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اأمر ملكي رقم )24( ل�سنة 2020

بتعيني اأمني عام ملجل�س الدفاع الأعلى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى   ،2002 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحرين  دفاع  قوة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )54( ل�شنة 2019 بتعيني م�شت�شار لالأمن الوطني،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن �شمو اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن الوطني اأمينًا عامًا  ُيـعيَّ

ملجل�س الدفاع الأعلى.

املادة الثانية

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

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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اأمر ملكي رقم )25( ل�سنة 2020

بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

والريا�شة،  لل�شباب  اأعلى  جمل�س  باإن�شاء   1983 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )43( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  نائبًا  خليفة  اآل  اأحمد  بن  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  ـن  ُيـعيَّ

والريا�شة.

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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اأمر ملكي رقم )26( ل�سنة 2020

باأن�ساء جهاز الأمن ال�سرتاتيجي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى   ،2002 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحرين  دفاع  قوة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـن�شاأ جهاز ي�شمى )جهاز الأمن ال�شرتاتيجي( يتبع جمل�س الدفاع الأعلى.

املادة الثانية

د جمل�س الدفاع الأعلى اخت�شا�شات جهاز الأمن ال�شرتاتيجي وتنظيمه. ُيحدِّ

املادة الثالثة

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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اأمر ملكي رقم )27( ل�سنة 2020

بتعيني رئي�س جلهاز الأمن ال�سرتاتيجي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى   ،2002 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحرين  دفاع  قوة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )26( ل�شنة 2020 باإن�شاء جهاز الأمن ال�شرتاتيجي،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيخ اأحمد بن عبدالعزيز اآل خليفة رئي�شًا جلهاز الأمن ال�شرتاتيجي. ُيـعيَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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اأمر ملكي رقم )28( ل�سنة 2020

بتعيني نائب اأمني عام جمل�س الدفاع الأعلى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى   ،2002 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحرين  دفاع  قوة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة نائبًا لأمني عام جمل�س الدفاع  ُيـعيَّ

الأعلى بالإ�شافة اإىل عمله.

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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اأمر ملكي رقم )29( ل�سنة 2020

مبْنـح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

لدى مملكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفري  �شيربيل  ال�شيد ج�شنت هيك�س  �شعادة  ُينح 

البحرين و�شام البحرين من الدرجة الأوىل.

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 29 يـونـيــــــــو 2020م
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قانون رقم )17( ل�سنة 2020

بتعديل املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم )40( ل�سنة 1999

ب�ساأن مَتـلُّـك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

للعقارات املبنية والأرا�سي يف دولة البحرين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

)6( ل�شنة 2005،

ك مواطني دول جمل�س التعاون لدول  وعلى املر�شوم بقانون رقم )40( ل�شنة 1999 ب�شاأن مَتـلُـّ

اخلليج العربية للعقارات املبنية والأرا�شي يف دولة البحرين،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ك مواطني  ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من املر�شوم بقانون رقم )40( ل�شنة 1999 ب�شاأن مَتـلُـّ

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات املبنية والأرا�شي يف دولة البحرين، الن�س 

الآتي:

»يجوز ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بعد موافقة وزير العدل وال�شئون 

التخطيط  دها  يحدِّ التي  املناطق  يف  والأرا�شي  املبنية  العقارات  ك  مَتـلُـّ والأوقاف،  الإ�شالمية 

رة قانونًا اأو بالو�شية اأو املرياث، وذلك  العمراين يف مملكة البحرين باأيٍّ من طرق الت�شرف املقرَّ

دها اللجنة العليا للتخطيط العمراين وت�شدر ب�شاأنها  ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي حتدِّ كله 

قرارات من وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف«.

املادة الثانية

بقانون  املر�شوم  وردت يف  اأينما  البحرين«  »دولة  بعبارة  البحرين«  عبارة »مملكة  ت�شتبدل 

ك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات  رقم )40( ل�شنة 1999 ب�شاأن مَتـلُـّ

املبنية والأرا�شي يف دولة البحرين.  

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 29 يونيـــــــــــو 2020م
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قانون رقم )18( ل�سنة 2020

بالت�سديق على اتفاقية اخِلـْدمات اجلوية 

بني مملكة البحرين ومملكة اإ�سبانيا

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ـعة يف مقر اليكاو  وعلى اتفاقية اخِلـْدمات اجلوية بني مملكة البحرين ومملكة اإ�شبانيا، املوقَّ

مبونرتيال يف 25 �شبتمرب 2019م،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ـعة يف مقر  ـودق على اتفاقية اخِلـْدمات اجلوية بني مملكة البحرين ومملكة اإ�شبانيا املوقَّ �شُ

اليكاو مبونرتيال يف 25 �شبتمرب 2019م، واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 29 يونيـــــــــو 2020م
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قانون رقم )19( ل�سنة 2020

ل بالت�سديق على الربوتوكول املعدِّ

 لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية 

ب املايل  ـب الزدواج ال�سريبي ومْنـع التهرُّ ب�ساأن جتنُّ

ْخـل بالن�سبة لل�سرائب على الدَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ال�شريبي  الزدواج  جتنُّـب  اتفاقية  على  بالت�شديق   2009 ل�شنة   )44( رقم  القانون  وعلى 

ْخـل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ ومْنـع التهرُّ

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية،

باك�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  لتفاقية  ل  املعدِّ الربوتوكول  وعلى 

ْخـل،  ب املايل بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الإ�شالمية ب�شاأن جتنُّـب الزدواج ال�شريبي ومْنـع التهرُّ

ـع يف مدينة اإ�شالم اآباد بتاريخ 8 اأبريل 2019، واملوقَّ

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ل لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باك�شتان  ـودق على الربوتوكول املعدِّ �شُ

ْخـل،  ب املايل بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الإ�شالمية ب�شاأن جتنُّـب الزدواج ال�شريبي ومْنـع التهرُّ

ـع يف مدينة اإ�شالم اآباد بتاريخ 8 اأبريل 2019، واملرافق لهذا القانون. املوقَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 29 يونـيــــــــــو 2020م
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مر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2020         

باإ�سافة بند جديد برقم )4( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( 

من املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006 

ـل ـَعـطُّ ب�ساأن التاأمني �سد التَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

رقم  بقانون  املر�شوم  من   )8( املادة  من  )ج(  الفقرة  اإىل   )4( برقم  جديد  بند  ُيــ�شاف 

ـل، ن�شه الآتي:  ـَعـطُّ )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

ـن عليهم مبوجب قانون التاأمني الجتماعي  4- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيني املوؤَمَّ

ـن  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، بحد اأق�شى مقداره )50%( من الأجر املوؤَمَّ

 )19-COVID( امل�شتجد كورونا  تداعيات فريو�س  من  رة  املت�شرِّ ال�شركات  وذلك يف  مبوجبه، 

ملدة  ال�شداد  ويكون  الوزير،  دها  يحدِّ التي  وال�شوابط  لل�شروط  ِوْفـقًا  الوزارة  لدى  ـل  ت�شجَّ التي 

ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر يوليو 2020، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه املادة.



العدد: 3478 – الخميس 2 يوليو 2020

52

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 1 يوليــــــــــــــــــو 2020م
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 مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2020

باإ�سافة مادة جديدة برقم الثانية مكرراً اإىل املر�سوم رقم )54( ل�سنة 2019 

باإن�ساء اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�سات الدبلوما�سية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2019 باإن�شاء اأكاديية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات 

الدبلوما�شية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

2019 باإن�شاء اأكاديية حممد بن مبارك اآل خليفة  ُتـ�شاف اإىل املر�شوم رقم )54( ل�شنة 

ـها الآتي: للدرا�شات الدبلوما�شية مادة جديدة برقم الثانية مكررًا، ن�شُّ

ـل من �شتة اأع�شاء من منت�شبي  يكون لالأكاديمية مجل�س اأمناء برئا�شة وزير الخارجية وُيـ�شكَّ اأ. 

وزارة الخارجيـــة اأو غيرهم، وي�شـــدر بت�شميتهم مر�شوم بناًء علـــى عْر�س وزير الخارجية، 

وذلك لمدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

ب.  مجل�ـــس الأمنـــاء هو ال�شلطة العليـــا التي تتولى �شئون الأكاديميـــة واعتماد الخطط والبرامج 

التـــي تحكـــم �شير العمل بها والإ�شراف علـــى تنفيذها، وله في �شبيل ذلـــك اأن يتخذ ما يراه 

لزمًا لمبا�شرة مهامها و�شالحياتها، بما في ذلك: 

1.  و�شع ال�شيا�شة العامة لالأكاديمية ومراقبة تنفيذها.

اعتماد الخطط التي تكفل تحقيق اأهداف الأكاديمية.  .2

اإ�شدار لوائح الأكاديمية الإدارية والمالية والفنية.  .3

اعتماد برامج الأكاديمية واأن�شطتها.  .4

ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المعمول  اإعداد م�شروع الميزانية ال�شنوية وح�شابها الختامي،   .5

بها في مملكة البحرين، ورْفـِعـهما اإلى الوزير لعتمادهما. 

يجتمع مجل�س الأمناء اأربع مرات في ال�شنة على الأقل، ويجوز لرئي�س مجل�س الأمناء دعوته  ج. 

لالجتماع متى دعت الحاجة لذلك.
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املادة الثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رم�شان 1441هـ

الموافق: 17 مايــــــــو 2020م
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مر�سوم رقم )42( ل�سنة 2020

بتعيينات ونقل يف وزارة املوا�سالت والت�سالت

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )79( ل�شنة 2011 بنقل وتعيني وكيلني م�شاعَدين يف وزارة الإ�شكان،

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وعلى املر�شوم رقم )103( ل�شنة 2019 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2010 بتعيني مدير يف �شئون الطريان املدين،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

اأحمد بوهزاع وكياًل للوزارة للنقل الربي والربيد يف وزارة  ـن املهند�س �شامي عبداهلل  يعيَّ

املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية

واأمن  و�شالمة  اجلوي  للنقل  امل�شاعد  الوكيل  �شعيل  اآل  را�شد  اأحمد  ح�شني  ال�شيد  ُيـنَقـل 

وِخـْدمات  اجلوية  للمالحة  م�شاعدًا  وكياًل  ليكون  والت�شالت،  املوا�شالت  وزارة  يف  الطريان 

الأر�شاد اجلوية يف ذات الوزارة.

املادة الثالثة

واأمن  و�شالمة  اجلوي  للنقل  م�شاعدًا  وكياًل  ال�شمالن  خليفة  حممد  ابت�شام  ال�شيدة  ـن  تعيَّ

الطريان يف وزارة املوا�شالت والت�شالت.
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املادة الرابعة

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.                            

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 25 يونيـــــــــــو 2020م
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مر�سوم رقم )43( ل�سنة 2020

بنقل وتعيني وكالء م�ساعدين يف وزارة الأ�سغال 

و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

2015 بتعيني وكيل ووكيلني م�شاعَدين يف وزارة الأ�شغال  ل�شنة   وعلى املر�شوم رقم )37( 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

و�شئون  الأ�شغال  وزارة  م�شاعدين يف  وكالء  بتعيني   2018 ل�شنة  رقم )28(  املر�شوم  وعلى 

البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2018 بتعيينات يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين،

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، 

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2011 بتعيني مدير بالوكالة يف وزارة الأ�شغال،

الأ�شغال  بوزارة  البلديات  �شئون  يف  مديرين  بتعيني   2015 ل�شنة   )31( رقم  القرار  وعلى 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـنَقـل يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ُكـلٌّ من:

1- المهند�ـــس اإبراهيم ح�شن علي الحـــواج الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات الفنيـــة ب�شئون الأ�شغال، 

ليكون وكياًل م�شاعدًا لل�شرف ال�شحي.

2- ال�شيـــدة �شوقيـــة اإبراهيم محمد حميدان مدير عـــام اأمانة العا�شمة، لتكـــون وكياًل م�شاعدًا 

للِخـْدمات البلدية الم�شتركة.

3- ال�شيـــد محمد �شعد محمد ال�شهلي الوكيـــل الم�شاعد للموارد والمعلومات، ليكون مديرًا عامًا 

لأمانة العا�شمة.
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املادة الثانية

ـن يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ُكــلٌّ من: يعيَّ

المهند�س كاظم علي عبداللطيف علي    وكياًل م�شاعدًا للِخـْدمات الفنية.  -1

ـان       وكياًل م�شاعدًا للموارد والمعلومات. ال�شيد محمد عادل محمد اأبوح�شَّ  -2

املادة الثالثة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 4 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 25 يونيــــــــــو 2020م
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 مر�سوم رقم )44( ل�سنة 2020

بتعيني �سكرتري �سخ�سي 

ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيخ عبداهلل بن را�شد بن خليفة اآل خليفة �شكرتريًا �شخ�شيًا ل�شاحب ال�شمو امللكي  ُيـعيَّ

رئي�س جمل�س الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 10 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 1 يـولـيــــــــــــــــو 2020م
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قرار رقم )8( ل�سنة 2020

باإ�سافة ممثلني للجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية، رئي�س اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شاف اإىل ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان املن�شو�س عليه يف املادة )1( 

من القرار رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان الآتي:

- ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء.

- ممثل عن وزارة �شئون جمل�س الوزراء.

دة بالقرار. رة لأع�شاء اللجنة واملحدَّ وتكون مدة ع�شويتهما باللجنة ذات املدة املقرَّ

املادة الثانية

القرار،  هذا  تنفيذ  الإن�شان  حلقوق  العليا  التن�شيقية  اللجنة  رئي�س  اخلارجية،  وزير  على 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 ذي القعدة 1441هـ

الـموافــــــــــق: 30 يونيــــــــــــو 2020م
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 قرار رقم )12( ل�سنة 2020

بتعيني مدراء بوزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

والتخطيط العمراين، 

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  يف  مدير  بتعيني   2013 ل�شنة   )27( رقم  القرار  وعلى 

العمراين،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديراً إلدارة تخطيط وتصميم الطرق.1- السيدة مها خليفة أحمد حمادة 

مديراً إلدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي.2- السيد فتحي عبدهللا فارع إسماعيل

مديراً إلدارة هندسة التكاليف.3- السيدة خولة خالد محمد حيات

مديراً إلدارة المشاريع.4- السيد يوسف أسامة إبراهيم بوحجي

مديراً إلدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية.5- السيد محمود عبدالحميد الشيباني

مديراً إلدارة الرقابة الحيوانية.6- السيد إبراهيم يوسف أحمد يوسف

مديراً إلدارة الرقابة البحرية.7- السيد خالد عبدهللا الشيراوي

وم مديراً إلدارة الصحة الحيوانية.8- السيدة فجر صباح السلُـّ
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املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 25 يـونـيـــــــــو 2020م
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 قرار رقم )13( ل�سنة 2020

بتعيني مدير يف وزارة املوا�سالت والت�سالت

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2013 بنقل وتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيدة مي�شون حممد علي �شبكار مديرًا لإدارة الت�شال والت�شويق بوزارة املوا�شالت  ُتـعيَّ

والت�شالت.

املادة الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 25 يـونـيـــــــــو 2020م
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 قرار رقم )16( ل�سنة 2020

بتعيني مدير مبجل�س احتياطي الأجيال القادمة 

يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة،

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

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام عمل جمل�س احتياطي الأجيال القادمة،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اآل خليفة مديرًا لإدارة ال�شتثمار مبجل�س احتياطي  ال�شيخ علي بن �شلمان بن علي  ـن  ُيـعيَّ

الأجيال القادمة يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني. 

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 29 يـونـيـــــــــو 2020م



العدد: 3478 – الخميس 2 يوليو 2020

65

 قرار رقم )17( ل�سنة 2020

بتعيني مدير يف وزارة �سئون الكهرباء واملاء

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وزارة  يف  والدولية  العامة  العالقات  اإدارة  باإن�شاء   2004 ل�شنة   )31( رقم  املر�شوم  وعلى 

الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )84( ل�شنة 2019 بتعديل وزاري،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

العامة والدولية بوزارة  ال�شيد حممد حممود حممد �شريف مديرًا لإدارة العالقات  ـن  ُيـعيَّ

�شئون الكهرباء واملاء.

املادة الثانية

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  واملاء  الكهرباء  �شئون  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 29 يـونـيـــــــــو 2020م
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 قرار رقم )18( ل�سنة 2020

بتعيني مدير يف الهيئة الوطنية للنِّـفط والغاز

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

ـفط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )96( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

ـفط والغاز، وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 بتعيني مدراء يف الهيئة الوطنية للنِّ

ـفط، وبناًء على عْر�س وزير النِّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـفط  ق مديرًا لإدارة تطوير الإنتاج بالهيئة الوطنية للنِّ ـن ال�شيد عدنان �شعيد حممد املخرَّ ُيـعيَّ

والغاز.

املادة الثانية

ـفط تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة  على وزير النِّ

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 29 يـونـيـــــــــو 2020م
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 قرار رقم )19( ل�سنة 2020

بتعيني مدير يف هيئة تنظيم �سوق العمل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

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

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

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة �شوق العمل،

اإدارة هيئة تنظيم �شوق  وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

العمل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شوق  تنظيم  بهيئة  الربامج  تطوير  لإدارة  مديرًا  دخيل  عي�شى  اأحمد  يو�شف  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

العمل.

املادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 29 يـونـيـــــــــو 2020م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )74( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الِفْطرية، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

ل باملر�شوم بقانون رقم )8(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

ل�شنة 1997،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، 

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ باملوافقة على قانون )النظام(   2014 ل�شنة  القانون رقم )54(  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القرار رقم )94( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س 

ْبط الق�شائي، الأعلى للبيئة �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  اجلهاز  موظفو  ل  يُـخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم  ال�شَّ

 ،1997 ل�شنة  رقم )8(  بقانون  باملر�شوم  ل  واملعدَّ البيئة  ب�شاأن   1996 ل�شنة  رقم )21(  بقانون 

ل باملر�شوم بقانون  واملر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

ـد  2014 باملوافقة على قانون النظام املوحَّ 2000، والقانون رقم )54( ل�شنة  رقم )12( ل�شنة 

التعاون لدول اخلليج العربية، والقرارات  ب�شاأن املواد امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون  لدول جمل�س 

ال�شادرة تنفيذًا لهم، وهم:

فواز ح�شني علي احلمري2.�شادق �شالح ح�شن رحمة1.

ح�شن من�شور ح�شن من�شور4.ح�شني علي حممد مكي3.
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يو�شف يعقوب يو�شف مبارك عبداهلل6.حممد جعفر �شلمان عي�شى مزعل5.

عبداهلل اإبراهيم حممد حممد ح�شن8.عبداهلل حممد جا�شم حممد عبيدان 7.

زهرة حبيب عبداهلل10.جا�شم حممد نا�شر9.

اأحمد جا�شم بوح�شن12.علي مهدي اأمان11.

طالب عبداهلل حممد14.ر�شا اإبراهيم عي�شى13.

قابيل حممد جواد16.زينب اإبراهيم حبيب15.

علي عبداحل�شن الأ�شود18.ح�شني عبدعلي املقهوي17.

مرام حممد علي حبيب عا�شور20.ح�شني علي اأحمد غامن19.

ـد22.ح�شن حممد علي حممد عبدالر�شول21. عو�س عبداهلل علي �شويِّ

علي جعفر علي الكليتي24.حممد عبدالرحمن عثمان دعالة23.

حورية عي�شى ح�شن عبداهلل26.�شارة �شالح �شمالن مبارك �شمالن25.

�شيد ح�شني حممد عبداهلل28.ح�شن يو�شف اإ�شماعيل27.

�شعيد يو�شف �شوار30.اأحمد جا�شم بوح�شن29.

علي من�شور عبا�س32.فاطمة حممد نا�شر31.

ح�شني حميد من�شور34.علي عبداهلل عي�شى33.

ـاح35. ح�شني جواد ربيع علي36.حممد ح�شن ال�شيَّ

 

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )94( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س 

ـْبـط الق�شائي. الأعلى للبيئة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافــــــــــق: 29 يـونيــــــــو 2020م
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وزارة ال�سحة

قرار رقم )37( ل�سنة 2020 

ب�ساأن ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املن�ساآت التي حتتوي على 

.)COVID-19( سواطئ لحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة،  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

ـن  التي يتعيَّ ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( ـباعها يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد اتِّ

ـخاذها يف  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

،)COVID-19( املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شلع من املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع  �شراء بع�س 

،)COVID-19(

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن  مع عدم الإخالل بال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية، وتدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

 ،)COVID-19( ـخاذها يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد اتِّ

تلتزم كافة املن�شاآت التي حتتوي على �شواطئ بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  يعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.
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املادة الثالثة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

       

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1441هـ   

الـمـوافـــــــــق: 2 يوليــــــــــــــــــو 2020م     
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ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املن�ساآت التي حتتوي على �سواطئ 

)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

اأوًل: ال�شتراطات العامة: 

1- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة توفيـــر ا�شتمارة معدة مـــن ِقـَبـلها تت�شمن الطلب بمـــلء البيانات 

نة بها قبل دخول المن�شاأة وارتياد ال�شواطئ والَمـرافق  ال�شخ�شية والإجابة عن الأ�شئلة المدوَّ

ال�شياحية الملحقة بها، وعلى الأخ�س البيانات ال�شخ�شية )ال�شم ورقم التوا�شل والعنوان(، 

ـي مدة )14( يومًا �شابقة: والإجابة على الأ�شئلة التالية والتي تغطِّ

اأ- هل تعاين اأو عانيت من اأيٍّ من الأعرا�س الآتية؟

- ارتفاع في درجة الحرارة.  

- �شعال.  

- اإجهاد وتعب.  

- �شيق في التنف�س.  

- فقدان حا�شة ال�شم.  

- فقدان حا�شة التذوق.  

- احتقان في الحلق.  

ب- هل خالطت اأحدًا يعاني من الأعرا�س المذكورة اأعاله اأو تم ت�شخي�شه بـ )COVID-19(؟ 

ج- هل ت�شكن مع اأيِّ �شخ�س تحت الحْجـر المنزلي؟

واإذا اأجاب ال�شخ�س بنعم على اأيٍّ من هذه الأ�شئلة، فيتوجب على اإدارة المن�شاأة منعه من    

دخول المن�شاأة.

2- يجـــب على مرتادي ال�شواطئ وموظفي المن�شاأة التي تدير ال�شاطئ تحرير ال�شتمارة الم�شار 

اليها اأعاله.

ـامات عند التعامل مع الغير، وفي حالة عدم اللتزام  3- يجب على مرتادي ال�شاطئ ارتداء الكمَّ

بذلك ُيـطَلـب من ال�شخ�س المخالف مغادرة المن�شاأة.

ـباعها من ِقـَبـل اإدارة المن�شاأة التي تدير ال�شاطئ:  ثانيًا: اللتزامات الواجب اتِّ

1- يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة اإلزام الموظفين التابعين لها بالحفـــاظ على النظافة ال�شخ�شية 

والعامة.

ـق  ـَحـقُّ 2- يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام مقيا�ـــس الحرارة )Infrared Thermometer( للتَّ

من درجة حرارة الموظفين ومرتادي ال�شاطئ قبل دخول المن�شاأة.

3-  يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة مْنـع كل َمـن كانت درجة حرارته )37.5( درجة مئوية اأو اأعلى اأو 
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يعانـــي من اأعرا�ـــس )COVID-19(  من دخول المن�شاأة، و عليه مغادرتها فوًرا والت�شال على 

الرقم  444.

ـر كحولي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن )%70(  4- يجب على اإدارة المن�شاأة توفير مطهِّ

عة حول ال�شاطئ. عند المدخل وفي نقاط موزَّ

ـامات طوال اأوقات العمل.  ـازات والكمَّ 5-  يجب على موظفي المن�شاأة لْبـ�س القفَّ

6- يجب على اإدارة المن�شاأة ت�شجيل معلومات الت�شال بالموظفين والحتفاظ بها.

7- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية لتحديد م�شـــار التجاه الواحد عند نقاط 

الدخول والخروج، و�شمان الحفاظ على التباعد الجتماعي في جميع الأوقات.

8- يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية ت�شيـــر اإلى الحد الأق�شى لعدد المجموعة 

الواحدة و هو )5 اأ�شخا�س(.

9- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتـــات والمل�شقات التوعوية حـــول اإر�شادات غ�ْشـل 

اليدين ومعايير النظافة الجيدة. )متوفرة بوزارة ال�شحة بلغات متعددة(.

10- يجب على موظفي المن�شاأة توجيه مرتادي ال�شاطئ )�شواء كانوا ب�شكل فردي اأو مجموعات( 

اإلى الحفاظ على م�شافة تباعد )2( متر فيما بينهم. 

11- يجـــب على موظفي المن�شاأة اإعـــادة ترتيب المقاعد للحفاظ علـــى الم�شافات الآمنة لتقليل 

الت�شال المبا�شر.

12-  يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيـــف وتطهير جميع المرافـــق ِوْفـقا لالإر�شـــادات ال�شحية، 

ـ�شة لال�شتئجار اليومي بعد كل ا�شتخدام. وتطهير المعدات والأدوات الم�شتعملة المخ�شَّ

13- يجب على اإدارة المن�شاأة غ�ْشل المنا�شف بالماء الدافىء، بدرجة )80( درجة اأو اأكثر دفئًا 

ولكن دون درجة الغليان.

14- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإغـــالق حمامات ال�شتحمـــام وال�شاونا وغـــرف تغيير المالب�س 

والمناطق الم�شتركة الأخرى )عدا دورات المياه( حتى اإ�شعار اآخر.

15- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهيـــر دورات المياه ب�شكل كامل بعـــد كل ا�شتخدام، 

�ـــس مـــن الأدوات ال�شخ�شية  وتطهيـــر الأجهـــزة الإلكترونيـــة عند مغـــادرة العمـــل، والتخلُـّ

الم�شتخدمة لمرتادي ال�شاطئ ب�شكل �شحيح.

�س من القمامة  16- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة توفير عدد كاف مـــن �شالل المهمـــالت والتخلُـّ

ب�شورة دورية.
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ثالثًا: اأحكام ختامية: 

1- يجـــوز للمن�شـــاآت التي تحتوي على مرافق �شياحية اأو محـــالت تجارية على ال�شواطئ بيع �شلع 

التجزئـــة، على اأن يتم اللتزام بالإر�شادات وال�شتراطات ال�شحية الخا�شة بوزارة ال�شحة 

لمحـــالت البيع بالتجزئة التجارية، وت�شجيع العمالء على دفـــع الفواتير بطريقة اإلكترونية. 

وعلى موظفـــي المن�شاأة م�شاعدة العمالء اأثناء الت�شوُّق للحـــد من الت�شال مع الموجودات. 

واإذا اأراد العميـــل اإجـــراء عملية ال�شـــراء، فيتوجب علـــى الم�شتري الوقـــوف على العالمات 

دة اأثناء النتظار في الطابور. الأر�شية المحدَّ

2- يجـــب على اإدارة المن�شاأة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية والم�شروبات التابعة 

اخلة �شمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن طريق ِخـْدمات البيع الخارجي. لها اأو الدَّ

3- تخ�شـــع المن�شاآت وفقًا لأحكام هـــذا القرار للتفتي�س من ِقـَبـل الجهـــات الحكومية المخت�شة 

للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

4- علـــى كل من�شـــاأة اإغالق �شاطئها حـــال عدم قدرتها علـــى تطبيق ال�شتراطـــات واللتزامات 

المن�شو�س عليها في هذا القرار.     
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )35( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�س بت�سجيل نادي نور البحرين تو�ستما�سرتز

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 قْيـد 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 العمل والتنمية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لناي نور البحرين تو�شتما�شرتز،

قرر الآتي:

مادة )1(

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  تو�شتما�شرتز  البحرين  نور  نادي  ـل  ي�شجَّ

والثقافية حتت قْيـد رقم )3/اأ.ج/ث/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 العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 17 يونيـو 2020م 
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اأ�سماء موؤ�س�سي نادي نور البحرين تو�ستما�سرتز

1- نور عدنان ال�شام�شي

2- عبداهلل مو�شى علي حممد

3- عبدالرحمن اإيهاب احلدي

4- اأماين اأحمد النفيعي

5- حمد اأحمد �شرور

6- ح�شن حبيب املطاوعة

7- نورة اأحمد جنم

8- �شمرية اأحمد عبداهلل �شامل

9- اأمينة را�شد الرويعي

10- عائ�شة اإبراهيم جناحي

11- زينب اأحمد ال�شايغ

12- ر�شا عبداجلبار عبداهلل

13- اأحمد �شامي اآل نوح

14- را�شد اأحمد املالود

15- مرمي �شند ال�شبع
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي

لنادي نور البحرين تو�ستما�سرتز 

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

عام 2020 حتت قيد )3/اأ.ج/ث/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

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

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

والتنمية  الجتماعية. 

ـ   115 ـ جممع   1527 ـ �شارع   2004 ـ مبنى   205 اإدارته هو مكتب رقم  النادي ومركز  مقر 

مدينة احلد ـ 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:

- تمكيـــن ال�شباب من مهـــارات القيادة والتوا�شل عن طريق برنامـــج التو�شتما�شترز التعليمي  1

العالمي.

ـج الفكري الثقافي. الو�شول بال�شباب البحريني اإلى مرحلة النُّـ�شْ  -2

ـزة التي ت�شاعد ال�شباب على الإبداع وتحفيز الطاقات القيادية. توفير البيئة الإيجابية المحفِّ  -3

تعليـــم الأع�شـــاء على مهـــارات التوا�شل والقيادة عن طريـــق الأدلة والكتابـــة ال�شادرة من   -4

المنظمة العالمية للتو�شتما�شترز.

ث والإن�شات والتفكير. م فنون التحدُّ تعلُـّ  -5

رْفـــع درجـــة الثقة بالـــذات وتكوين جماعات �شبابيـــة ُيـَبـث فيها حب العمـــل الجماعي لتكون   -6

ـرًا في المجتمع البحريني. قادرة على اأن تكون عن�شرًا موؤثِّ

وي�شعـــى النادي لتحقيق اأهدافه في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وبعد اأْخـذ   

الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالو�شائل التالية:

م�شاعـــدة الأع�شـــاء علـــى الح�شـــول علـــى الأو�شمـــة التقديريـــة مـــن المنظمـــة العالميـــة   -1

للتو�شتما�شترز.
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اإقامة الجل�شات التعليمية التي تحتوي على فقرات لتنمية الجانب القيادي عند ال�شباب.  -2

اإقامـــة الفعاليـــات والمناظـــرات الخطابيـــة التي ت�شـــم اأع�شاء مـــن اأنديـــة التو�شتما�شترز   -3

المتواجدة في دول الخليج والدول العربية.

ح�شور الموؤتمر والم�شابقة ال�شنوية لأندية التو�شتما�شترز العالمية.  -4

التدريب الفعال على كيفية اإعداد وتقديم الخطب �شمن برنامج تعليمي ممنهج.  -5

اإقامة المناظرات.  -6

وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة الجتماعية والتثقيفية.  

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 يكـــون ح�شـــن ال�شمعـــة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه فـــي جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ثًا وكتابة. 3(  اأن يجيد اللغة العربية تحدُّ

4(  موافقة لجنة �شئون الع�شوية على طلب الع�شوية )ملء ال�شتمارة(.

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

م من  ـَظـلُـّ التَّ الع�شو يف  ـنت املادة )17( من النظام حق  بيَّ النادي، كما  الع�شوية من  واإ�شقاط 

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

يف 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 

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

وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقـِدها  عند  باعها  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  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ 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 ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ للنادي. 
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د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعَقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

ـن النظام الأ�شا�شي اأن موارد النادي تتكون من وحول مالية النادي بيَّ

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

2(   ا�شتراكات الأع�شاء.

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

4(   اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفـقًا للقانون بما ل يتعار�ـــس مع النظام الأ�شا�شي  

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

5(   الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأموال النـــادي في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 

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

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

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

�شريطة  يناير  �شهر  يف  يكن  مل  اإْن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيله  ن�ْشـر  تاريخ  من  تبداأ  بحيث 

بعْر�س  الإدارة  يقوم جمل�س  اأن  وعلى �شرورة  للنادي،  املالية  لالئحة  ـْرف طبقًا  ال�شَّ يكون  اأن 

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.

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

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.

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

ميدان عمل النادي.

نادي اأفق تو�شتما�شترز.  -1

نادي المنامة تو�شتما�شترز.  -2

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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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )156( ل�سنة 2020 

بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )5( ل�سنة 2010 

يف �ساأن بع�س ر�سوم البلدية

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

 ،2002 ل�شنة   )16( رقم  بالقرار  ال�شادرة  البلديات،  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وتعديالتها،

ل بالقرار رقم )30(  وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2010 يف �شاأن بع�س الر�شوم البلدية، املعدَّ

ل�شنة 2017،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )الثانية مكررًا( اإىل القرار رقم )5( ل�شنة 2010 يف �شاأن بع�س 

ـها الآتي: الر�شوم البلدية، ن�شُّ

ذات  واملناطق  الأخ�شر  احلزام  مباين  �شريحة  على  والتاأمني  البناء  ُرَخـ�س  ر�شوم  »تكون 

ومناطق  الإ�شكانية  امل�شاريع  ومناطق   - وال�شتثمارية  ال�شكنية   -  )SP( اخلا�شة  الطبيعة 

م�شروعات اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ومناطق العمارات ال�شتثمارية )هـ(، ِوْفـقًا لر�شوم 

حة يف اجلدول الآتي:  ُرَخـ�س البناء والتاأمني على �شرائح املناطق املماثلة لها، املو�شَّ
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�سريحة املناطق املماثلةاملنطقة

مناطق احلزام الأخ�شر

املناطق الزراعية

يف ال�شريحة الثالثة

 )SP( املناطق ذات الطبيعة اخلا�شة

)ال�شكنية(

 ال�شكن اخلا�س )فلل(

يف امل�شاريع ال�شتثمارية

)SP( املناطق ذات الطبيعة اخلا�شة 

)ال�شتثمارية(

 مناطق العمارات ال�شتثمارية

يف امل�شاريع ال�شتثمارية

مناطق امل�شاريع الإ�شكانية

)الوحدات الإ�شكانية - املباين الإ�شكانية(

ال�شكن اخلا�س )فلل(

يف ال�شريحة الأوىل

 مناطق م�شروعات اخِلـْدمات واملرافق

)PS( العامة   

املناطق اخلدمية

يف ال�شريحة الثالثة

مناطق العمارات ال�شتثمارية )هـ(

مناطق العمارات ال�شتثمارية )د(

يف امل�شاريع ال�شتثمارية

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافــــــــــق: 29 يونيــــــــــو 2020م
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اإعالن

رقم التاأديب: 30/تاأديب/2019 والم�شتاأنف تحت رقم 11/تاأديب ا�شتئنافي/2020

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامية فاطمة عبا�س المطوع.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/2/10 قراره يف الدعوى رقم 

301/تاأديب/2019، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س معاقبة املحامية املدعى عليها بعقوبة 

املنع من مزاولة املهنة ملدة ثالثة �شهور«.

كما اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/6/30 قراره 

دعوى التاأديب ال�شتئنايف رقم 11/تاأديب ا�شتئنايف/2020، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س 

التاأديبي للمحامني ال�شتئنايف قبول الطعن على القرار �شكال لتقديه يف امليعاد املقرر قانونًا 

ه مو�شوعًا وتاأييد القرار امل�شتاأَنف«. ورْف�شِ

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب: 22/تاأديب/2019 والم�شتاأنف تحت رقم 6/تاأديب ا�شتئنافي/2020

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي عبا�س عي�شى هالل.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/1/6 قراره قراره يف الدعوى 

املحامي  معاقبة  الآراء  باأغلبية  املجل�س  “قرر  كالتايل:  وجاء منطوقه  22/تاأديب/2019،  رقم 

املدعى عليه بعقوبة املنع من مزاولة املهنة ملدة ثالث �شنوات”.

كما اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/6/30 قراره 

“قرر  كالتايل:  منطوقه  وجاء  ا�شتئنايف/2020  11/تاأديب  رقم  ال�شتئنايف  التاأديب  دعوى  ف 

ه وتاأييد القرار امل�شتاأَنف واإلزام  املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل ويف املو�شوع باأغلبية الآراء برْف�شِ

امل�شتاأِنف بامل�شاريف”.

جمل�س تاأديب املحامني 
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رقم الدعوى: 2019/31/ غرفة

اإعالن بقرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )3 /ل 40( ل�سنة 2020 

وموعد ح�سور جل�سة اأمام الهيئة

المدعـــي: بنـــك البحرين الإ�شالمي �س.م.ب، وكيله: المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ، عنوانه: 

بـــرج الوينـــد تـــاور، مكتـــب 92 - الطابق التا�شـــع - بناية رقـــم 403 - �شـــارع 1705  مجمع 317  

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

المدعى عليها الأولى: ال�شركة المتحدة لالإن�شاءات العربية ذ.م.م.

. Koorakkadan veera pillai abdusalam :المدعى عليه الثاني

. Shaiju yoosaf kuttt :المدعى عليه الثالث

اآخر عنوان معلوم: �شقة 34، طريق 3622، مبنى 1072،مجمع 436، ال�شيف، المنامة.

المدعى عليه الرابع: �شالح يو�شف عبدالرحمن اإنجنير.

المدعى عليه الخام�س: اإياد عبدالحميد محمد الخطيب.

وكيلهمـــا: المحامـــي عادل عبداهلل بوعلـــي، عنوانه: بناية البحرينية الكويتيـــة للتاأمين، الطابق 

ال�شاد�س  مكتب 61 المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

قرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )3/ل40( ل�سنة 2020

ُت�شّكل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/31/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شمائهم:

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ يو�شف عبدالح�شين خلف )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله، بقرار ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع وموعد ح�شور اأول جل�شة لنظر الدعوى اأمام الهيئة واملقرر عقدها بتاريخ 8 يوليو 

2020 عند ال�شاعة ١١:٣٠ �شباًحا مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، 

مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين. وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2019/10

اإعالن بتاأجيل اداري وبموعد جل�سة اأمام الهيئة

المدعـــي: الم�شرف الخليجي التجاري �س.م.ب )�شجل تجاري رقم 55133(، وكيله: المحامي 

اأ�شامة اأنور، عنوانه: مكتب 84، بناية 254، طريق 2007، مجمع 320، الحورة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: مجموعة كواليتي الدولية – �شركة قاب�شة قطرية. 

المدعى عليها الثانية: �شركة كواليتي لالأغذية والخدمات ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 24915( 

�شركة قطرية.

المدعى عليه الثالث: ال�شيخ جا�شم ثامر عي�شى ثامر اآل ثاني )27763401085(.

المدعى عليه الرابع: ال�شيخ جا�شم �شلمان جا�شم محمد اآل ثاني )28463403829(.

المدعى عليها الخام�سة: نورا اذعار ح�شر المظافره الهاجري )رقم �شخ�شي 27763401592(.

.)Z 2688278 المدعى عليها ال�ساد�سة: اأولكارا �شم�س الدين عبداهلل كونى )جواز �شفر هندي

عنوانهـــم: محـــل 56 - المعمـــورة - �شارع 340 – طريـــق �شلوى – ملك  دار ال�شـــالم للعقارات، 

الدوحة، قطر.

اجلل�شة  اآنفًا مبوعد  املذكورين  عليهم  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

املوؤجلة اإدارًيا لتاريخ الأربعاء املوافق 8 يوليو 2020 عند ال�شاعة ١١:٠٠ �شباحًا، مبقر الغرفة 

وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية، 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

  

اإعالن رقم )977( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  للتكييف والتبريد(،  التي تحمل ا�شم )اأبوهزار  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  الكامل،  اأحمد  علي 

بموجب القيد رقم 131673، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فوزية يحيى النور 

اأبكر �شليم، ومعت�شم علي اأحمد الكامل. 

اإعالن رقم )978( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

القيد  الم�شجلة بموجب  بوتيك(،  ا�شم )بادرة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شمادي، مالكة  اإبراهيم م�شعود 

رقم 21200، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نادرة اإبراهيم م�شعود ال�شمادي، 

 .PRASAD CHERIAN EDATHUMADICKAL THOMASو

اإعالن رقم )979( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة مالك الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )مركز العو�شي للدراجات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 624-2، طالبين تغيير ال�شكل 

اآلف  )ثالثة   3،060 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني 

و�شتون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل محمد اإ�شماعيل العو�شي، فهد محمد اإ�شماعيل العو�شي، 

فوؤاد محمد اإ�شماعيل العو�شي، عادل محمد اإ�شماعيل العو�شي، اأ�شامة محمد اإ�شماعيل العو�شي، ن�شال محمد 
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اإ�شماعيل  محمد  لولوة  العو�شي،  اإ�شماعيل  محمد  هدى  العو�شي،  اإ�شماعيل  محمد  عواطف  العو�شي،  اإ�شماعيل 

العو�شي، هيام محمد اإ�شماعيل العو�شي، وباهرة محمد اإ�شماعيل العو�شي.

اإعالن رقم )380( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

والمنا�شبات(،  الأفراح  لخدمات  )الهرم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العطار،  محمد  عبدالح�شن 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 75199، طالبًا تحويل الفرع الثالث من  الموؤ�ش�شة الفردية  والم�شمى )بلو اإينرجي 

للكهرباء والتكنولوجيا( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

       .JAVED HIDAYATULLHA UKAYE بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي عبدالح�شن محمد العطار، و

اإعالن رقم )381( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

محمد اإبراهيم مورامبودي بيدا براحمن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهواء الدهبي للمقاولت(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 82669، طالبة تحويل الفرعين الثاني والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 80،000 )ثمانون األف( دينار  بحريني وت�شجل با�شم كل من: فاطمة محمد اإبراهيم 

مورامبودي بيدا براحمن، ومحمد بوتا. 

اإعالن رقم )382( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )جا�شم محمد �شويطر واأولده/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 377، طالبين 

 30،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)ثالثون األف(  دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يعقوب جا�شم محمد �شويطر، واأحمد جا�شم محمد �شويطر، 

وعلي جا�شم محمد �شويطر. 
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اإعالن رقم )383( ل�سنة -2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

لال�شت�شارات �س.�س.و(، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المدى التجارية(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،60580 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حميدة عزيز خان ذوالفقار خان، 

     .PAULUS NAVIN BALAK MENDONCA و

اإعالن رقم )384( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

البناء(،  لمواد  وناي�س  التجارية  )كييف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الكعبى،  عرفج  �شالح  علي 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 54593، طالبة تحويل الفرعين الخام�س وال�شابع من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

 MOHAMMED ASHRAF KAYAL من: لطيفة علي �شالح عرفج الكعبى، وNASEER KAYALVAKKATH، و 

         . MUHAMED JASIM KAYAL VAKKATH و ،MOHAMED RAFI KAYAL VAKKATH و ،VAKKATHU

    

اإعالن رقم )385( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  الأبعاد الجديدة �س.�س.و(،  ا�شم )اأكاديمية  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  اأني�س قري�شي، مالك �شركة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  129905-1، طالبا  رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد اأني�س قري�شي، 

وزاهد ر�شيد اأحمد تاج الدين اأحمد دين الدين محمد دين.
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اإعالن رقم )386( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

والتطوير  للتدريب  الم�شتقبل  )معهد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  عبدالمعز،  كامل  ناجي 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 137947، طالبة 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�شجل با�شم كل من: اإيمان 

ناجي كامل عبدالمعز، وعمرو محمد باز عبدالرحمن.

اإعالن رقم )387( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اإيمان عبدالح�شين 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  ثيردز  )تو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  عبدالعال، 

المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،117073

الم�شماة )ملغوم ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فرزانة 

محمد علي اأميري، ومحمد �شادق حيدر ح�شين.

اإعالن رقم )388( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

�شلمان حبيب و�شركائها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )بورد بلين لال�شت�شارات/ ت�شامن( الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 108804-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

. SATHIYAN MOOLAYI DERMAL :وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

اإعالن رقم )389( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

البحرية(،  للماأكولت  با�شكت  )اأو�شن  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  عبدالرحمن  محمد 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 96039، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000)األف(  دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مجدي محمد عبدالرحمن محمد، وطارق 

اأحمد اأحمد عبدالقوي، ونهى عبدالحميد ال�شعيد رجب. 

اإعالن رقم )390( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

التجارية/  اأوزون  )اأ�ــشــواق  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  فــردان،  جمعه  محمد  اأحمد 

ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66093، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردان  جمعه  محمد  اأحمد  محمد  ال�شيد/  وتكليف  الفردان،  حبيب  علي  حبيب  ال�شيد/  با�شم:  وت�شجل  فردية، 

متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )391( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل فرع ملوؤ�س�سة فردية

 

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

�شعيد اأحمد اإ�شماعيل وال�شيد/ ر�شا �شعيد اأحمد عبدالعال ال�شريكين في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي 

عن  معلنين   ،6491 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  عبدالعال  اإ�شماعيل  اأحمد  �شعيد  )اأبناء  ا�شم  تحمل 

تنازلهما عن ح�شتيهما في ال�شركة لل�شريك ال�شيد/ اإبراهيم �شعيد اأحمد عبدالعال، طالبين تحويل ال�شركة اإلى 

فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شما �شتوديو( الم�شجلة بموجب القيد رقم 73374، والمملوكة لل�شيد/ اإبراهيم 

�شعيد اأحمد عبد العال.

اإعالن رقم )392( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

قمبر يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شمايل لطب الأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 108842، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي اأحمد قمبر يو�شف، واإبراهيم اأحمد اإبراهيم 

محمد اآل �شهوان.
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اإعالن رقم )393( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فلروع من �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مخبز و�شوبر ماركت الد�شمة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13668، طالبين 

تحويل فروع ال�شركة اأرقام 3 و14 و17 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100،00 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مجموعة �شعيد اآل نوح القاب�شة ذ.م.م،  وفتحية حميد عبدعلي اآل نوح.

اإعالن رقم )394( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  الأغذية(،  لتجارة  الأو�شط  )ال�شرق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  جمعه،  اأحمد  خمي�س 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  10734-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 6،000،000 )�شتة ماليين( دينار بحريني(، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم خمي�س 

اأحمد جمعه، وه�شام اإبراهيم خمي�س اأحمد، ومازن اإبراهيم خمي�س اأحمد، و�شو�شن اإبراهيم خمي�س اأحمد، وعزة 

اإبراهيم خمي�س اأحمد.


