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 �أمر ملكي رقم )33( ل�سنة 2020

مبْنـح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل للفريق بحري جيم�س مالوي قائد القوات البحرية 

الأمريكية بالقيادة املركزية، قيادة الأ�شطول الأمريكي اخلام�س، القوات البحرية امل�شرتكة.

�ملادة �لثانية

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 13 اأغ�شطــــــ�س 2020م
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 مر�سوم رقم )48( ل�سنة 2020 

باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة هيئة تنظيم �الت�ساالت 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي: 

�ملادة �الأوىل 

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت على النحو الآتي: 

1- المهند�شة مريم اأحمد جمعان            رئي�شًا 

2- العميد الركن المهند�س محمد عبداللطيف المحمود 

3- ال�شيد خالد اإبراهيم حميدان 

4- ال�شيخ �شلمان بن محمد اآل خليفة 

5- ال�شيدة اآمال اأحمد العبا�شي 

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات.

�ملادة �لثانية

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

اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

النائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�سلمان بن حمد �آل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 13 اأغ�شـطـــ�س 2020م
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 مر�سوم رقم )49( ل�سنة 2020

بتعيني رئي�س تنفيذي ملركز �الت�سال �لوطني

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

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 )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ـن ال�شيد يو�شف حممد البنخليل رئي�شًا تنفيذيًا ملركز الت�شال الوطني. ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الإعالم  �شئون  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 13 اأغ�شـطـــ�س 2020م
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 مر�سوم رقم )50( ل�سنة 2020

ف   باإن�ساء وت�سكيل جلنة حماربة �لتَّـَطرُّ

ومكافحة �الإرهاب ومتويله وغ�ْسـل �الأمو�ل 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ملكافحة  العربية  التفاقية  على  بالت�شديق   1998 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب،

الأموال ومتويل  ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل   2001 ل�شنة  بقانون رقم )4(  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة  2002  باملوافقة على الن�شمام اإىل معاهدة منظمة 

املوؤمتر الإ�شالمي ملكافحة الإرهاب الدويل،

لالتفاقية  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  بالت�شديق   2004 ل�شنة   )8( رقم  القانون  وعلى 

الدولية لقمع متويل الإرهاب،

لدول  التعاون  جمل�س  دول  اتفاقية  على  بالت�شديق   2005 ل�شنة   )43( رقم  القانون  وعلى 

اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب،

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2016 بالت�شديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأوىل 

من التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

الأموال(،  وغ�ْشـل  الإرهاب ومتويله  ومكافحة  ف  ـَطـرُّ التَّ ت�شمى )جلنة حماربة  ُتـن�شاأ جلنة 

ـل برئا�شة وزير الداخلية، وع�شوية ُكـلٍّ من: وُيـ�شار اإليها فيما بعد بكلمة )اللجنة(، وت�شكَّ

1- وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

2- وزير الخارجية.
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3- وزير المالية والقت�شاد الوطني.

4- وزير �شئون الإعالم.

5- وزير �شئون الدفاع.

6- محافظ م�شرف البحرين المركزي.

7- رئي�س جهاز المخابرات الوطني.

8- رئي�س الأمن العام.

9- نائب الأمين العام لمجل�س الدفاع الأعلى.

ويتوىل املركز امل�شرتك ملكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية اأمانة �شر اللجنة وكافة الأعمال 

الإدارية لها، واأية مهام اأخرى ُتـْوكل اإليه منها. 

�ملادة �لثانية

ف ومكافحة الإرهاب ومتويله  ـَطـرُّ تخت�سُّ اللجنة بدرا�شة كافة امل�شائل املتعلقة مبحاربة التَّ

وغ�ْشـل الأموال، ولها على الأخ�س القيام بالآتي:

اقتـــراح ال�شيا�شات وتن�شيق وتوحيد الجهود الوطنيـــة العامة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في   -1

ف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغ�ْشـل الأموال. ـَطـرُّ مجال محاربة التَّ

اقتراح ت�شنيف واإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.  -2

تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغ�ْشـل الأموال.  -3

ف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغ�ْشـل  ـَطـرُّ اقتـــراح الت�شريعات والأنظمة الخا�شة بمحاربة التَّ  -4

الأموال، والتن�شيق مع الجهات المخت�شة في المملكة واأخذ اآرائها حول ذلك.

القرتاحات  تت�شمن  الوزراء،  جمل�س  اإىل  اأعمالها  بنتائج  دورية  تقارير  اللجنة  وترفع 

ـخاذ ما يراه منا�شبًا يف هذا ال�شاأن. والتو�شيات لتِّ

�ملادة �لثالثة

ويكون  دهما،  يحدِّ اللذين  والزمان  املكان  يف  رئي�شها  من  دعوة  على  بناًء  اللجنة  جتتمع 

اجتماعها �شحيحًا بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س. 

ـ�َشـاِوي  وُتـ�شِدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند التَّ

ـح اجلانب الذي منه الرئي�س. ُيـَرجَّ

�ملادة �لر�بعة

للجنة – يف �شبيل اأداء عملها – اأْن ت�شتعني مَبـن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 
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التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها  تدعَوهم حل�شور  واأْن 

تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم احلق يف الت�شويت على قرارات 

اللجنة.

�ملادة �خلام�سة

بيانات ومعلومات  اللجنة مبا تطلبه من  تزويد  اململكة  ـة يف  املعنيَّ والأجهزة  الوزارات  على 

ودرا�شات لزمة ملبا�شرة اأعمالها.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 13 اأغ�شـطـــ�س 2020م
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 مر�سوم رقم )52( ل�سنة 2020

بتعيني وكيل يف وز�رة �الإ�سكان

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

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 )63( ل�شنة 2008 باإعادة تنظيم وزارة الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وزير الإ�شكان،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ـن ال�شيخ خالد بن حمود بن عبداهلل اآل خليفة وكياًل لوزارة الإ�شكان.  ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 17 اأغ�شـطـــ�س 2020م
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 تعميم ب�ساأن

عطلة �أول �ل�سنة �لهجرية 1442

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1442، ُتـعطَّ

العامة يوم اخلمي�س الأول من �شهر حمرم 1442هـ املوافق للع�شرين من �شهر اأغ�شط�س 2020م.

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 اأغ�شـطـــ�س 2020م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )85( ل�سنة 2020

ـني بتعيني ُكـتَّـاب �لعدل �خلا�سِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،  التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات   2017 ل�شنة  القرار رقم )77(  وعلى 

العدل اخلا�س،  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  الإرهاب يف  الأموال ومتويل  غ�ْشـل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ـن كاتب عْدل خا�س باللغة الإجنليزية كـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- زهرة ال�شيد ح�شين الم�شقاب

2- نورة محمد عقيل جناحي.

3- فاتن عبداهلل جعفر الحداد.

4- علي جعفر مكي الجبل. 

 

�ملادة �لثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 اأغ�شطـــ�س 2020م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )154( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تنظيم �سجالت قْيـد �الأندية �لتي تتخذ �سكل �سركات جتارية 

 و�لهيئات �لريا�سية و�ل�سبابية �خلا�سعة الإ�سر�ف 

وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

لة بالقرار رقم  2018، املعدَّ وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 

)18( ل�شنة 2019،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتـن�شاأ باإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ثالثة �شجالت 

لقْيـد الأنظمة الأ�شا�شية، على النحو الآتي:

1- �شجل لالأندية التي تتخذ �شكل �شركات تجارية.

2- �شجل للهيئات الريا�شية.

3- �شجل للهيئات ال�شبابية.

�ملادة �لثانية

ـِجل، وذلك بعد املوافقة على ت�شجيل اأيٍّ من الهيئات امل�شار  ن رقم القيد وتاريخه يف ال�شِّ يدوَّ

اإليها يف املادة ال�شابقة. 

�ملادة �لثالثة

ـِجل بعد ن�ْشـر الت�شجيل يف اجلريدة الر�شمية، البيانات الآتية:  ن يف ال�شِّ تدوَّ

عـــدد وتاريخ الجريـــدة الر�شمية الذي ُنـ�ِشـر بـــه الت�شجيل وملخ�س النظـــام الأ�شا�شي ورقم   -1

القْيـد.
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ن ال�شـــم وال�شعار وعنـــوان المقر والأهـــداف وو�شائل  ملخ�ـــس النظـــام الأ�شا�شـــي المت�شمِّ  -2

تحقيقها.

اأية تعديالت ُتـجَرى على النظام الأ�شا�شي، وتاريخ ن�ْشـِرها في الجريدة الر�شمية.  -3

قرارات الإدماج اأو الَحـلِّ اأو تكوين فروع جديدة – اإْن ُوِجـدت – وتاريخ ن�ْشـِرها في الجريدة   -4

الر�شمية.

�ملادة �لر�بعة

�س  التخلُـّ وُيـحَظـر  اإليها،  امل�شار  بال�شجالت  والرتاخي�س  القانونية  ال�شئون  اإدارة  حتتفظ 

ـن على الإدارة املذكورة اإن�شاء اأر�شيف اإلكرتوين لهذه ال�شجالت، يت�شمن  منها اأو اإتالفها. ويتعيَّ

كافة املحتويات امل�شار اإليها يف املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار، على اأْن يتم حتديثه كلما 

دعت احلاجة لذلك.

�ملادة �خلام�سة

ـم اأوراقه ترقيمًا مت�شل�شاًل،  ُتـحَفـظ كافة البيانات وامل�شتندات الأخرى يف ملف خا�س وُتـَرقَّ

ـر على غالفه مبحتوياته. ويوؤ�شَّ

�ملادة �ل�ساد�سة

تاريخ �شدوره  وُيـعمل به من  القرار،  للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا  امل�شاعد  الوكيل  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة                                  

 �أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــولـيـــــــــو 2020م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )182( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�سْر رقم قيْد وملخ�س �لنظام �الأ�سا�سي لهيئة 

فريق �لبحرين للغو�س �لتطوعي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

�شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

لة بالقرار رقم  2018، املعدَّ وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 

)18( ل�شنة 2019،

2020 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية التي تتخذ �شكل  وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 

�شركات جتارية  والهيئات الريا�شية وال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لهيئة فريق البحرين للغو�س التطوعي،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

اخلا�شعة  الريا�شية  الهيئات  قْيد  �شجل  يف  التطوعي  للغو�س  البحرين  فريق  ـل هيئة  ت�شجَّ

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )4(.

�ملادة �لثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

             

 وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة                                  

 �أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 17 اأغ�شطــــ�س 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

هيئة فريق �لبحرين للغو�س �لتطوعي

1- فاطمة جعفر من�شور عبداهلل ال�شيرفي. 

2- عمير عطاء الرحمن قري�شي م�شعود الرحمن. 

3- اأ�شماء خليفة �شعد خليفة الرويعي. 

4- عبداهلل خليل عجاج اأحمد عجاج. 

5- محمد اأنور من�شور غانم يحيي الحريري.

6- زهراء اإبراهيم حيدر ح�شين اأحمد. 

7- اإيما عبدالجليل عبداهلل عبدالرحمن جناحي. 

8- ح�شين علي علي زاير محمد. 

9- اأحمد عادل اأحمد عبداهلل اأحمد. 

10- هود �شادق حيدر ح�شين.

11- خالد عبدال�شمد عبداهلل محمد ال�شعيد. 

12- علي اأحمد علي حمد علي. 

13- �شالح جا�شم اأحمد جم�شير اأحمد. 

14- فهد عبدالرحمن ح�شين اأحمد العمادي. 

15 - محمد اأحمد محمد جا�شم م�شبح.  

16- جمال عبداهلل عي�شى الحادي.
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ملخ�س

�لنظام �الأ�سا�سي

لهيئة فريق �لبحرين للغو�س �لتطوعي

الهيئات  قْيـد  �شجل  يف  ت�شجيلها  مت  وقد   ،2020 عام  يف  الريا�شية  الهيئة  هذه  تاأ�ش�شت     

(، طبقًا  4( رقم  قيْـد  حتت  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  الريا�شية 

ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  ال�شباب والريا�شة 

وتعديالته،

وتهدف الهيئة - يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين - اإىل توفري اخِلـْدمات 

الريا�شية والرتفيهية الريا�شية لالأع�شاء وتنظيم الفعاليات والدرو�س الريا�شية وما يت�شل بها 

من ِخـْدمات، وبخا�شة ما يلي:  

1- ن�ْشــــُر ريا�شـــة وثقافـــة الغو�ـــس، واإحياء التـــراث الوطني المرتبـــط بالغو�س علـــى الم�شتوى 

المحلـــي والإقليمي والدولي، واإقامة الموؤتمرات والنـــدوات والمحا�شرات التوعوية، وتنظيم 

المهرجانات والم�شاركة فيها.

2- ن�ْشـــر ثقافـــة العمـــل التطوعي البيئي من خـــالل اإقامة الم�شاريـــع البيئية المختلفـــة، واإعداد 

الدرا�شات المتعلقة بالبيئة التي ُتـ�شِهـم في اإيجاد حلول للم�شاكل المتعلقة بالبيئة. 

3- م�شاندة الجهات المخت�شة في تطوير البيئة البحرية والحفاظ عليها.

4- تمثيل مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بريا�شة الغو�س وحماية البيئة 

البحرية؛ بما ُيـ�شِهـم في تعزيز مكانة ودور المملكة على م�شتوى العالم. 

والع�شوية بالهيئة اأنواع هي:

1. ع�شو عامل.           2. ع�شو تابع.       3. ع�شو منت�شب.    4. ع�شو فخري.

اإجراءات ك�ْشـب  النظام  اأو�شح  للهيئة. كما  الأ�شا�شي  النظام  ـنها  يت�شمَّ ولكل منها �شروط 

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للهيئة،  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل   وقد 

ده جمل�س  العمومية، وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

اإدارة الهيئة خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.
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اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   9 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  الهيئة  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر. ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون الهيئة وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح�شب  قانوًنا  بها  ح  امل�شرَّ الن�شاط  اأوجه  خمتلف  ملمار�شة  لأع�شائها  الفر�س  وتوفري  اأمورها، 

نظامها الأ�شا�شي.

مبجـرد   - اأع�شائــه   بيـن  مـن  الإدارة  جملـ�س  يـنـتـخـب  اأن  علـى  الأ�شا�شـي  النظام  ون�س 

للن�شاط  ورئي�شًا  والجتماعي،  الثقايف  للن�شاط  ورئي�شًا  لل�شر،  واأمينًا  للرئي�س  نائبًا   - تكوينــه 

ـن بالنظام. الريا�شي، ورئي�شًا للجنة الن�شائية.، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

فيهم  تتوافر  ممن  باأجر  غ  متفرِّ مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأْن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للهيئة اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

املباريات  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  الهيئة  موارد  وتتكون 

الهيئة  واإيجار من�شاآت ومالعب  الهيئة، ومن احلفالت، والإعالنات،  ـمها  التي تنظِّ وامل�شابقات 

التي توافق على اإقامتها الوزارة، ومن التربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س الإدارة 

ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها  وتوِدع الهيئة اأموالها النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمـدة، وُتـتَّ

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة 

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة الهيئة هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء الهيئة ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

الهيئة، وعليه اأن يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والَبـتِّ فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  عْر�س  يطلب  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيـخَطـر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث. ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

على  ُيـحَظـر  كما  والدينية،  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  واأع�شائها  الهيئة  على  وُيـحَظـر 
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رة داخل املن�شاآت التابعة للهيئة. اأع�شاء الهيئة ومنت�شبيها تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

وتعمل الهيئة يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتخ�شع 

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ الهيئة  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها. 

الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية العمومية وتوجيهات الوزارة، على اأن يتوىل هذه الرقابة املوظفون 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل الهيئة اإجباريًا اأو اإغالقها اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ـق  يطبَّ النظام  بذلك  به ن�س  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018، ومبا ل ُيـِخـل بطبيعتها.
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )144( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت

 يف منطقة �ل�سهلة �ل�سمالية - جممع 439

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

مبنطقة  الكائنة  04036109و04036110و04033413  اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر   ُيـغيَّ
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439 من  ت�شنيف مناطق حتت الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق  ال�شهلة ال�شمالية جممع 

عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفـقًا   ،)RA( اأ ال�شكن اخلا�س 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 يـونيـو 2020م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )145( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مقابة - جممع 509

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  من   509 جممع  مقابة  مبنطقة  الكائن   05040843 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  ُيـغيَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق )PS(، ِوْفـقًا ِلـما هو 

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

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 يـونيـو 2020م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )147( ل�سنة 2020

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  705من   جممع  توبلي  مبنطقة  الكائن   08007920 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر   ُيـغيَّ
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مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق )PS(، ِوْفـقًا ِلـما هو 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 يـونيـو 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قر�ر رقم )151( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة باربار – جممع 526

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  من   526 جممع  باربار  مبنطقة  الكائن   05015270 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  ُيـغيَّ
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مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق )PS(، ِوْفـقًا ِلـما هو 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23 يـونـيـــــــــو 2020م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )178( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين  يف منطقة مدينة حمد – جممع 1208

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

10032426 الكائنني مبنطقة مدينة حمد     10034277 ورقم  ـر ت�شنيف العقارين رقم  ُيـغيَّ
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مناطق  ت�شنيف  اإىل   )MOH( الإ�شكان  وزارة  م�شاريع  مناطق  ت�شنيف  من    1208 جممع  

اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC(، ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف 

اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغ�شطــــــــ�س 2020م
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رقم �لدعوى: 2020/11/غرفة

�إعالن بقر�ر ت�سكيل هيئة ومبوعد جل�سة �أمام �لهيئة

�لمدعية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده �س.م.ب مقفلة )�شجل تجاري رقم 1427(. وكيلها 

المحامي اإياب اإبراهيم جهاد.

عنو�ن �لوكيل: بناية بنك البحرين الوطني، الدور 7، �شارع الحكومة، المنامة.

Thorn emi kenwood small applicance ltd، intl division :لمدعى عليها�

عنـــو�ن �آخـــر مقر لها: المنامة، مجمع 346، مرفـــاأ البحرين، البرح الغربي، بناية 1459، مكتب 

.13B

قر�ر ت�سكيل هيئة ت�سوية �لنز�ع رقم )21/ل 40( ل�سنة 2020

ُت�شّكل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2020/11/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: 

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

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(

هيئة  ت�شكيل  بقرار  اأعاله  املذكورة  عليها  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2020/11/غرفة ومبوعد اأول جل�شة اأمام الهيئة واملقرر عْقُدها يوم 

الإثنني املوافق 7 �شبتمرب 2020 عند ال�شاعة 11:45 �شباًحا، وذلك مبقر الغرفة وعنوانها: بناية 

1704، املنطقة الدبلوما�شية،  247، �شارع  1، الطابق الثالث، مبنى  البارك بالزا، القاعة رقم 

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 �لدعوى

  لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )481( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

ح�شن محمد ح�شن العلي، ب�شفته وارثًا ووكياًل عن ورثة مورثهم مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم 

اإلى  56902-6، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  دار حمد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وبعد التنازل التام عنها من قبل 

الورثة ت�شجل با�شم كل من: حمد محمد ح�شن محمد ح�شن العلي، ومحمد خمي�س م�شعود فيروز، ومنال فهد اأحمد 

فهد.

�إعالن رقم )482( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

ندرت محمود علي داود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )داود لقطع غيار الآليات الثقيلة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  وال�شابع  الخام�س  الفرعين  تحويل  طالبًا   ،66223 رقم  القيد  بموجب 

محدودة قائمة براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: �شميم ندرت محمود علي 

 .MOHAMED ESSA ALIداود، و

�إعالن رقم )483( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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

93268-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عمرو محمد باز عبدالرحمن.

�إعالن رقم )484( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية وفاء نور 

اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فين�شر كابيتال 

ال�شتثمارية ال�شعودية، بحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65849، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وت�شعة  7،549،895 )�شبعة ماليين وخم�شمائة  وبراأ�شمال مقداره  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  بتحويلها  وذلك 

ال�شيد/ عبداللطيف  ال�شريك  تنازل  بناًء على  وت�شعون( دينارًا بحرينيًا، وذلك  وثمانمائة وخم�شة  األفًا  واأربعون 

محمد عبداهلل جناحي عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة المطلوب تغيير �شكلها القانوني اإلى �شركة )فين�شر كابيتال 

بنك �س.م.ب – مقفلة(.

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 )485( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

جواد محمد علي،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شكاي اأوديو للمعدات المو�شيقية(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،43273 رقم  القيد 

 HUGH HASKELL من:   كل  با�شم  وت�شجل   ، بحريني  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال 

THOMAS، وناجي ح�شن جواد محمد علي، وبدر بن ح�شين بن عو�س العبدلي الزهراني. 

�إعالن رقم )486( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

  

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإيه اأند في ديزاين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-84886، 
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اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

.VINAY PRATAP PHADTARE :ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم(

�إعالن رقم )487( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  البناء(،  لمقاولت  )كازابيال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن،  عبدالرحمن  عبداهلل 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،47619 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالرحمن عبداهلل 

عبدالرحمن ح�شن، ومحمد عبده قا�شم ال�شاطبي. 


