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���أمر�ملكي�رقم�)18(�ل�ضنة�2020

بتعيينات�ق�ضائية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ـن امل�شت�شار وائل ر�شيد خليفة بوعالي حماميًا عامًا اأول بدرجة قا�ٍس مبحكمة التمييز.   يعيَّ

�ملادة��لثانية

ـن القا�شي خالد اإبراهيم متويل حممود رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية. يعيَّ

�ملادة��لثالثة

رئي�س  )اأ( بدرجة  الفئة  العامة من  للنيابة  ورئي�شًا  املدنية،  الكربى  باملحكمة  رئي�شًا  ـن  يعيَّ

حمكمة كربى، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي.

2( القا�شي فاطمة في�شل حبيل من�شور.

3( القا�شي مي �شامي ح�شين مطر.

4( الأ�شتاذ عبداهلل عي�شى عبداهلل الدو�شري.    )رئي�س نيابة(

5( القا�شي اأحمد �شعيد عبدالنبي �شيف.

6( الأ�شتاذة زينب �شلمان اأحمد العويناتي.    )رئي�س نيابة(

7( الأ�شتاذ ال�شيخ نايف بن عبدالرحمن بن جابر اآل خليفة.  )رئي�س نيابة( 

8( الأ�شتاذ حمد �شاهين محمد البوعينين.    )رئي�س نيابة(

9( القا�شي د. اإبراهيم �شالح اإبراهيم البوفال�شة.

10( القا�شي ح�شين ميرزا خمي�س �شلمان.                                             

11( القا�شي بدر عبداللطيف محمد العبداهلل.

12( القا�شي حمد اأحمد محمد ال�شويدي.

13( القا�شي جواهر عادل محمد العبدالرحمن.
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�ملادة��لر�بعة

وكيل  الفئة )ب( بدرجة  العامة من  للنيابة  ورئي�شًا  املدنية،  الكربى  باملحكمة  وكياًل  ـن  يعيَّ

حمكمة كربى، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي جعفر يو�شف يعقوب الجمري.

2( الأ�شتاذ محمد خالد محمد الهزاع.    )رئي�س نيابة(

3( القا�شي ح�شين �شعيد علي الزامل.

4( القا�شي محمد خمي�س علي الرميحي.

5( القا�شي مر�شية ح�شن محمد قمبر.

6( القا�شي ح�شين نجم محمد طه ال�شيخ.

7( الأ�شتاذ عبدالهادي ميرزا محمد الع�شفور.   )رئي�س نيابة(

8( الأ�شتاذة فاطمة جا�شم عامر كوهجي.   )رئي�س نيابة(

9( القا�شي محمد علي خلف الدو�شري.

10( الأ�شتاذ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة.  )رئي�س نيابة(

11( الأ�شتاذ اأحمد محمد عي�شى الغتم.    )رئي�س نيابة(

12( الأ�شتاذ محمد �شالح محمد الم�شلم.   )رئي�س نيابة(

13( القا�شي خليفة محمد خليفة الظهراني.

�ملادة��خلام�ضة

ـن قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(، ُكـلٌّ من: يعيَّ

1( القا�شي عامر عبدالوهاب محمد العامر.

2( القا�شي عبداهلل يعقوب را�شد الخ�شرم.

3( القا�شي اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم البوعينين.

4( القا�شي محمد كمال محمود الد�شوقي.

5( القا�شي موؤمن محمد اأ�شامة المزيني.

اج. 6( القا�شي عي�شى محمد عي�شى درَّ

7( القا�شي زهرة عبدالمنعم عبدالغني البو�شطة.

8( القا�شي عمر علي محمود ال�شعيدي.

9( القا�شي لطيفة �شالح �شالم ال�شويدي.

10( القا�شي محمود رم�شان محمد �شهوان.

�ملادة��ل�ضاد�ضة

الفئة  من  املدنية  الكربى  باملحكمة  قا�شيًا  عبداهلل  حممد  عبداهلل  حممد  القا�شي  ـن  يعيَّ

)ب(.
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�ملادة��ل�ضابعة

ـن وكياًل للنائب العام اعتبارًا من 13 مايو 2020م، ُكـلٌّ من: يعيَّ

1( الأ�شتاذة زهرة ح�شين محمد مراد.                                    

2( الأ�شتاذة مريم عي�شى عبداهلل القي�س.                                                    

3( الأ�شتاذة مروة محمد جمعة الن�شوان.

4( الأ�شتاذ عبداهلل عارف عبدالرحمن البنكي.     

5( الأ�شتاذ عبداهلل محمد عبداهلل جناحي.

6( الأ�شتاذ �شلمان عبداهلل عمر اأحمد.                                              

7( الأ�شتاذ علي محمد اأحمد الجا�شم.          

ـام عادل را�شد بو�شيبع.                                                      8( الأ�شتاذ همَّ

9( الأ�شتاذ ح�شين عبا�س علي الحرز. 

10( الأ�شتاذ اأحمد عبداهلل عي�شى بوفر�شن.                                                 

11( الأ�شتاذ عبدالرحمن حمد عبداهلل المناعي.                                             

12( الأ�شتاذ عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم العيد.                                      

13( الأ�شتاذ معاذ ريا�س عبدالرحمن الحقيل.                                            

14( الأ�شتاذ بدر عبدالعزيز �شعد الح�شن.                                                    

15( الأ�شتاذ محمد عبدالحكيم محمد بوحجي. 

�ملادة��لثامنة

ـن وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية، ُكـلٌّ من: يعيَّ

1( ف�شيلة ال�شيخ د. في�شل عبداهلل محمد الغرير.

2( ف�شيلة ال�شيخ حمد �شامي ح�شين الدو�شري.

3( ف�شيلة ال�شيخ علي جا�شم محمد اإبراهيم.

4( ف�شيلة ال�شيخ باقر عي�شى عبداهلل محرو�س.

5( ف�شيلة ال�شيخ علي عبدالهادي عبداهلل خليفة.

6( ف�شيلة ال�شيخ محمد طاهر �شليمان المدني.

�ملادة��لتا�ضعة

ـن رئي�شًا باملحكمة الكربى ال�شرعية، كـلٌّ من: يعيَّ

1( ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل عدنان عبداهلل القطان.

ا�س. 2( ف�شيلة ال�شيخ عمر محمد عي�شى البوعوَّ
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�ملادة��لعا�ضرة

ـن ف�شيلة ال�شيخ اأيوب عي�شى عبداللطيف ر�شدان قا�شيًا باملحكمة الكربى ال�شرعية من  يعيَّ

الفئة )اأ(.

�ملادة��حلادية�ع�ضرة

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين

�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 رم�شان 1441هـ

الموافق: 26 اأبـريـل 2020م
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��أمر�ملكي�رقم�)19(�ل�ضنة�2020

مبد�مدة�خدمة�قا�ٍض

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ُتـَمـدُّ مدة خدمة القا�شي اأحمد ح�شن عبدالرازق حممد ملدة خم�س �شنوات تبداأ من تاريخ 

انتهاء العام الق�شائي احلايل.

�ملادة��لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين

�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 رم�شان 1441هـ

الموافق: 26 اأبـريـل 2020م
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�تعميم�ب�ضاأن

عطلة�يوم��لعمال��لعاملي�لعام�2020

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2020م ُتعطَّ

يوم اجلمعة املوافق الأول من �شهر مايو 2020م، وحيث اإن ذلك ي�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، 

يعوَّ�س عنه بيوم الأحد املوافق للثالث  من �شهر مايو 2020م.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 28 اأبـريـل 2020م
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وزير��لد�خلية

�قر�ر�رقم�)64(�ل�ضنة�2020

�بتعديل�بع�ض��أحكام��لقر�ر�رقم�)76(�ل�ضنة��2018

ـة�و�آلية�تنفيذ��لعقوبات�و�لتد�بري��لبديلة �ب�ضاأن�حتديد��جلهة��ملعنيَّ

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة،

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

قرر��لآتي:

�ملادة��لأوىل

ُتـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )2( و)3( و)4 فقرة اأوىل( و)9( و)10( و)11( و)14( و)16( 

حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  من  و)26(،  و)24(  و)23(  رابعة(  فقرة  و)21 

ـة واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة، الن�شو�س الآتية:  اجلهة املعنيَّ

"مادة�)2(:
تتوىل اإدارة تنفيذ الأحكام متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، ولها ال�شتعانة باملديريات الأمنية 

ح�شب الخت�شا�س املكاين لكل منها يف القيام باأيٍّ من الخت�شا�شات واملهام املنوطة بها ِوفقًا 

لأحكام هذا القرار، وذلك كله حتت اإ�شراف النيابة العامة. 

 كما تتوىل اإدارة تنفيذ الأحكام درا�شة واإبداء الراأي ب�شاأن ا�شتبدال املتبِقـي من العقوبات 

ـة بوزارة الداخلية مبا انتهى  الأ�شلية املحكوم بها بعقوبة بديلة اأو اأكرث ملخاطبة الإدارات املعنيَّ

اإليه الراأي.

مادة�)3(:

على املعنيني باإدارة تنفيذ الأحكام التاأكد من التزام املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة 

ب�شكل �شحيح دون اأيِّ اإخالل، وذلك بالو�شائل املنا�شبة.

بتحرير  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  تقوم  البديلة  العقوبة  بتنفيذ  عليه  املحكوم  اإخالل  ويف حالة 

حم�شر بذلك وُيـعَر�س على النيابة العامة.

مادة�)4(�فقرة��أولى:

اإىل  باإدارة تنفيذ الأحكام النتقال ب�شحبة املحكوم عليه  ـْبـط الق�شائي  يتوىل ماأمور ال�شَّ
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ده النيابة العامة للتاأكد من مطابقته  ـن الذي حتدِّ اأو النطاق املكاين املعيَّ د  حمل الإقامة املحدَّ

على الطبيعة ِوفقًا ِلـما هو مثَبـت باأمر التنفيذ.

مادة�)9(:

ببيانات  واملنافذ  الأمنية  املديريات  لكافة  تعميم  اإ�شدار  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  على  يجب 

ـيِّ بها �شده. املحكوم عليه والعقوبة البديلة املق�شِ

مادة�)10(:

اإل  ـن  املعيَّ النطاق املكاين  ل  اأو يعدِّ الإقامة اجلربية  ينُقـل حمل  اأن  للمحكوم عليه  ل يجوز 

مبوافقة قا�شي تنفيذ العقاب، على اأْن تتوىل اإدارة تنفيذ الأحكام متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

مادة�)11(:

بالتقيُّـد  عليه  املحكوم  تنبيه  الأحكام  تنفيذ  باإدارة  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأمور  على  يجب 

للجهالة.  ناٍف  ب�شكل  ال�شادر �شده  للحكم  ِوفقًا  ارتياده  ـن املحظور عليه  املعيَّ املكاين  بالنطاق 

ـْبـط الق�شائي حم�شرًا ببدء اإجراءات التنفيذ. ر ماأمور ال�شَّ ويحرِّ

مادة�)14(:

تتوىل اإدارة تنفيذ الأحكام بال�شرتاك مع اجلهات الفنية املخت�شة، جتهيـز املحكوم عليه 

ماأمور  ر  يحرِّ اأْن  على  الداخلية،  بوزارة  واملتاحة  اأكرث،  اأو  الإلكرتونية  املراقبة  و�شائل  باإحدى 

ـْبـط الق�شائي بالإدارة حم�شرًا بالإجراءات ُيـثِبـت فيه و�شيلة املراقبة التي مت جتهيز املحكوم  ال�شَّ

عليه بها وتفعيلها وبدء التنفيذ.

مادة�)16(:

بالعمل يف  ال�شادرة �شده  البديلة  للعقوبة  عليه  املحكوم  تنفيذ  متابعة  على اجلهات  يجب 

ـْبـط الق�شائي  ر ماأمور ال�شَّ خدمة املجتمع، وذلك بالتن�شيق مع اإدارة تنفيذ الأحكام، على اأن يحرِّ

بالإدارة حم�شرًا ببدء اإجراءات التنفيذ.

مادة�)21(�فقرة�ر�بعة:

لدى  املحكوم عليه  الأحكام متابعة ح�شور  تنفيذ  باإدارة  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  وعلى 

تلك اجلهات للوقوف على مدى التزامه باملواعيد ِوفقًا للحكم ال�شادر �شده.

مادة�)23(:

�س  تتوىل اإدارة تنفيذ الأحكام ا�شتدعاء املحكوم عليه فور �شدور احلكم بعقوبة عدم التعرُّ

ـْبـط الق�شائي بالإدارة حترير حم�شر  ـنة، وعلى ماأمور ال�شَّ اأو الت�شال باأ�شخا�س اأو جهات معيَّ

ُيـثِبـت فيه التزام املحكوم عليه باحلكم ال�شادر �شده. 

مادة�)24(:

املحكوم  ُيـحَظـر على  التي  اأو اجلهات  الأ�شخا�س  بالتوا�شل مع  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  تقوم 



العدد: 3469 – الخميس 30 أبريل 2020

13

�س لهم اأو الت�شال اأو التوا�شل معهم باأية و�شيلة تراها الإدارة منا�شبة، للوقوف على  عليه التعرُّ

ر حم�شر بالإجراءات  ـع منه، ويف حالة خمالفته يحرَّ ـد الـُمـوقَّ مدى التزام املحكوم عليه بالتعهُّ

ُيـعَر�س على النيابة العامة.

�لمادة�)26(:

ـق من قيام املحكوم عليه باإ�شالح ال�شرر النا�شىء عن  ـَحـقُّ تقوم اإدارة تنفيذ الأحكام بالتَّ

دة يف  ـا ِبـَردِّ ال�شيء اإىل اأ�شله اأو َجـْبـِره اأو التعوي�س عنه يف غ�شون املدة الزمنية املحدَّ اجلرمية اإمَّ

ر حم�شر ُتـثَبت فيه اأقواله ومتام التنفيذ،  احلكم، وذلك بح�شور َمـن �شدر احلكم ل�شاحله ويحرَّ

وُيـعَر�س على النيابة العامة.

�ملادة��لثانية

ه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من  على وكيل وزارة الداخلية واملعنيني - كل فيما يخ�شَ

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

�لفريق��أول�ركن

وزير��لد�خلية

ر��ضد�بن�عبد�هلل��آل�خليفـة

�شدر بتاريخ: 6 رم�شـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأبريــل 2020م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

�قر�ر�رقم�)30(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن��لرتخي�ض�بت�ضجيل�نادي�روتاري��ضيف��لبحرين

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 )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

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

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي روتاري �شيف البحرين،

قرر��لآتي:

مادة�-��1-

ل نادي روتاري �شيف البحرين يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية  ي�شجَّ

حتت قْيد رقم )2/ن/اأ.ج/2020(.

مادة�-��2-

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعَمـل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 19 اأبـريــل 2020م 
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�أ�ضماء�موؤ�ض�ضي�نادي�روتاري��ضيف��لبحرين

1- اأ�شامة محمد معين ح�شن.

2- محمد اأحمد اأمين الخاجة.

3- وليد اإبراهيم خليل كانو.

4- عدنان جميل �شعيد محمد الأمير.

5- غ�شان قا�شم محمد فخرو.

6- نورة اأنور �شعيد عبداهلل طه الحداد.

7- محمد اأنور �شعيد عبداهلل طه الحداد.

8- عائ�شة محمد يعقوب �شلطان يعقوبي.

9- اأكرم نبيل الحاج.

10- �شهالء عبدالباري  عبداهلل عبدالغفار.
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ملخ�ض��لنظام��لأ�ضا�ضي

لنادي�روتاري��ضيف��لبحرين

يف  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�س  قد  النادي  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأوىل  املادة  تن�س 

عام 2020 حتت قيد )2/ن/اأ.ج/2020( طبقًا لأحكام 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 والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

ـل النادي بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وتثُبـت ال�شخ�شية العتبارية للنادي من  ي�شجَّ

�شاأن  ل�شنة 1990يف  رقم )2(  القرار  لأحكام  الر�شمية طبقًا  ت�شجيله يف اجلريدة  ن�ْشـر  تاريخ 

العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 

اإدارته هو �شقة 51، مبنى 108، طريق 42، ميناء �شلمان ال�شناعية،  النادي ومركز  مقر 

مملكة البحرين.

اأن  له  يجوز  ل  كما  مالية،  م�شاربات  يف  الدخول  اأو  بال�شيا�شة  ال�شتغال  للنادي  يجوز  ول 

ينت�شب اأو ي�شرتك اأو ين�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

يقوم النادي يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

1- تو�شيع التعارف بين اأع�شائه لإتاحة الفر�شة لتقديم الخدمة في المجتمع.

2- ت�شجيـــع تعامل الأع�شاء في موؤ�ش�شاتهم واأعمالهم بالأ�ش�س المهنية العالمية، كو�شيلة لتقديم 

الخدمة للمجتمع.

3- توثيـــق اأوا�شر الزمالة والتفاهم بين الأع�شاء في النادي والأع�شاء باأندية الروتاري الأخرى 

في العالم؛ وذلك بغر�س تحقيق الخدمة العليا للمجتمع من خالل المهن التي يعملون بها.

اأْخـذ  وبعد  البحرين  بها مبملكة  املعمول  القوانني  اأهدافه يف حدود  لتحقيق  النادي  ي�شعى 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

1- اإقامة وتنظيم الأن�شطة والبرامج الجتماعية والريا�شية.

2- الم�شاعـــدة في تنظيم البرامج الجتماعية المتعلقة بالرعايـــة ال�شحية والتوعية باإجراءات 

ال�شالمة.

3- الم�شاهمة في تمويل بناء الم�شاريع والمرافق الجتماعية والريا�شية.
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4- الم�شاهمة في ت�شجيع الم�شاريع والبرامج العلمية والتعليمية والثقافية.

5- الم�شاعدة في ن�شر المعرفة بالقراءة والكتابة ومحو الأمية في المجتمع، والقيام بالم�شروعات 

التي من �شاأنها الم�شاعدة في تلبية الحتياجات المادية والجتماعية.

6- الم�شاهمة في تبادل الزيارات الثقافية والتعليمية الدولية.

وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة الجتماعية والتوعوية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:

1(  األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين اأو في المملكة العربية ال�شعودية.

3( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه فـــي جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

4( اأن يجيد اللغة العربية.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

م من قرار  ـَظـلُـّ ـنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من النادي، كما بيَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف  ف�شْ

هذا ال�شاأن.

ـن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للنادي، فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية  وقد ت�شمَّ

هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة النادي ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزته 

وغري  منها  العادية  العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائه.  وجلانه 

وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقـِدها  عند  ـباعها  اتِّ الواجب  وال�شروط  العادية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنة قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع 

ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للنادي  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنيَّ للنادي. 

َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما َحدَّ

وكيفية حل املجل�س.
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وحول مالية النادي بني النظام الأ�شا�شي اإن موارد النادي تتكون من:

1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويته.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4( اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة وفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للنادي وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية . 

5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال النادي فـــي حدود القوانيـــن المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للنادي من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشر ت�شجيله يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون ال�شرف 

طبقًا لالئحة املالية للنادي، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على 

اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات النادي.

حلِّـه  وقواعد  تق�شيمه  اأو  النادي  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل النادي.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وز�رة��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)15(�ل�ضنة��2020

�بتعديل��ملادة��لأوىل�من��لقر�ر�رقم�)141(�ل�ضنة�2019

بت�ضكيل�جلنة�و�جهات��ملباين�

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )110( منها، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى القرار رقم )141( ل�شنة 2019 بت�شكيل جلنة واجهات املباين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

واجهات  بت�شكيل جلنة  ل�شنة 2019  رقم )141(  القرار  الأوىل من  املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل   

املباين، الن�س الآتي:

واجهات املباين( وي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(،  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ل  "ت�شكَّ
برئا�شة عميد كلية الهند�شة بجامعة البحرين، وع�شوية كٍل من:  

1- الوكيل الم�شاعد للموارد والمعلومات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

2- الوكيـــل الم�شاعد للخدمـــات البلدية الم�شتركة بوزارة الأ�شغال و�شئـــون البلديات والتخطيط 

العمراني.

3- مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار.

4- ممثلين عن جمعية المكاتب الهند�شية البحرينية. 

5- ممثل عن جمعية المهند�شين البحرينية. 

6- رئي�ـــس مجموعـــة الت�شاميـــم المعمارية ب�شئـــون الأ�شغال بـــوزارة الأ�شغال و�شئـــون البلديات 

والتخطيط العمراني.

7- رئي�ـــس مجموعـــة الهند�شـــة المعماريـــة ب�شئون الأ�شغـــال بـــوزارة الأ�شغال و�شئـــون البلديات 

والتخطيط العمراني.

8- رئي�س ق�شم التعمير بهيئة التخطيط والتطوير العمراني. 
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9- مدير اإدارة تخطيط وت�شميم الم�شاريع الإ�شكانية بوزارة الإ�شكان. 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني. 

مادة�)2(

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 28 جمادي الأولى 1441هـ 

الـمـــــوافـــــق: 23 يـنـــــــــــايـــــــــــر 2020م
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وزير��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)91(�ل�ضنة��2020

باإعادة�ت�ضكيل�جلنة�تَظلُّمات��لر�ضوم��لبلدية�يف�بلدية��ملحرق�ونظام�عملها

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات،  قانون  على  الطالع  بعد 

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

مات الر�شوم البلدية يف بلدية  وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة تَظـلُـّ

املحرق ونظام عملها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 

قرر��لآتي:

مادة�)1(

مات من الر�شوم البلدية يف بلدية املحرق على النحو التايل: ـَظـلُـّ ُيـعاد ت�شكيل جلنة التَّ

)رئي�شًا(. 1- مدير عام بلدية المحرق    

)ع�شوًا(. 2- رئي�س ِخـْدمات الم�شتركين ببلدية المحرق   

)ع�شوًا(. 3- اأحد اأع�شاء ال�شئون القانونية ببلدية المحرق   

�شر  اأمانة  املحرق  ببلدية  اأول  مالية  موارد  اإخ�شائي  البقايل  ح�شن  باقر  ال�شيد/  ويتوىل 

اللجنة.

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

�مادة�)2(

مات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم  ـَظـلُـّ تخت�س اللجنة بالنظر يف التَّ

ك العقارات واأ�شحاب املوؤ�ش�شات  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املحرق من �شاغلي ال�شقق وُمـالَّ

واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.
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�مادة�)3(

م من الر�شوم البلدية اإىل مكتب رئي�س اللجنة وبا�شمه خالل ثالثني يومًا من  ـَظـلُـّ م التَّ يقدَّ

على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  عليه  امل�شتَحـقة  بالر�شوم  الـُمـَتـَظـلِّـم  اإخطار  تاريخ 

م اإىل اأمني  ـَظـلُـّ ـبًا. وُيـحيل رئي�س اللجنة التَّ م م�شبَّ ـَظـلُـّ عنوانه امل�شجل بالبلدية. ويجب اأن يكون التَّ

م  ـَظـلُـّ د لنظره. وعلى اأمني �شر اللجنة قْيد التَّ �شر اللجنة بعد التاأ�شري عليه باجلل�شة التي حتدَّ

دت  ـَ�س لهذا الغر�س، وعليه اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم باجلل�شة التي ُحـدِّ يف تاريخ وروده يف �شجل يخ�شّ

م وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل. ـَظـلُـّ لنظر التَّ

 

�مادة�)4(

دة لذلك، وعليها  م يف اجلل�شة املحدَّ ـَظـلُـّ تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمني ال�شر التَّ

اأع�شائها  باأغلبية  م  ـَظـلُـّ التَّ يف  قرارها  وُتـ�شِدر  اجلل�شة.  مبوعد  الـُمـَتـَظـلِّـم  اإخطار  من  التاأكد 

اأو َمن ميثله وممثل ال�شئون املالية املخت�س  اأقوال الـُمـَتـَظـلِّـم  بعد الطالع على الأوراق و�شماع 

ـع  ر حم�شر مبا دارت يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيـوقَّ بالر�شوم. وُيـحرَّ

ـد يف �شجل خا�س ُيـعد لهذا الغر�س. املح�شر من رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمني ال�شر، وُيـقيَّ

 

مادة�)5(

ال�شجل،  تاريخ قْيده يف  م خالل ثالثني يومًا من  ـَظـلُـّ التَّ اللجنة قرارها يف مو�شوع  ُتـ�شِدر 

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن. التي ُقـدِّ

مادة�)6(

الإدارات  يف  املخت�شني  من  به  ال�شتعانة  ترى  مبن  م  ـَظـلُـّ التَّ نظر  عند  ال�شتعانة  للجنة 

بيانات  اأو  اأو طلب معلومات  ال�شلة،  اأو يف اجلهات احلكومية ذات  بالبلدية  املختلفة  والأق�شام 

م. ـَظـلُـّ منهم، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخذ الآراء لإ�شدار القرار يف التَّ

 

مادة�)7(

على اأمني �شر اللجنة اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ 

التاأ�شري يف  ويجب  بالبلدية.  ل  امل�شجَّ الو�شول على عنوانه  بعلم  ل  م�شجَّ وذلك بخطاب  �شدوره 

م وما يفيد اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم بقرار  ـَظـلُـّ مات مبا انتهت اإليه اللجنة يف �شاأن التَّ ـَظـلُـّ �شِجل قْيد التَّ

دة لذلك. اللجنة يف املواعيد املحدَّ
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مادة�)8(

مات من الر�شوم البلدية يف  ـَظـلُـّ يلَغـى القرار رقم )36( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة التَّ

بلدية املحرق ونظام عملها.

مادة�)9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام بلدية املحرق تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

 

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

 

 �شدر بتاريخ: 20 �شعبـان 1441هـ

الـمـــــــوافـــــق: 13 اأبـريـل 2020م
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وزير��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)92(�ل�ضنة�2020

باإعادة�ت�ضكيل�جلنة�َتَظلُّمات��لر�ضوم��لبلدية�يف��أمانة��لعا�ضمة�ونظام�عملها�

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات،  قانون  على  الطالع  بعد 

 2002 ل�شنة   )16( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  بقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته، 

وتعديالتها،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

مات الر�شوم البلدية  وعلى القرار الوزاري رقم )228( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة َتـَظـلُـّ

يف اأمانة العا�شمة ونظام عملها، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

مات من الر�شوم البلدية يف اأمانة العا�شمة على النحو التايل:  ُيـعاد ت�شكيل جلنة الَتـَظـلُـّ

)رئي�شًا( 1- مدير عام اأمانة العا�شمة          

)ع�شوا( 2- رئي�س ق�شم الإيرادات             

)ع�شوا( 3- رئي�س ق�شم ال�شئون القانونية   

ويتوىل ال�شيد/ جواد علي الفردان باأمانة العا�شمة اأمانة �شر اللجنة.

وتكون الع�شوية يف اللجنة ملدة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

مادة�)2(

اخلا�شعون  بها  يتقدم  التي  البلدية  الر�شوم  من  مات  الَتـَظـلُـّ يف  بالنظر  اللجنة  تخت�س 

ك العقارات واأ�شحاب  للر�شوم البلدية بدائرة اخت�شا�س اأمانة العا�شمة من �شاغلي ال�شقق وُمـالَّ

املوؤ�ش�شات واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.
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�مادة�)3(

م من الر�شوم البلدية اإىل رئي�س اللجنة وبا�شمه خالل ثالثني يومًا من تاريخ  م الَتـَظـلُـّ يقدَّ

عنوانه  على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  عليه  امل�شتَحـقة  بالر�شوم  ـلم  الـُمـَتـظِّ اإخطار 

م اإىل اأمني �شر  ـبًا. ويحيل رئي�س اللجنة الَتـَظـلُـّ م م�شبَّ ل بالبلدية، ويجب اأن يكون الَتـَظـلُـّ امل�شجَّ

م يف  الَتـَظـلُـّ قْيد  اللجنة  �شر  اأمني  لنظره، وعلى  د  التي حتدَّ باجلل�شة  التاأ�شري عليه  بعد  اللجنة 

دت  ُحدِّ التي  باجلل�شة  ـلم  الـُمـَتـظِّ اإخطار  وعليه  الغر�س،  لهذا  �س  يخ�شَّ �شجل  يف  وروده  تاريخ 

م وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل. لنظر الَتـَظـلُـّ

 

�مادة�)4(

دة لذلك، وعليها  م يف اجلل�شة املحدَّ تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمني ال�شر الَتـَظـلُـّ

اأع�شائها  باأغلبية  م  الَتـَظـلُـّ يف  قرارها  وُتـ�شِدر  اجلل�شة،  مبوعد  ـلم  الـُمـَتـظِّ اإخطار  من  التاأكد 

املالية املخت�س  ال�شئون  اأو َمن ميثله وممثل  ـلم  الـُمـَتـظِّ اأقوال  بعد الطالع على الأوراق و�شماع 

ـع  ر حم�شر مبا دارت يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيـوقِّ بالر�شوم. وُيـحرَّ

ـد يف �شجل خا�س ُيـعد لهذا الغر�س. املح�شر من رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمني ال�شر، وُيـقيَّ

 

مادة�)5(

يف  وقْيده  وروده  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  م  الَتـَظـلُـّ مو�شوع  يف  قرارها  اللجنة  ُتـ�شِدر 

ال�شجل، ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن. والأوراق التي ُقـدِّ

 

مادة�)6(

الإدارات  يف  املخت�شني  من  به  ال�شتعانة  ترى  مبن  م  الَتـَظـلُـّ نظر  عند  ال�شتعانة  للجنة 

اأو  اأو طلب معلومات  اأو يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة،  العا�شمة  باأمانة  والأق�شام املختلفة 

م. بيانات منهم، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخـذ الآراء لإ�شدار القرار يف الَتـَظـلُـّ

 

مادة�)7(

ـلم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ  على اأمني �شر اللجنة اإخطار الـُمـَتـظِّ

ل بالبلدية، ويجب التاأ�شري يف  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ �شدوره، وذلك بخطاب م�شجَّ

ـلم بقرار  م ومبا يفيد اإخطار الـُمـَتـظِّ مات مبا انتهت اإليه اللجنة يف �شاأن الَتـَظـلُـّ �شجل قْيد الَتـَظـلُـّ

دة لذلك. اللجنة يف املواعيد املحدَّ



العدد: 3469 – الخميس 30 أبريل 2020

26

�مادة�)8(

مات من الر�شوم البلدية  ـَظـلُـّ يلغى القرار رقم )228( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة التَّ

يف اأمانة العا�شمة.

 

مادة�)9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام اأمانة العا�شمة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به 

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

 

 

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

 

 �شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 13 اأبـريـل 2020م
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وزير��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)93(�ل�ضنة�2020

باإعادة�ت�ضكيل�جلنة�َتـَظـلُّمات��لر�ضوم��لبلدية�
�

يف�بلدية��ملنطقة��ل�ضمالية�ونظام�عملها

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات،  قانون  على  الطالع  بعد 

ل�شنة 2002،  رقم )16(  الوزراء  رئي�س جمل�س  بقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته، 

وتعديالتها،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

مات الر�شوم البلدية يف بلدية  وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة َتـَظـلُـّ

املنطقة ال�شمالية ونظام عملها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 

قرر��لآتي:

مادة�)1(

مات الر�شوم البلدية يف بلدية املنطقة ال�شمالية، على النحو الآتي: ُيعاد ت�شكيل جلنة َتـَظـلُـّ

)رئي�شًا(. 1- مدير عام بلدية المنطقة ال�شمالية     

)ع�شوًا(. 2- رئي�س ال�شئون القانونية ببلدية المنطقة ال�شمالية   

)ع�شوًا(.   3- اأخ�شائي ِخـْدمات م�شتركين ببلدية المنطقة ال�شمالية 

وتتوىل املوظفة/ �شارة اإبراهيم اأحمد اإبراهيم املحا�شب ببلدية املنطقة ال�شمالية اأمانة �شر 

اللجنة.

وتكون الع�شوية يف اللجنة ملدة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

�مادة�)2(

مات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم  تخت�س اللجنة بالنظر يف الَتـَظـلُـّ

ك العقارات واأ�شحاب  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املنطقة ال�شمالية من �شاغلي ال�شقق وُمـالَّ

املوؤ�ش�شات واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.
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�مادة�)3(

م من الر�شوم البلدية اإىل مكتب رئي�س اللجنة وبا�شمه خالل ثالثني يومًا من  م الَتـَظـلُـّ يقدَّ

على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  عليه،  امل�شتَحـقة  بالر�شوم  الـُمـَتَظـلِّـم  اإخطار  تاريخ 

م اإىل اأمني  ـبًا. ويحيل رئي�س اللجنة الَتـَظـلُـّ م م�شبَّ ل بالبلدية. ويجب اأن يكون الَتـَظـلُـّ عنوانه امل�شجَّ

م  د لنظره، وعلى اأمني �شر اللجنة قْيد الَتـَظـلُـّ �شر اللجنة بعد التاأ�شري عليه باجلل�شة التي حتدَّ

دت  ـ�س لهذا الغر�س، وعليه اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم باجلل�شة التي ُحدِّ يف تاريخ وروده يف �شجل يخ�شَّ

م وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل. لنظر الَتـَظـلُـّ

 

مادة�)4(

دة لذلك، وعليها  م يف اجلل�شة املحدَّ تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمني ال�شر الَتـَظـلُـّ

اأع�شائها  باأغلبية  م  الَتـَظـلُـّ يف  قرارها  وُت�شِدر  اجلل�شة،  مبوعد  الـُمـَتـَظـلِّـم  اإخطار  من  التاأكد 

اأو َمن ميثله وممثل ال�شئون املالية املخت�س  اأقوال الـُمـَتـَظـلِّـم  بعد الطالع على الأوراق و�شماع 

ـع  ر حم�شر مبا دارت يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيـوقَّ بالر�شوم. وُيـحرَّ

ـد يف �شجل خا�س ُيـعد لهذا الغر�س. املح�شر من رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمني ال�شر، وُيـقيَّ

 

مادة�)5(

ال�شجل،  تاريخ قْيده يف  م خالل ثالثني يومًا من  الَتـَظـلُـّ اللجنة قرارها يف مو�شوع  ُتـ�شِدر 

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن. التي ُقـدِّ

 

�مادة�)6(

الإدارات  يف  املخت�شني  من  به  ال�شتعانة  ترى  مبن  م  الَتـَظـلُـّ نظر  عند  ال�شتعانة  للجنة 

بيانات  اأو  معلومات  طلب  اأو  ال�شلة  ذات  احلكومية  اجلهات  يف  اأو  بالبلدية  املختلفة  والأق�شام 

م. منهم، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخـذ الآراء لإ�شدار القرار يف الَتـَظـلُـّ

 

مادة�)7(

على اأمني �شر اللجنة اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ 

ل بالبلدية، ويجب التاأ�شري يف  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ �شدوره، وذلك بخطاب م�شجَّ

م ومبا يفيد اإخطار الـُمـَتـَظـلِّـم بقرار  مات مبا انتهت اإليه اللجنة يف �شاأن الَتـَظـلُـّ �شجل قْيد الَتـَظـلُـّ

اللجنة يف املواعيد املحددة لذلك.
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�مادة�)8(

مات من الر�شوم البلدية يف  يلغى القرار رقم )28( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة الَتـَظـلُـّ

بلدية املنطقة ال�شمالية ونظام عملها.

 

مادة�)9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام املنطقة ال�شمالية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل 

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

 

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

 

 �شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1441هـ

الـمـــــــوافـــــق: 13 اأبـريـل 2020م



العدد: 3469 – الخميس 30 أبريل 2020

30

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

�قر�ر�رقم�)94(�ل�ضنة�2020

باإعادة�ت�ضكيل�جلنة�َتـَظـلُّـمات��لر�ضوم��لبلدية�
�

يف�بلدية��ملنطقة��جلنوبية�ونظام�عملها

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات،  قانون  على  الطالع  بعد 

 2002 ل�شنة   )16( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  بقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته، 

وتعديالتها،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

مات الر�شوم البلدية يف بلدية  وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة َتـَظـلُـّ

املنطقة اجلنوبية ونظام عملها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر��لآتي:

�مادة�)1(

النحو    املنطقة اجلنوبية على  بلدية  لبلدية يف  الر�شوم  مات من  الَتـَظـلُـّ ت�شكيل جلنة  ُيـعاد   

التايل:

)رئي�شًا( 1- مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية     

)ع�شوًا( 2- رئي�س ق�شم اإدارة الأمالك والأ�شواق ببلدية المنطقة الجنوبية 

)ع�شوًا( 3- رئي�س ال�شئون القانونية ببلدية المنطقة الجنوبية    

وتتوىل املوظفة/ ميثة خليفة الرويعي، حملل مايل اأول ببلدية املنطقة اجلنوبية اأمانة �شر 

اللجنة.

وتكون الع�شوية يف اللجنة ملدة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

مادة�)2(

مات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم  تخت�س اللجنة بالنظر يف الَتـَظـلُـّ
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ك العقارات واأ�شحاب  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املنطقة اجلنوبية من �شاغلي ال�شقق وُمـالَّ

املوؤ�ش�شات واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.

 

�مادة�)3(

م من الر�شوم البلدية اإىل رئي�س اللجنة وبا�شمه خالل ثالثني يومًا من تاريخ  م الَتـَظـلُـّ يقدَّ

عنوانه  على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  عليه  امل�شتَحقة  بالر�شوم  ـلم  الـُمـَتـظِّ اإخطار 

�شر  اأمني  اإىل  م  الَتـَظـلُـّ اللجنة  رئي�س  ويحيل  بًا،  م�شبَّ التََّظلُّم  يكون  اأن  ويجب  بالبلدية،  ل  امل�شجَّ

م يف  الَتـَظـلُـّ قْيد  اللجنة  �شر  اأمني  لنظره، وعلى  د  التي حتدَّ باجلل�شة  التاأ�شري عليه  بعد  اللجنة 

دت  ُحـدِّ التي  ـلم باجلل�شة  الـُمـَتـظِّ اإخطار  الغر�س، وعليه  لهذا  ـ�س  تاريخ وروده يف �شجل يخ�شَّ

م وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل. لنظر الَتـَظـلُـّ

 

مادة�)4(

دة لذلك، وعليها  م يف اجلل�شة املحدَّ تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمني ال�شر الَتـَظـلُـّ

اأع�شائها  باأغلبية  م  الَتـَظـلُـّ يف  قرارها  وُت�شِدر  اجلل�شة.  مبوعد  ـلم  الـُمـَتـظِّ اإخطار  من  التاأكد 

املالية املخت�س  ال�شئون  اأو َمن ميثله وممثل  ـلم  الـُمـَتـظِّ اأقوال  بعد الطالع على الأوراق و�شماع 

ـع  ر حم�شر مبا دار يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيـوقَّ بالر�شوم. وُيحرَّ

املح�شر من رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمني ال�شر، وُيقيَّد يف �شجل خا�س ُيعد لهذا الغر�س.

 

مادة�)5(

م خالل ثالثني يومًا من تاريخ وروده وقيد يف ال�شجل،  ت�شدر اللجنة قراها يف مو�شوع الَتـَظـلُـّ

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

التي قدمت اإليها يف هذا ال�شاأن.

مادة�)6(

الإدارات  يف  املخت�شني  من  به  ال�شتعانة  ترى  مبن  م  الَتـَظـلُـّ نظر  عند  ال�شتعانة  للجنة 

بيانات  اأو  معلومات  طلب  اأو  ال�شلة  ذات  احلكومية  اجلهات  يف  اأو  بالبلدية  املختلفة  والأق�شام 

م. منهم، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخذ الآراء لإ�شدار القرار يف الَتـَظـلُـّ

 

�مادة�)7(

ـلم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ  على اأمني �شر اللجنة اإخطار الـُمـَتـظِّ



العدد: 3469 – الخميس 30 أبريل 2020

32

ل بالبلدية، ويجب التاأ�شري يف  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ �شدوره، وذلك بخطاب م�شجَّ

ـلم بقرار  م ومبا يفيد اإخطار الـُمـَتـظِّ مات مبا انتهت اإليه اللجنة يف �شاأن الَتـَظـلُـّ �شجل قْيد الَتـَظـلُـّ

دة لذلك. اللجنة يف املواعيد املحدَّ

 

مادة�)8(

مات من الر�شوم البلدية يف  يلغى القرار رقم )29( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة الَتـَظـلُـّ

بلدية املنطقة اجلنوبية.

 

مادة�)9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية تنفيذ هذا القرار، 

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

 

 

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

 

 �شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1441هـ

الـمـــــــوافـــــق: 13 اأبـريـل 2020م
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وز�رة��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)110(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة��حلد�-�جممع�111

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01011430 الكائن مبنطقة احلد جممع 111 من ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س  اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة  )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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: 29 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأبــريـل 2020م
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وز�رة��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)113(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة��ضند��-�جممع�743

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06016796 الكائن مبنطقة �شند جممع 743 من ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س  ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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: 29 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأبــريـل 2020م
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وز�رة��لأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)114(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�تعديل�حدود�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة��ل�ضاخورة��-�جممع�481

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ل حدود ت�شنيف العقار رقم 04072066 الكائن مبنطقة ال�شاخورة جممع 481 �شمن  ُيعدَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأبــريـل 2020م
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�لتقرير��ل�ضنوي�لعام��2019ملجل�ض��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت
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��إعالن

�ب�ضاأن�طلب�حتويل��أعمال��ضركة��أي�ض��لأمريكية�للتاأمني�– فرع��ضركة��أجنبية

��إىل��ضركة��أي�ض��لأمريكية�للتاأمني�– �ملكتب��لرئي�ضي�و�ضركة��ضوليدرتي

�لبحرين�)�ض�م�ب(

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( 

م طلب من �شركة اأي�س الأمريكية  ل�شنة 2006 وتعديالته، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشـلُـّ

للتاأمني فرع البحرين )طالب التحويل( وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 1-66315 بغر�س 

اإىل  البحرين  مملكة  يف  العاملية  الأعمال  كافة  حتويل  يف  رغبتها  على  املوافقة  على  احل�شول 

�شركة اأي�س الأمريكية للتاأمني، وهي �شركة م�شجلة يف الوليات املتحدة الأمريكية، وكافة الأعمال 

املحلية يف مملكة البحرين اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين )�س.م.ب(، وهي �شركة م�شجلة يف 

مملكة البحرين.

التحويل  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

ال�شيدة/ مزكان خو�شابي

اأمباكت هو�س – الطابق رقم 1 

مبنى رقم 662، �شارع رقم 2811

منطقة ال�شيف

�س.ب: 2725

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف:  0097317208400

رقم الفاك�س: 0097317210621

م اعرتا�شه  على كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على التحويل املذكور اأعاله ان يقدِّ

من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  املركزي  البحرين  م�شرف  يف  التاأمني  مراقبة  اإدارة  مدير  اإىل  مكتوبًا 

تاريخ هذا الإعالن وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

مدير اإدارة مراقبة التاأمين 

م�شرف البحرين المركزي

�س.ب: 27

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف:  0097317547303/302

رقم الفاك�س:  0097317535170
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�إعالنات�مركز��مل�ضتثمرين

  

�إعالن�رقم�)406(�ل�ضنة�2020

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

�إىل��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة

 

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

عبدالعال الخليج للتدقيق )مكاتب محترفة(، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كراون 

اإلى �شركة  اأرقام 1 و2 و3  اإند�شتريز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38885، طالبًا تحويل فروع ال�شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 600،000 )�شتمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: فريد يو�شف خليل الموؤيد، وغ�شان اإبراهيم علي ال�شباغ، و�شركة اآل �شريف القاب�شة ذ.م.م، وال�شركة 

المتحدة للخدمات التجارية �س.م.ب مقفلة، و�شركة اأوفرلند للتجارة ذ.م.م، و�شركة مجموعة عبدالرحمن علي 

ال�شعد ذ.م.م.

�إعالن�رقم�)407(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

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

عارف ح�شين عبداهلل اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بحرين واتر همر للمقاولت(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،126080 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اعتدال محمد اأحمد �شخاتره، 

ومجاهد عبدالرزاق محمد زيد الكيالني.    

�إعالن�رقم�)408(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

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

الم�شجلة  القاب�شة �س.�س.و(،  نوح  اآل  ا�شم )مجموعة �شعيد  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  نوح، مالك �شركة  اآل 
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م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-67705 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،042،000 )مليونان واإثنان واأربعون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

�شعيد حميد عبدعلي اآل نوح، واأميرة ال�شيد �شعيد ح�شن علوي.     

�إعالن�رقم�)409(�ل�ضنة�2020

�ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكت )جى بي �شي 

لال�شت�شارات(، نيابة عن ماجدة مجيد طاهر ر�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوان(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 16845-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن وي�شبح 

 Details by Besuited – Bahraini Partnership ا�شمها التجاري )�شركة ديتيلز باي بي�شوتد �شركة/ ت�شامن 

ماجدة مجيد طاهر  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال   ،).Co

ر�شي، و�شبير �شرف علي عبدالطيب �شرف علي.

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�)410(�ل�ضنة�2020

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

��إىل�موؤ�ض�ضة�فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ليجال فرونتير 

للمحاماة، نيابة عن ال�شيدين ح�شين قا�شم ح�شن �شيف وولء �شامي اأحمد كاظم مالَكي ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )البحرين لإعادة تدوير الن�شيج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 50635، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد/ �شامي اأحمد ح�شين كاظم وذلك 

بناًء على تنازل مالَكي ال�شركة عنها اإليه، وت�شجل بموجب القيد رقم 22308.

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�)411(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه فاميدة بيجم غالم 
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ح�شن نور محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإن�شبيرون للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

117417-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 EARNEST مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاميدة بيجم غالم ح�شن نور محمد، و

    .SIMSON FERNANDES

�إعالن�رقم�)412(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

 

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

عبداهلل را�شد الجالهمه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جي اي جي ل�شتيراد وت�شدير الم�شخات 

العالمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19835، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد 

عبداهلل را�شد �شباح الجالهمه، وجمال عبداهلل را�شد الجالهمه. 

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�)413(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

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

بنت جعفر بن محمد نا�شر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج كيتا للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

الم�شمى )اأبراج كيتا  الأول  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها بفرعيها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 99312، طالبة 

التجاري  ا�شمها  وي�شبح  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  فاري(  الم�شمى )مطعم جودا  والثاني  للمقاولت( 

)�شركة اأبراج كيتا للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، ومعلنة عن تنازلها عنها 

.BABU KETHA لكل من: جمال محمد يو�شف الغاوي، 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�)414(�ل�ضنة�2020

�ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد�

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شحاري محمد العطير، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العطير للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 81527، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شالم ال�شحاري محمد 

العطير، وحمود يو�شف ناجي مقبل، وتركي �شالم ال�شحاري محمد العطير، ومحمد �شالم ال�شحاري العطير.

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�)415(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

)مور  �شركة   اإليه  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  علوي،  ها�شم  يو�شف  ال�شيد  عن  نيابة  متخ�ش�شة(،  مهنية  ت�شامن  �شتيفينز/ 

تغيير  طالبة   ،67434 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الميكانيكية  للمقاولت  )�شايم  ا�شم  تحمل  التي 

ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 60،000 

 DIVAKARAN ASHOK شتون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيد يو�شف ها�شم يو�شف علوي، و�(

           .KUMAR

�إعالن�رقم�)416(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إىل��ضركة�ت�ضامن

 

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

نبيه حلمي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حلمي للدعاية والإعالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 85622-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم نبيه حلمي، و فريال على دياب.

�إعالن�رقم�)417(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

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

اأحمد الموؤيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المعهد الوطني للتكنولوجيا اإن اي تي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 18664-10، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نبيل موؤيد اأحمد الموؤيد، واأحمد 

نبيل موؤيد الموؤيد. 
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�إعالن�رقم�)418(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

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

بن اأحمد بن مطر الزهراني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خطوات التطوير التجارية(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،135923 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد بن احمد بن مطر 

الزهراني، واإيهاب محمد محمود اإبراهيم. 

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�)419(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

اآرت�س  موكتا  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  تو مالتيبليك�س �س.�س.و(،  اإيه  ا�شم )موكتا  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ليمتد، مالكة  برايفت 

بموجب القيد رقم 99524، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة موكتا اإيه تو مالتيبليك�س ذ.م.م(، وزيادة راأ�شمالها من 50،000 )خم�شين األف( 

دينار بحريني اإلى 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: موكتا اآرت�س برايفت ليمتد، واإيه 

اإيه فيلمز برايفيت ليمتد(.

�إعالن�رقم�)420(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�

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

م�شطفى محمد اأحمد يو�شف،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأو�شاكا للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،62825 رقم  القيد 

 ،SHANAVAZ FAROOQUE SAIT با�شم كل من:  وت�شجل  وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  

ومحمد م�شطفى محمد اأحمد يو�شف.        
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�إعالن�رقم�)421(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عمار يو�شف 

حبيب محمد الحليبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الحليبي للديترات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 42668، يطلب تحويل كل من الفرعين الرابع وال�شاد�س من الموؤ�ش�شة الم�شميين )القاب�س للخدمات 

األف(  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموثوقة(،  الميكانيكية 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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تنبيه�ملن�يهمه��لأمر

ب�ضاأن��إلغاء�رخ�ضة�مكتب�هند�ضي

 

  مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

  يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )عي�شى الهادي للهند�شة(، 

�س لها مبزاولة  ترخي�س هند�شي رقم: ب ن/88، قد مت �شطُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

  وعليه ل يحق للمكتب املذكور التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة، وذلك اعتبارًا 

من تاريخ 28 اأبريل 2020.

رئـي�ض�جمل�ض�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�ضية�

��ملهند�ضة�مرمي��أحمد�جمعان�

�شدر بتاريخ: 5 رم�شـان 1441هـ

الـمـــــــوافــــق: 28 اأبريــل 2020م

�إعالن�من�جمل�ض�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�ضية


