�شماعيل، مالكة  ح�شين  �شلمان 

القيد رقم 83489-1، طالبة 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: بدرية �شلمان ح�شين اإ�شماعيل، 

ورولن جبران خوري.

�إعالن رقم )1022( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

يق  ال�شيد/ �شدِّ اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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الم�شجلة  �شربتلي(،  ا�شم )محمد عبداهلل  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ب�شير عبدالرحيم،  عبدالرحيم 

بموجب القيد رقم 33381، طالبًا اإدماج الموؤ�ش�شة بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )محمد عبداهلل 

�شربتلي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120787. 

�إعالن رقم )1023( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

 

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

هدى محمد محامون وم�شت�شارون قانونيون(، نيابًة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-130815 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لالإدارة  برو�ش�س  )اإيزي  ا�شم 

بعد  وذلك  لل�شيد/ من�شور محمد من�شور عبا�س  وت�شبح مملوكة  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

تنازل �شريكه ال�شيد/ عبدالغني اأحمد ح�شن اأحمد نا�شر عن كامل ح�ش�شه بال�شركة له.

         

�إعالن رقم )1024( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

لت�ضبح فرع من �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالحميد اأحمد فرج، نيابة عن دينا ح�شن خليل دروي�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جين�شتا 

الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  تحويلها  طالبًا   ،114113 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للت�شويق 

المحدودة الم�شماة )عراب لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109087.

�إعالن رقم )1025( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  النواخذة(،  ا�شم )موبيليات  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحمر،  اأحمد محمد 

رقم 2058، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره  1250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: عدنان اأحمد محمد الحمر،  و

.ALLUMOTTIL GEORGE JOHNSON
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�إعالن رقم )1026( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

 

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

يو�شف اأحمد من�شور محمد المجيبل،  نيابة عن ال�شيد/ يو�شف اأحمد من�شور المجيبل، مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )رماني لتركيب و�شائل الري و�شيانتها �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79283، 

اأن�شو( اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة  14 من ال�شركة والم�شمى )مطعم  طالبة تحويل الفرع 

لل�شيدة/ �شاره يو�شف اأحمد من�شور محمد المجيبل، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )1027( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  البحرين  كوكاكول  )تعبئة  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

القيد رقم 18808-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 9،304،300.000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة )اإتلنتك اإند�شتري�س(، و�شركة 

)جلوبال اإك�شبر�س ذ.م.م(، و�شركة )الرفاع لال�شتثمار(.

�إعالن رقم )1028( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فروع من �ضركة ت�ضامن 

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

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

طالبين   ،5755 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  لل�شيراميك/  )الدروي�س  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  و5  و2   1 اأرقام  الفروع  تحويل 

1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد دروي�س محمد ح�شن، وعلي دروي�س محمد 

ح�شن. 

�إعالن رقم )1029( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

عي�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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محمد يو�شف اإبراهيم الحايكي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شراج للتكنولوجيا �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 114453، طالباأ تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة الفردية، 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )1030( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ت�ضامن

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

جعفر عبدعلي عبا�س ال�شماع، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شماكم للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،3-83534 رقم  القيد 

مقداره 400 )اأربعمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: م�شطفى محمد علي محمد الها�شمي، 

وكريمة جعفر عبدعلي عبا�س ال�شماع. 

�إعالن رقم )1031( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ت�ضامن

 

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

�شميرة محمد علي ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ق�شر يارا(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ت�شامن قائمة  20642-4، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مقهى �شامرية(،  رقم 

و  �شميرة محمد علي ح�شن،  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  بذاتها، 

.PRAKASH ERNESTو ،ALAGUMALAI SOLAIMALAI

�إعالن رقم )1032( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

اأنور بيطار، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شلكون لالأيدي العاملة(، الم�شجلة بموجب  وليد محمد 

القيد رقم 87199، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اأن�شتا موتورز( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1.050 )األف خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: ن�شرين 

وليد محمد اأنور بيطار، ومحمد با�شم �شليمان عي�شى. 
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�إعالن رقم )1033( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

مجيد اإبراهيم العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بو�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الثالث  والفرع   للتجارة(،  اإي�شت  ميدل  الم�شمى )اأرجو�س  الموؤ�ش�شة  ال�شابع من  الفرعين  تحويل  57336، طالبًا 

والع�شرون منها الم�شمى )ترا�شت ون تريدينج( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري 

)�شركة اأرجو�س ميدل اي�شت للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

.RAJESH VATTAKKANDAN لكل من: ح�شين مجيد اإبراهيم العالي، 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.

�إعالن رقم )1034( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل  فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

اأمر اهلل فتح اهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيد المفاتيح(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40714، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  طالبة تحويل  الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )بحرين �شتار التجارية(، 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة بحرين �شتارالتجارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

.CHERIYAN ABRAHAMو ،REDHA HUSAIN ALI FATHI :دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

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.

�إعالن رقم )1035( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

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 )�شفريات النقاء ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98914، طالبين 

)خم�شون(   50 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ جا�شم عي�شى عبداهلل دروي�س.
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�إعالن رقم )1036( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

�س.�س.و(،  للمقاولت  )القنديل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اليا�شي،  عبدالرزاق  �شعيد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 78262، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة القنديل للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 80،000  )ثمانون األف( دينار 

 SAJAN PAULو ،THOMAS ROYMON بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم �شعيد عبدالرزاق اليا�شي، و

.PADATH

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.

�إعالن رقم )1037( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شه العامر للنجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم  6337، طالبين تغيير تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، ومحمد عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، ونجية محمد 

عبدالوهاب  واأماني  �شلي�س،  عبداهلل  عبدالوهاب  وانت�شار  �شلي�س،  عبداهلل  عبدالوهاب  واأنوار  الع�شار،  عبداهلل 

عبداهلل �شلي�س.

�إعالن رقم )1038( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

 

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 )فندق ميركور جراند ال�شيف ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  69860، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م(.     
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�إعالن رقم )1039( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  ديكور(،  )ماي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شيف،  اأحمد  عبداهلل 

28711-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

�شعيد عبدعلي  �شيف، وخليل  اأحمد  نبيلة عبداهلل  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  100 )مائة(  مقداره 

الخنيزي.  

�إعالن رقم )1040( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

 

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

 ،96641 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  )الواجع  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10.000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لحنان مجايد واجع اأحمد.

�إعالن رقم )1041( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الجديدة(،  ال�شنة  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  مغيب حمد، 

47578، طالبًا تحويل الفرع الثاني ع�شر من الموؤ�ش�شة الم�شمى )حورة لند �شوبر ماركت( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة حورة لند �شوبر ماركت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مغيب حمد مغيب حمد، و ABDUL RAZAK KAKKARAYIL  ، و 

 CHELAKKATTU PARAMBIL KOCHANTHONY و   ،NOUFAL MOHAMMED MANGADAN KANDY

.ANAS CANNOTH THATTANDAVIDA و ،  AFSAL MULIYALATH ABDULLA و ، JOHN

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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�إعالن رقم )1042( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد نعمة محمد 

محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوالي للحيوانات الأليفة والإك�ش�شوارات ذ.م.م(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  13415-2، طالبا  القيد رقم  بموجب 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة توم اآند توفي ذا بيت�س �شوب(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار 

 FARZANA و ،SHAKKEER KUNHI PURAYIL بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد نعمة محمد محمود، و

.FAROOK VADIYIL PURAYIL

�إعالن رقم )1043( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )التكلفة ال�شهلة للتجارة العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125327، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 12،000 )اثنا 

ع�شر األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علي �شعيد علي برغ�س، ومن�شور غالب علي �شعيد.

    

�إعالن رقم )1044( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فر�شان بالزا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65875-1، طالبين 

فا�شل  لل�شيد/  وت�شبح مملوكة  فر�شان(،  الم�شماة )فندق  الفردية  بالموؤ�ش�شة  فرع  اإلى  بكاملها  ال�شركة  تحويل 

محمد ح�شن البدو.

�إعالن رقم )1045( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة ت�ضامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الجبل لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81688، 

100،000 )مائة   اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

الن�شابه،  �شالح  �شالح  من�شور  و�شالح  الجبل،  مكي  علي جعفر  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  ديناربحريني،  األف( 

وخديجة عبدالح�شين اأحمد علي ح�شن.

�إعالن رقم )1046( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل فرع مبوؤ�ض�ضة فردية

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فا�شل البدو للمقاولت والتجارة العامة ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 65877-1، طالبين تحويل ال�شركة بكاملها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شالون الدقة 

للحالقة الرجالية، الم�شجلة بموجب القيد رقم 32534-1، المملوكة لل�شيد/ فا�شل محمد ح�شن البدو، بناًء على 

تنازل ال�شيد/ جالل عدنان محمد الها�شمي عن كامل ح�ش�شه بال�شركة اإليه.

�إعالن رقم )1047( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئوليه حمدودة 

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  القاب�شة(،  اإم  اإف  في  )اأوليف  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،69744

مقداره 964،628.000 دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  �شركة الإثمار للتطوير المحدودة، ومحمد خليل 

عبدالرحيم عبداهلل ال�شيد.        

�إعالن رقم )1048( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بحرين اإتراك�شنز للعطالت والخدمات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

133002، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد 

ح�شن �شالح ح�شين ال�شليم، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.
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�إعالن رقم )1049( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئوليه حمدودة

 

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

خالد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوني مومبي موبايل ريبيرنج اآند بزن�س �شبورت �س.�س.و(، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  2-122595، طالبا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  اآند بزن�س �شبورت ذ.م.م(،  بوني مومبي موبايل ريبيرنج  التجاري )�شركه  ا�شمها  م�شئولية محدودة 

 .KHALID PERVEZ NAZAR M.D.KH:مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

  .SAMAN QASIM و ،MAHABUB ALAM ABDUL JALILو ،J.KHو ،

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.

�إعالن رقم )1050( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 

المهنية )جواد حبيب و�شركاه(، نيابة عن ال�شيد/ اإبراهيم را�شد �شالم العب�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 

التي تحمل ا�شم )مطعم بليز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109723-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم را�شد �شالم العب�شي، و�شركة )برجرز �شيرز �س.�س.و( المملوكة ل�شركة 

)دفيدند جيت كابيتال �س.�س.و(. 
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�إعالن ت�ضجيل وكالت جتارية

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

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

12355 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ARAB COMPANY FOR PHARMACEUTICAL PROD-
UCTS

SAUDI

Khurais Main Road, Khurais Commercial Center Opp. 
King Fahad Medical City, P.O Box 63243 Reyadh11516

�شيدليات اخلليج ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
ARABIO

حمددة املدةنوع الوكالة

12356 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Tata Daewoo Commercial Vehicle Co, Ltd.

SOUTH KOREAN

Office 1589-1 Soryong-Dong Kunsan Cheonbuk, Korea
موتور �شيتي �س.م.ب )مقفلة(ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Truck

parts for Cars , Trucks and Buses
ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Tata Daewoo

حمددة املدةنوع الوكالة
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12357 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Nasila Pharma LTD

BRITISH

Cedar Court, Grove Business Park, White Wlatham, 
Berkshire, SL6 3LW

�شيدلية احلرمنيا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Nasila Pharma

حمددة املدةنوع الوكالة

12358 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry

GREEK

21st km National Road Athens-Lamia 145 68 Krioneri, 
Attiki, Greece

�شيدليات اخلليج ذ.م.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
DEMO

حمددة املدةنوع الوكالة
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12359 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

LEO PHARMA A/S

Dansih

INDUSTRIPARKEN 55, DK-2750 BALLERUP, DEN-
MARK

�شيدلية بهزاد ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
  Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

ADVANTAN 

TRAVOCORT 

DAIVOBET 

HEPARIN 

ONE-ALPHA

FUCICORT 

FUCIDIN
حمددة املدةنوع الوكالة


