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�اأمر�ملكي�رقم�)44(�ل�سنة�2020

بتعيني�رئي�س�جمل�س�الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )14( ل�شنة 2013 بتعيني نائب اأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيعني �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 

اآل خليفة رئي�شًا ملجل�س الوزراء.

املادة�الثانية

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 11 نوفمـــــــبر 2020م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)106(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ت�سكيل�جلنة�تنظيم�ومتابعة�عمل�مراكز�وحلقات

حتفيظ�القراآن�الكرمي�وتدري�س�علومه

وزير�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف:

وال�شئون  العدل  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 )49(ل�شنة  رقم  املر�شوم  على  الإطالع  بعد   

الإ�شالمية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وعلى القرار الوزاري رقم ) 15( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

وتدري�س علومه، وتعديالته،

 وعلى القرار الوزاري رقم )10( ل�شنة 2008 ب�شاأن لئحة املخالفات واجلزاءات التاأديبية 

اخلا�شة بالعاملني يف املراكز واحللقات القراآنية.

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القراآن الكرمي 

والإ�شراف عليها، املعدل بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016،

وعلى القرار رقم)34(ل�شنة 2012 ب�شاأن املكافاآت امل�شروفة ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن 

الكرمي واملنت�شبني اإليها،

الكرمي  القراآن  وحلقات حتفيظ  ملراكز  امل�شروفة  املكافاآت  ب�شاأن  الداخلية  الالئحة  وعلى 

واملنت�شبني اإليها ال�شادرة بالقرار رقم ) 2( ل�شنة 2014،

املكافاآت  ب�شاأن  الداخلية  الالئحة  تعديل  باعتماد   2014 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

اإليها ال�شادرة بالقرار رقم )2(  امل�شروفة ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي واملنت�شبني 

ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س للمراكز واحللقات مببا�شرة حتفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س علومه،

وعلى الالئحة التعليمية ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم ) 38( 

ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2019 ب�شاأن تعليمات خطط الربامج والتقومي يف مراكز وحلقات 

حتفيظ القراآن الكرمي،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،
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قرر�االآتي:�

�املادة�االأوىل�

ت�شكل جلنة )�شئون القراآن الكرمي( برئا�شة الوكيل امل�شاعد لل�شئون ال�شالمية، وع�شوية 

كل من:

عبداهلل عبدالعزيز العمري  مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي.1- 

وائل اأني�س اأحمد م�شت�شار م�شاعد2- 

خالد اأحمد م�شطفى رئي�س املوارد املالية3- 

يا�شر حممد �شيادي رئي�س امل�شابقات القراآنية4- 

مبارك يا�شني باحث قانوين5- 

حمدان خالد ح�شني اأخ�شائي �شئون مراكز حتفيظ اأول6- 

زهري را�شد عبدالكرمي اأخ�شائي �شئون حج وعمرة7- 

خالد علي القحطاين اأخ�شائي ت�شويق وترويج8- 

للعدل  الوزارة  وكيل  اإىل  ترفع  تو�شيات  �شكل  يف  قراراتها  وُت�شدر  دوريًا  اللجنة  وجتتمع 

وال�شئون الإ�شالمية.

�املادة�الثانية�

علومه،  وتدري�س  الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات  مراكز  �شئون  بدرا�شة  اللجنة  تخت�س 

ومتابعة عملها، ولها على الأخ�س القيام بالآتي:

رفع التو�شيات ب�شاأن طلبات الترخي�س وتجديدها.  -1

متابعـــة �شيـــر العمـــل فـــي المراكـــز والحلقـــات، والتـــزام المرخ�س لهـــم والعامليـــن فيها   -2

بال�شتراطات والقرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن.

اعتمـــاد تقييـــم اأداء المراكـــز والحلقات ورفع التو�شيـــات ب�شاأن الترقيـــة اأو التنزيل اأو اإلغاء   -3

الترخي�س بح�شب الأحوال.

التحقيق في المخالفات التي قد تقع من المراكز والحلقات اأو العاملين فيها، ورفع التو�شية   -4

ب�شاأنها.

اإعداد ومراجعة الالئحة التعليمية، وو�شع المناهج والمقررات الدرا�شية واقتراح تطويرها،   -5

وو�شـــع المعاييـــر الخا�شة بالمر�شحيـــن لالختبـــارات، وباختيار اأع�شاء لجـــان الختبارات 

وت�شميتهـــم، ومعادلـــة ال�شهـــادات والإجـــازات باإحدى ال�شهـــادات والإجـــازات التي تمنحها 

الوزارة، وتحديد مواعيد المتحانات ومتابعة �شيرها.
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اإعـــداد ُمقترح بتوزيع الميزانية في بداية ال�شنة الماليـــة للوزارة، وُيراعى في عملية التوزيع   -6

مقدار الميزانية المر�شودة. 

ما يحال اإلى اللجنة اأو تكلف به من مهام اأخرى، اأو ما ترى لزوم بحثه وتطويره.  -7

تقدم اللجنة اإلى وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تقارير دورية ب�شاأن عملها.  -8

�املادة�الثالثة�

حتدد قواعد �شرف املكافاأة ال�شهرية للمتطوعني يف املراكز واحللقات القراآنية وفقًا للميزانية 

املر�شودة، وي�شرتط األ يزيد جمموع املكافاآت ال�شهرية امل�شروفة يف ال�شنة املالية الواحدة على 

جمموع عدد اأ�شهر ال�شنة الدرا�شية املعتمدة بح�شب الالئحة التعليمية ملراكز وحلقات حتفيظ 

القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم )38( ل�شنة 2018، ويجب يف جميع الأحوال عدم جتاوز ما 

جمموعه ت�شعة اأ�شهر عمل فعلية.

�املادة�الرابعة�

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزيـــــر�العــــدل�

�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

                                                                             

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1442هـ 

المـــــوافـــــــق: 5 نـوفمــــــــــبر 2020م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�س�اال�سرتاطات�ال�سحية�املرافقة�للقرار��رقم�)51(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�املطاعم�واملقاهي�الحتــــــــواء

�)COVID-19(ومْنــــع�انت�سار�فريو�س�كورونــا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

واملقاهي لحتــــــــواء ومْنــــع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

ُقرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )1( من الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

يف املطاعم واملقاهي لحتــــــــواء ومْنــــع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة 

للقرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية، الن�س الآتي: 

1- يجب اأن تكون هناك م�شافة مرتين بني حافة كل طاولة و الأخرى يف جميع الجتاهات 

على  اأق�شى )6( عمالء  وبحد   ، الطاولة  �شعة  من  فقط   %50 با�شتخدام  ال�شماح  مع  الأربعة، 

الطاولة الواحدة . 

�املادة�الثانية

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ �شدوره  وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.          

�وزير�ال�سحة�

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 11 نوفمــــــــبر 2020م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)237(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري��ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�حمد�-�جممع�1210

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

من    1210 جممع  حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003821 رقم  العقار  ت�شنيف  يغري   
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ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(  اىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

ا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات  ْفقًا ملمِ اخلا�شة  ) sp)g، ومِ

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(

ه. ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشرمِ

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 4 نـوفمـــــــــبر 2020م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)238(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري��ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�زايد��-�جممع�720

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

يغري  ت�شنيف العقار رقم 07018066الكائن مبنطقة مدينة زايد   جممع 720 من  ت�شنيف 
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 ،  )PS( العامة اإىل مناطق اخلدمات واملرافق    )MOH( الإ�شكان مناطق      م�شاريع وزارة 

ا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  ْفقًا ملمِ ومِ

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(

ه. ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشرمِ

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 8 نـوفمـــــــــبر 2020م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)239(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري��ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�املحرق��-�جممع�207

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ُيغري ت�شنيف العقار رقم 02002164الكائن مبنطقة املحرق جممع 207 من ت�شنيف مناطق 
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ا هو وارد يف  ْفقًا ملمِ اخلدمات واملرافق العامة )PS(  اإىل ت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC(، ومِ

قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

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

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ه. ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشرمِ

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 8 نـوفمـــــــــبر 2020م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)241(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري��ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة�املالكية�-�جممع�1034

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

يغري  ت�شنيف العقار رقم 10010311الكائن مبنطقة املالكية  جممع 1034 من  ت�شنيف 
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق ترفيهية )REC( والعقار رقم 10010319 

العامة  واملرافق  مناطق اخلدمات  ت�شنيف  اإىل   )RA( اأ اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من 

ا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  ْفقًا ملمِ )PS( ، ومِ

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(

ه. ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشرمِ

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 9 نـوفمـــــــــبر 2020م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)242(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري��ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�مدينة�حمد��-�جممع�1209

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ي�شنف  العقار رقم 10032553الكائن يف منطقة مدينة حمد   جممع 1209 �شمن  ت�شنيف 
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ا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  ْفقًا ملمِ مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  ز)sp )g ، ومِ

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(

ه. ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشرمِ

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 9 نـوفمـــــــــبر 2020م
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

    

اإعالن�رقم�)678(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

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

ISHAQ، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيال فيدا بيوتي لونج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

48183-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: AMBER ISHAQ، و�شكينة عي�شى عبدالح�شن نعمة.

 

اإعالن�رقم�)679(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

�شيخ ميرا ح�شين �شيخ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفخامة للخياطة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 68139، طالبًا تحويل  الفرعين الخام�س وال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خاجة �شيخ ميرا ح�شين 

.BALASUBRAMANIAN RAMADOSSشيخ، و�

اإعالن�رقم�)680(�ل�سنة��2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن��

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة��

 

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

الوقائية/  للتغذية  كارلتون  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  و�شركاه،  المعيبد  عبدالرحمن 
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ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 77848، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ جمال 

عبدالرحمن عبدالعزيز المعيبد.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)681(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

محمد ح�شن باقر جا�شم ر�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فايبز للع�شير والقهوة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،123706 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.    

اإعالن�رقم�)682(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

خليف مح�شن ذيبان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ملحمة الذيبان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

140506-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 75،000 )خم�شة و�شبعون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: معاذ خليف مح�شن ذيبان، علي 

جا�شم محمد العبدالديري.

اإعالن�رقم�)683(�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/ عبدالحكيم 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فامو�س(،  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوهزاع،  �شند  را�شد 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،55984

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالحكيم را�شد �شند بوهزاع، ورمزي محمد �شرف 

.MURTUZA SYED ABDU RAZAK شعيد ال�شامعي، و�



العدد: 3497 – الخميس 12 نوفمبر 2020

27

اإعالن�رقم�)684(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

عبداهلل محمد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبير تايمز للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

3-13995، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 ،FAIZAL KUNNATH مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نجاة عبداهلل محمد علي، و

.BASHEER PUTHUKKUDI و

اإعالن�رقم�)685(�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 اأ�شحاب الموؤ�ش�شة 

الفردية المملوكة للمتوفى ح�شن عبداهلل اإ�شماعيل من�شوري، الم�شجلة بموجب القيد رقم815 ، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

ح�شن  ووارنــر  من�شوري،  اإ�شماعيل  عبداهلل  ح�شن  كريم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  المالك،  لورثة  بحريني،  دينار 

عبداهلل اإ�شماعيل المن�شوري. 

اإعالن�رقم�)686(�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/ �شارة 

الم�شجلة  اإك�شبر�س(،  ب�شطة  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  بوحجي،  يو�شف  محمد  اأحمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 87132-1، طالبة تغيير 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

 

اإعالن�رقم�)687(�ل�سنة�2020

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

�اإىل�موؤ�س�سة�فردية

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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�شولو�شنز  )بروجري�شيف  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  عبداهلل،  محمد  �شريف 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133028، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردية وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم)688(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئوليه�حمدودة

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

والقوى  المواهب  لتوظيف  )كوناكت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  خليفة،  اآل  �شلمان  محمد  العنود 

ذات  �شركه  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شابع  الفرع  تحويل  طالبة   ،7-44726 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العاملة(، 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن�رقم�)689(�ل�سنة�2020

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

اإىل��سركة�ت�سامن�

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

 ،77559 رقم  القيد  بموجب  (،الم�شجلة  ذ.م.م  اأ�شو�شيتز  )�شمعان  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منى اإيلي خليل �شمعان، ورامي جان اأكو. 

اإعالن�رقم�)690(�ل�سنة�2020

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

اإىل��سركة�ت�سامن�

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيلد اإيديا للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91847، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

 . األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زاهر حبيب داود الخباز، ويا�شر حمزة علي رحمه 
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اإعالن�رقم�)691(�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/ عادل اأحمد 

محمد ر�شا الديلمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )األين�س الدولية لالإدارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 138500، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)692(�ل�سنة�2020

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

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

 

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

�شبورت  )زبــاري  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  عن  نيابة  للتدقيق،  الخليج 

التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101859-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

للتدقيق  الخليج  ومبا�شرة مكتب عبدالعال  زباري،  ال�شيدة/ هال خالد خليل  با�شم  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى 

متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)693(�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/ محمد ر�شا 

مهدي محمد علي ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الركن العالي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 31744-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)694(�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/ بيتر جون 
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ر للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب  ر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأولد الخيِّ �شمعان بباوي الخيِّ

م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 128541، طالبًا  القيد 

تغيير  وكذلك  دينار بحريني،  )األفين(  وبراأ�شمال مقداره 2000  ر ذ.م.م(،  الخيِّ اأولد  التجاري )�شركة  ا�شمها 

ال�شم التجاري للفرع الثاني من )كيرو ون كافيه( اإلى )كايرو لونج ذ.م.م(، وت�شجل با�شم كل من: بيتر جون 

ر.   ر، وجون �شمعان بباوي الخيِّ �شمعان بباوي الخيِّ

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.


