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 مر�صوم رقم )84( ل�صنة 2020

 باإن�صاء قن�صلية عامة ململكة البحرين

يف مدينة العيون لدى اململكة املغربية 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وبناًء على اقرتاح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل 

ُتـن�شاأ قن�شلية عامة ململكة البحرين يف مدينة العيون لدى اململكة املغربية.

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�صى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

وزير الخارجية

عبداللطيف بن را�صد الزياني 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 28 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 13 دي�شمـبــــــر 2020م
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 مر�صوم رقم )85( ل�صنة 2020

باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم

نحن حمد بن عي�صى 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 )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

وزير التربية والتعليم، ويتبعه:

اأوًل: المدير العام ل�شْرح الميثاق الوطني.

ثانياً: اإدارة الت�شال.

ثالثاً: مدير عام �شئون المدار�س، ويتبعه:

1-  الوكيل الم�صاعد للِخـْدمات التعليمية، وتتبعه:

اأ - اإدارة الِخـْدمات الطالبية.

ب-  اإدارة ال�شراكة المجتمعية. 

ج - اإدارة الرتبية الريا�شية.

2-  الوكيل الم�صاعد للتعليم، وتتبعه:

اأ - اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )1(.

ب- اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )2(.

ج- اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )3(.

اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )4(. د- 

رابعاً: وكيل الوزارة لل�شيا�شات وال�شتراتيجيات والأداء، ويتبعه:

1-  الوكيل الم�صاعد للِخـْدمات الم�صاِنـدة، وتتبعه:

اأ - اإدارة الموارد الب�شرية.

ب- اإدارة الموارد المالية.

ج-  اإدارة تقييم المخاطر وال�شئون القانونية.

اإدارة الِخـْدمات. د- 
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هـ- اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

ـم، وتتبعه: ـَعـلُّ 2-  الوكيل الم�صاعد لتطوير �صيا�صات التعليم والتَّ

اأ - اإدارة �شيا�شات وتطوير المناهج.

ب- اإدارة �شيا�شات وتطوير التعليم.

3-  الوكيل الم�صاعد لال�صتراتيجيات والأداء، وتتبعه:

اأ - اإدارة التخطيط ال�شتراتيجي.

ب- اإدارة التقييم والأداء.

ج-  اإدارة تراخي�س ومتابعة المدار�س الخا�شة.

اإدارة تراخي�س ومتابعة التعليم المبكر. د- 

4-  مدير عام معهد البحرين للتدريب، وتتبعه:

اأ - اإدارة �شئون المتدربين.

ب- اإدارة �شئون التدريب للهند�شة والعلوم.

ج-  اإدارة �شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.

املادة الثانية

يـُلغى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم.

املادة الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 28 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 13 دي�شمـبــــــر 2020م
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 تعميم

 ب�صاأن عطلة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين

وعيد اجللو�س احلادي والع�صرين

ـل  ُتـعطَّ والع�شرين،  احلادي  اجللو�س  وعيد  البحرين  ململكة  املجيد  الوطني  العيد  مبنا�شبة 

جميع الوزارات والأجهزة احلكومية باململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة يومي الأربعاء واخلمي�س 

املوافَقني لل�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمرب 2020م.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 دي�شمـبــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )70( ل�صنة 2020

 ب�صاأن �صْحب ترخي�س معهد البحرين لل�صيافة والتجزئة

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )971( املوؤرخة يف 2020/5/19، 

وتقرير اإعادة الزيارة رقم )1007( املوؤرخ يف 2020/11/22،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شحب الرتخي�س املمنوح لل�شادة/ �شركة اخلليج لتعليم ال�شيافة وال�شياحة ذ.م.م، وذلك 

رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف تقرير الزيارة التفتي�شية رقم )971( املوؤرخة يف  للمخالفة املحرَّ

ـلة يف عدم وجود مقر للموؤ�ش�شة التدريبية واإخالء املقر املعتَمـد لدى الوزارة  2020/5/19، واملتمثِّ

دون علم اأو اإخطار الإدارة املعنية. 

مادة )2(

ـِبـعات املالية والقانونية املرتتبة  تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شئوليات والتَّ

على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 23 نوفمـبـــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )71( ل�صنة 2020

 ب�صاأن تعديل النظام الأ�صا�صي

ة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية ملوؤ�ص�صة َمَبَّ

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،

ة عبدالرحيم   وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة َمـَبـرَّ

الكوهجي،

ة عبدالرحيم الكوهجي وعْقـد تاأ�شي�شها، وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة َمـَبـرَّ

وعلى قراري جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة املوؤرخني يف 2019/11/11 و2020/11/10،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

 ُيـ�شتبَعـد ا�شم الع�شو املوؤ�ش�س ال�شيد/عبداحلميد عبدالرحيم حممد الكوهجي، من عْقـد 

ة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية. تاأ�شي�س موؤ�ش�شة َمـَبـرَّ

مادة - 2 -

تـُجَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، وهي:

ل المادة رقـــم )10( لت�شبح »يتكـــون مجل�س الأمناء من خم�شة اأع�شـــاء يتم تعيينهم  1-    تعـــدَّ

مـــن ِقـَبـــل مجل�س اإدارة �شركة الرابية من بين اأع�شائهـــا اأو من غيرهم، وتكون الع�شوية في 

المجل�س لمدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى«.

ل المادة رقم )16( لت�شبـــح »يجتمع مجل�س الأمناء اجتماعًا واحـــدًا كل �شنة، وتكون  2-    تعـــدَّ

اجتماعاته �شحيحة بح�شور اغلبية اأع�شائه ب�شرط ح�شور الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر قرارات 

ـح الجانب الذي  المجل�ـــس باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

فيه الرئي�س«.

ها  ـ�شـــات التي يقرُّ 3-    ي�شـــاف اإلـــى المادة رقـــم )22( بند جديد كالآتـــي: »البند 6: المخ�شَّ

مجل�س اإدارة �شركة الكوهجي للمقاولت ذ.م.م«.
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مادة - 3 -

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 3 دي�شمــبـــــــــر 2020م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )265( ل�صنة 2020

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة البحري - جممع 933

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  من   933 جممع  البحري  مبنطقة   09060977 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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 )SP(  اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )PS( اخِلـْدمات واملرافق العامة

و العقارين رقم 09036850 ورقم 09036335 من ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

)PS( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات الطوابق الأربعة بواجهة جتارية )B4*( والعقارات 

مناطق  ت�شنيف  من   09036332 ورقم   09036333 ورقم   09036334 ورقم   09036851 رقم 

بواجهة جتارية  الثالثة  الطوابق  العمارات ذات  مناطق  اإىل   )PS( العامة واملرافق  اخِلـْدمات 

)B3*( ِوْفقًا مِلـا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 23 نوفمـبـــر 2020م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )273( ل�صنة 2020

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة توبلي – جممع 711

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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،

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08021012 الكائن مبنطقة توبلي جممع 711 من ت�شنيف مناطق  يغيَّ
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ِوْفـقا   )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )PS( اخِلـْدمات واملرافق العامة

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

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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــر 2020م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )275( ل�صنة 2020

ب�صاأن تعديل حدود ت�صنيف عقار وت�صنيف عدد من العقارات

 يف منطقة مدينة حمد – جممع 1206

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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،

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

ورقم   10044434 رقم  العقارات  ـف  وت�شنَّ  10044433 رقم  العقار  ت�شنيف  حدود  ل  ُتـعدَّ
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10044435  ورقم  10044436 الكائنة مبنطقة مدينة حمد جممع 1206 �شمن ت�شنيف مناطق 

ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفـقًا   )MOH( م�شاريع وزارة الإ�شكان

عليها 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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــر 2020م



العدد: 3502 – الثالثاء 15 ديسمبر 2020

20



العدد: 3502 – الثالثاء 15 ديسمبر 2020

21

وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )276( ل�صنة 2020

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقارين يف منطقة الرفاع الغربي - جممع 912

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

الرفاع  منطقة  يف  الكائنني   09029469 و  رقم   09029472 رقم  العقارين   ت�شنيف  يغريَّ 
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الغربي - جممع 912 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 

ـق  اخلا�س ب بواجهة جتارية )RB*( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــر 2020م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )277( ل�صنة 2020

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة احلجيات - جممع 935

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 09065206 الكائن يف منطقة احلجيات - جممع 935 من ت�شنيف 
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ت�شنيف  اإىل   )REC( الرتفيهية  املناطق  وت�شنيف   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )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�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                               

 وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــر 2020م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )278( ل�صنة 2020

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقارين يف منطقة مدينة خليفة/ع�صكر - جممع 950

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد 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 الآتي:

مادة )1(

مدينة  منطقة  يف  الكائنني   12012007 ورقم   12012012 رقم  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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خليفة/ع�شكر - جممع 950 من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِ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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــر 2020م
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 الإعالنات ال�صادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�صنة 2006 ب�صاأن

  الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )7( ل�صنة 2020

 

     ا�شتنادا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س 

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها.

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب.

ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية

وامللكية ال�صناعية    
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رقم الطلب: ب ت /  1749

ا�شم الطالب:  بول بوي تكنولوجيز

عنوانه: 1095 ت�شيمن دي ل ريفروت، 31860 لبارث - �شور- ليز، فرن�شا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/01

و�شف طلب الت�شميم: قناع واقي

 الت�شنيف : 02-29

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع

 351 املنامة / ال�شويفية، 990

_____________________

رقم الطلب: ب ت /  1759

ا�شم الطالب:  عمر عبدالعزيز حممد عبداهلل الري�س

عنوانه: مبنى 1176، طريق 2921، جممع 929، الرفاع، مملكة البحرين

2020/12/06 تاريخ تقدمي الطلب:  

و�شف طلب الت�شميم: �شاعة املطار
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 الت�شنيف : 02-10

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351

 املنامة / ال�شويفية، 990

_____________________
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )767( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اأحمد اإبراهيم اإنجنير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم رويال جاردن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 41499، 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: خالد اأحمد علي اأحمد العمادي، واإبراهيم اأحمد 

اإبراهيم اإنجنير. 

اإعالن رقم )768( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل فرع ب�صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الزين للمجوهرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101614، طالبًا 

تحويل ال�شركة اإلى فرع بال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة الم�شماة )الزين �س.م.ب. مقفلة(، المملوكة لكل 

من: في�شل نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ومريم نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ومحمد نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ونورة 

نبيل عبداهلل ح�شن الزين، و�شمر م�شطفى عبدالرحمن الق�شيبي.

اإعالن رقم )769( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن

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 )هافيت�شي دوت كوم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133190، 
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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: عبداهلل محمد اإبراهيم عبيد، وال�شيخ محمد بن عبدالرحمن مح�شن 

العامري.

اإعالن رقم )770( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن

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

القيد  الم�شجلة بموجب  للدعاية والإعالن ذ.م.م(،  ا�شم )األيزي جلوبال  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

رقم 122320، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم جردي، ويا�شمين الحريزي.

اإعالن رقم )771( ل�صنة 2020

ب�صاأن اإدماج �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

مبوؤ�ص�صة فردية قائمة

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون كليبرز الرجالي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

111642-1، طالبين اإدماجها بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 98141 والمملوكة لل�شيد/ 

عادل محمد عبدالر�شا عبدالكريم، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )772( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

ع�شام يو�شف عبدالرحيم جناحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معمل التكنولوجيا للخدمات عبر 

اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116746 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الإنترنت(، 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.   
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اإعالن رقم )773( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ذات م�صئوليه بقيد جديد

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

)�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  عن  بالوكالة  اأبوالعال،  محمد  عبدالمجيد 

ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،59135 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  جرين 

با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  وبقيد  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية 

ال�شيد/  نا�شر عبدالمجيد محمد اأبوالعال.

اإعالن رقم )774( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  النزهة(،  ا�شم )مطعم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد عقيل عر�شي، 

70034-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 KALARIPARAMBILيق محمد عقيل عر�شي، و دِّ مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شِ

.MOHAMED SALMAN BASHEER و ،MOIDEEN MUHAMED BASHEER

اإعالن رقم )775( ل�صنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اأحمد جا�شم الماجد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأتلنتا لالأي�شكريم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

19488، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 THYKKUTTIYIL5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد اأحمد جا�شم الماجد، و

.BASHEER


