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 �أمر ملكي رقم )1( ل�سنة 2021

مبنح 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

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل للفريق اأول قمر جايفد بجوا رئي�س اأركان القوات 

الربية الباك�شتانية.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل 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: 22 جمادى الأولى 1442هـ 

الموافق: 6 يــنـــــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 مر�سوم رقم )2( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�سوم رقم )11( ل�سنة 2014

باإن�ساء وتنظيم �لهيئة �لوطنية لعلوم �لف�ساء

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

بعد الطالع على الد�شتور،  

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

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

باإن�شاء   2014 ل�شنة  املادة )2( من املر�شوم رقم )11(  الفقرة الأوىل من  ُيـ�شتبَدل بن�س 

وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء، الن�س الآتي:

»ُتـن�شاأ هيئة ت�شمى )الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء(، تتبع جمل�س الدفاع الأعلى«.

�ملادة �لثانية

حُتـل عبارة )جمل�س الدفاع الأعلى( حمل عبارة )جمل�س الوزراء(، كما حُتـل عبارة )الأمني 

العام ملجل�س الدفاع الأعلى( حمل كلمة )الوزير( اأينما وردت يف املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2014 

باإن�شاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء.

�ملادة �لثالثة

باإن�شاء   2014 ل�شنة  املر�شوم رقم )11(  املادة )1( من  الوارد يف  تعريف )الوزير(  ُيـلغى 

وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء، كما ُتـلغى الفقرة الأخرية من البند )2( من املادة )10( 

من ذات املر�شوم.
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�ملادة �لر�بعة

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 جمادى الأولى 1442هـ

الموافق: 10 ينـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )5( ل�سنة 2021

 بتاأجيل تاريخ �لعمل بالقر�ر رقم )15( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تنظيم �لفْح�ض �لطبي �لدوري للعاملني

يف �ملحال �ل�سناعية و�لتجارية ذ�ت �لعالقة بال�سحة �لعامة

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادة )48( منه،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني يف املحال 

ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة،

 2020 2020 بتاأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم )15( ل�شنة  وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 

العالقة  ذات  والتجارية  ال�شناعية  املحال  يف  للعاملني  الدوري  الطبي  الفْحـ�س  تنظيم  ب�شاأن 

بال�شحة العامة،

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )5-361-2021( بتاريخ 7 يناير 2021 ب�شاأن تطبيق نظام 

الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة 

بدءًا من يونيو 2021 بدًل من يناير 2021 وتكليف وزارة ال�شحة باتخاذ الإجراءات الالزمة يف 

هذا ال�شاأن،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

الفْحـ�س الطبي الدوري  2020 ب�شاأن تنظيم  ـل تاريخ العمل بالقرار رقم )15( ل�شنة  يوؤَجَّ

للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة اإىل 1 يونيو 2021.

�ملادة �لثانية

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

الر�شمية.

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 ينـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2021

 بتحديد �لتطعيمات و�للقاحات �ملعتَمـدة وتنظيم �ال�سرت�طات �خلا�سة بها 

 وطرق ِحـْفـِظـها وتوثيق �ملعلومات �ملرتبطة بها و�ل�سروط �لو�جب تو�فرها 

مة خِلـْدمات �لتطعيم يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لـُمـقدِّ

وزير ال�شحة: 

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

الأخ�س الف�شل الثالث ع�شر منه،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �الآتي:

مادة )1(

رقم )1(  امللحق  ـنة يف  املبيَّ بتلك  البحرين  املعتَمـدة مبملكة  واللقاحات  التطعيمات  د  حتدَّ

املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

املعلومات  وتوثيق  ِحـْفـِظـها  وطرق  واللقاحات  بالتطعيمات  اخلا�شة  بال�شرتاطات  يُـعمل 

ـنة يف امللحق رقم )2( املرافق لهذا القرار. املرتبطة بها بتلك املبيَّ

مادة )3(

يجب على املوؤ�ش�شات ال�شحية الراغبة يف تقدمي ِخـْدمات التطعيم ا�شتيفاء ال�شروط الواردة 

يف امللحق رقم )3( املرافق لهذا القرار.

م  تقدِّ التي  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  الدوري  التقييم  بالوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  وتتوىل 

ِخـْدمات التطعيم ِوْفـقًا لأحكام قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018 

وهذا القرار.
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مادة )4(

ُتـبا�شر الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية الرقابة والتفتي�س على املوؤ�ش�شات 

ال�شحية التي تقدم ِخـْدمات التطعيم طبقًا لخت�شا�شاتها املن�شو�س عليها قانونًا. 

ـد اأية خمالفات اأو جتاوزات من ِقـَبـل تلك املوؤ�ش�شات اتخاذ الإجراءات  وللهيئة يف حالة ر�شْ

القانونية الالزمة يف مواجهتها طبقًا لخت�شا�شاتها.

مادة )5(

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل  – تنفيذ  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  على املعنيني 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 ينـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )77( ل�سنة 2020

 ب�ساأن نْقـل تبعية نادي �خلريجني

الإ�سر�ف وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

الأ�شا�شية  الأنظمة  ـ�شات  قْيـد وملخَّ اأرقام  ن�ْشـر  ب�شاأن   1990 ل�شنة  القرار رقم )3(  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيَد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإلغاء قْيـد اأندية العروبة واخلريجني والطريان 

وال�شفر من �شجل قْيـد الأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم 06-2553 ال�شادر بجل�شته املنعقدة بتاريخ 13 اأبريل 2020 

ب�شاأن نْقـل تبعية نادي اخلريجني من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية، 

2007 ب�شاأن  ِوْفـقًا للقرار رقم )4( ل�شنة  ل  وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اخلريجني املعدَّ

الالئحة النموذجية للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية 

الجتماعية،  

قرر �الآتي:

مادة - 1 -

ـل يف  والتنمية الجتماعية، وي�شجَّ العمل  اإ�شراف وزارة  تْبـِعـية نادي اخلريجني حتت  تكون 

�شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )6/ن/اأج.ث/2020( كناٍد 

اجتماعي ثقايف. 
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مادة - 2 -

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

ـ�ْشـر. التايل لتاريخ النَّ

 

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 ينـــايـــــــــــــــــــــــر 2021م
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ملخ�ض �لنظام �الأ�سا�سي

لنادي �خلريجني

 1966 �شنة  مرة  لأول  �س  تاأ�شَّ النادي قد  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأوىل  املادة  تن�س 

 )24( رقم  حتت  والريا�شة  لل�شباب  العامة  باملوؤ�ش�شة  ت�شجيله  اإعادة  ومتت  البحرين،  مبملكة 

والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  وذلك   1990/9/10 بتاريخ 

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. 

وتن�س املادة الثانية من النظام الأ�شا�شي على اأْن تكون تبعية نادي اخلريجني حتت اإ�شراف 

ـل يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية  وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وي�شجَّ

حتت قيد رقم )6/ن/اأج.ث/2020( كناٍد اجتماعي ثقايف . 

املنامة،  العدلية،   336 3626 جممع  681 طريق  اإدارته هو مبنى رقم  النادي ومركز  مقر 

مملكة البحرين.

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

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

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

  ويقوم النادي وِفْـقاً للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقات الر�شمية 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ومن اجلهات الر�شمية ذات العالقة، بالعمل على حتقيق 

الأهداف التالية:

1- جْمـع �شْمـل الخريجين وتوحيد جهودهم.

2- العمـــل على تعزيز الروابط الثقافية والفكرية والجتماعية والتعاونية بين الأع�شاء في اإطار 

الم�شلحة العامة.

3- الم�شاهمة في رْفـع الم�شتوى الثقافي وال�شحي والجتماعي لالأع�شاء عن طريق الإ�شهام في 

مختلف مجالت الِخـْدمات الجتماعية  والثقافية.

وي�شعى النادي لتحقيق اأهدافه يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وذلك بعد 

ذات  الر�شمية  اجلهات  ومن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  الر�شمية  املوافقات  اأْخـذ 

العالقة، بالو�شائل التالية:

1(  اإقامـــة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شـــاط النادي بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.

2(  عْقــــد ندوات ودورات وور�س عمل تدريبية في نف�ـــس المجال بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 
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الجهات الحكومية المخت�شة.

3(  اإ�شدار ن�شرات ومطبوعـــات ِوْفـق اأهداف النادي المر�شومة بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.

4(  اإن�شـــاء موقع اإلكتروني للنادي على �شبكة الإنترنـــت بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.

وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة التالية:

1 - الثقافية.         2- الجتماعية.

ـن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف النادي، وهي على النحو التايل: وقد بيَّ

1( اأن يكون الع�شو بحريني الجن�شية واأن ل يقل عمره عن واحد وع�شرين عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين، اأو اإحدى دول مجل�س التعاون الخليجي.

3( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمـــة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

4( اأن يكون الع�شو حا�شاًل على درجة اللي�شان�س اأو البكالوريو�س اأو ما يعادلها من جامعة معتَرف 

بها من الجهات الر�شمية بمملكة البحرين.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: وق�شَّ

1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية المنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

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

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

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

هذا ال�شاأن.

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

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها،  ومراقبة  للنادي  �شيا�شة  ر�ْشـم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 

العادية  العمومية  انعقاد اجلمعية  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  اأجهزتها وجلانها 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب توافره،  منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

ـن النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية  وبيَّ

من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

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

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  ـه  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ للنادي. 

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

وكيفية حل املجل�س.

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

1( ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـِده اأو اإعادة قْيـِده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبـــات والتبرعـــات والو�شايـــا النقديـــة والعينية التـــي تح�شل عليها الجمعيـــة من الأوقاف 

ح بقبولها وزارة العمل التنمية  الخيريـــة اأو من الجهات الر�شمية وغير الر�شمية، والتي ت�شرِّ

الجتماعية.

4( اإيـــرادات الأن�شطـــة و الحفـــالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي يقيمهـــا اأو ي�شترك فيها 

النادي بعد اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة. 

5( رْيـــع الم�شروعات التي ي�شرف عليها النادي اأو ي�شارك فيها بعد موافقة وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.  6( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرِّ

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

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

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

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأْن يكون 

ـْرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب  ال�شَّ

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات النادي.

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

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.

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

يف ميدان عمل النادي.  

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )78( ل�سنة 2020

 ب�ساأن نقل تبعية نادي �لعروبة

الإ�سر�ف وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

الأ�شا�شية  الأنظمة  ـ�شات  قْيـد وملخَّ اأرقام  ن�ْشـر  ب�شاأن   1990 ل�شنة  القرار رقم )2(  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيَد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإلغاء قْيـد اأندية العروبة واخلريجني والطريان 

وال�شفر من �شجل قْيـد الأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم 06-2553 ال�شادر بجل�شته املنعقدة بتاريخ 13 اأبريل 2020 

والتنمية  العمل  وزارة  اإىل  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  من  العروبة  نادي  تبعية  نْقـل  ب�شاأن 

الجتماعية، 

ب�شاأن   2007 ل�شنة   )4( رقم  للقرار  ِوْفـقًا  ل  املعدَّ العروبة  لنادى  الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

الالئحة النموذجية للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية 

الجتماعية،  

قرر �الآتي:

مادة - 1 -

يف  ل  وي�شجَّ الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  اإ�شراف  حتت  العروبة  نادي  تْبـِعـية  تكون 

�شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قْيـد رقم )7/ن/اأج.ث/2020( كناٍد 

اجتماعي ثقايف. 
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مادة - 2 -

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

ـ�ْشـر. التايل لتاريخ النَّ

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافــــــق: 5 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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ملخ�ض �لنظام �الأ�سا�سي

لنادي �لعروبة �لثقايف �الجتماعي

البحرين لأول مرة  ـ�س مبملكة  اأنالنادي تاأ�شَّ الأ�شا�شي على  النظام  الأوىل من  املادة  تن�س 

�شنة 1939، ومتت اإعادة ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )3( بتاريخ 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  وذلك   1990/7/21

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة،  والريا�شة  ال�شباب  العاملة يف ميدان  اخلا�شة 

رقم )21( ل�شنة 1989. 

اإ�شراف  العروبة حتت  نادي  تبعية  تكون  اأْن  الأ�شا�شي على  النظام  الثانية من  املادة  تن�س 

ـل يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية  وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وي�شجَّ

حتت قيد رقم )7/ ن/اأج.ث/2020( كناٍد اجتماعي ثقايف. 

340، اجلفري، املنامة،  4005 جممع  181 طريق  مقر النادي ومركز اإدارته هو مبنى رقم 

مملكة البحرين.

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

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

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

ويقوم النادي يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية:

1- تربية الن�سء وال�شباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الج�شمانية والروحية.

2- الإ�شهام في تنمية المجتمع وتطوره.

وي�شعى النادي لتحقيق اأهدافه يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وذلك بعد 

ذات  الر�شمية  اجلهات  ومن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  الر�شمية  املوافقات  اأْخـذ 

العالقة، بالو�شائل التالية:

1(  اإقامـــة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شـــاط النادي بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.

2(  عقـــد ندوات ودورات وور�س عمل تدريبية في نف�س المجـــال بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.

3(  اإ�شدار ن�شرات ومطبوعـــات ِوْفـق اأهداف النادي المر�شومة بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
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4(  اإن�شـــاء موقع اإلكتروني للنادي على �شبكة الإنترنـــت بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.

وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة التالية:

1- الثقافية.          2- الجتماعية.

ـن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف النادي، وهي على النحو التايل: وقد بيَّ

اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.  )1

اأن يكـــون ح�شن ال�شمعـــة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه فـــي جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو   )2

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ

 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية المنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

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

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

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

هذا ال�شاأن.

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

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها،  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�ْشـم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 

العادية  العمومية  انعقاد اجلمعية  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  اأجهزتها وجلانها 

ـباعها عند عْقـِدها، والن�شاب القانوين الواجب توافره،  منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

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

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

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  ـه  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ للنادي. 

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

وكيفية حل املجل�س.

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

1( ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقـب قْيـِده اأو اإعادة قْيـِده بع�شويتها.
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2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبـــات والتبرعـــات والو�شايـــا النقديـــة والعينية التـــي تح�شل عليها الجمعيـــة من الأوقاف 

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية  الخيريـــة اأو من الجهات الر�شمية وغير الر�شمية والتي ت�شرِّ

الجتماعية.

4( اإيـــرادات الأن�شطـــة و الحفـــالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي يقيمهـــا اأو ي�شترك فيها 

النادي بعد اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة. 

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.  5( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرِّ

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

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

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

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 

ـْرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب  ال�شَّ

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات النادي.

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

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.

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

يف ميدان عمل النادي.  

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعيني مدير موؤقت جلمعية د�ر �ملنار للبنك �الأهلي لرعاية �لو�لِدين

  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،

2012 ب�شاأن حَتـوُّل موؤ�ش�شة دار املنار للبنك الأهلي لرعاية  وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 

الوالدِين اإىل جمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالِدين،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالِدين،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الهلية املوؤرخة يف 2020/12/13،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شماناً حلُـ�شْـن �شري العمل بجمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدِين،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـن ال�شيد هيثم عي�شى عبدالرزاق قا�شم القحطاين مديرًا موؤقتًا جلمعية دار املنار للبنك  يعيَّ

قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  له  وتكون  الوالِدين،  لرعاية  الأهلي 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

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

الأ�شا�شي للجمعية.                                                                                                              

مادة )2(

يف  القرار  هذا  ن�ْشـر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  اأ�شهر  ثمانية  املوؤقت  املدير  مدة  تكون 

اجلريدة الر�شمية.

مادة )3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 
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ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )2( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 

ـنًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  ـاًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفـقًا 

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 13 ينـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )298( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف جزء من عقار يف منطقة د�ر كليب - جممع 1048

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(

الكائن يف منطقة دار كليب -   10036041 العقار رقم  ال�شرقي من  ـر ت�شنيف اجلزء  يغيَّ
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جممع 1048 من ت�شنيف مناطق غري خمططة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )RB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة مدينة حمد – جممع 1211

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(

ـف حدود العقار رقم 10043689 الكائن يف منطقة مدينة حمد – جممع 1211 �شمن  ت�شنَّ
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا    )MOH( الإ�شكانية  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف 

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

 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار�ت يف منطقة �ل�سهلة �ل�سمالية – جممع 439

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(

الكائنة يف منطقة  و04070700   04070701  ،04072018 اأرقام  العقارات  ـف حدود  ت�شنَّ
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ال�شهلة ال�شمالية، جممع 439 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA(  ِوْفـقًا ِلـما 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�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �ملالكية – جممع 1032

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(

ـر ت�شنيف العقارات الكائنة يف منطقة املالكية، جممع 1032 من ت�شنيف مناطق حتت  يغيَّ
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الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق الأرا�شي الزراعية )AG( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة �ل�سهلة �ل�سمالية، جممع 439

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(

ال�شهلة  منطقة  يف  الكائنني   04035753 04035754ورقم  رقم  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن   )US( 439 من ت�شنيف مناطق حتت الدرا�شة ال�شمالية، جممع 

اخلا�س اأ )RA( ِ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: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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قر�ر�ت �ال�ستمالك ل�سنة 2021

املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت  39 ل�شنة  لها مبوجب القانون رقم 

ا�شتمالك مائة وثالثون عقارًا ملك ال�شادة/ حممد و�شارة والدانه اأبناء خالد بن نا�شر عبداهلل 

امل�شند، بح�شب بيانات القائمة اأدناه، والكائنة يف منطقة الديه وجدحف�س من املنامة، وذلك 

من اأجل تو�شعة من�شاآت حكومية ح�شب طلب وزارة الداخلية.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الأعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

 ع�سام بن عبد�هلل خلف
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رقم قرار 
رقم قرار رقم المقدمةرقم العقاراالستمالك

رقم المقدمةرقم العقاراالستمالك

1040288472016 / 229441040288872016 / 2371
2040288482016 / 239942040288882016 / 2373
3040288492016 / 231343040288892016 / 2311
4040288502016 / 230244040288902016 / 2365
5040288512016 / 231045040288912016 / 2396
6040288522016 / 233046040288922016 / 2323
7040288532016 / 241847040288932016 / 2374
8040288542016 / 232548040288942016 / 2335
9040288552016 / 239849040288952016 / 2317

10040288562016 / 240850040288962016 / 2361
11040288572016 / 230651040288972016 / 2308
12040288582016 / 241652040288982016 / 2363
13040288592016 / 240653040288992016 / 2378
14040288602016 / 231654040289002016 / 2435
15040288612016 / 231855040289012016 / 2434
16040288622016 / 235156040289022016 / 2384
17040288632016 / 232157040289032016 / 2376
18040288642016 / 236658040289042016 / 2394
19040288652016 / 233659040289052016 / 2375
20040288662016 / 232860040289062016 / 2409
21040288672016 / 234961040289072016 / 2341
22040288682016 / 238562040289082016 / 2357
23040288692016 / 229663040289092016 / 2329
24040288702016 / 232764040289102016 / 2369
25040288712016 / 233265040289112016 / 2348
26040288722016 / 230966040289122016 / 2350
27040288732016 / 235267040289132016 / 2303
28040288742016 / 230468040289142016 / 2410
29040288752016 / 241969040289152016 / 2345
30040288762016 / 241770040289162016 / 2337
31040288772016 / 232071040289172016 / 2429
32040288782016 / 238172040289182016 / 2322
33040288792016 / 243373040289192016 / 2370
34040288802016 / 242174040289202016 / 2379
35040288812016 / 238275040289212016 / 2301
36040288822016 / 238676040289222016 / 2388
37040288832016 / 235977040289232016 / 2412
38040288842016 / 229878040289242016 / 2431
39040288852016 / 243079040289252016 / 2297
40040288862016 / 240780040289262016 / 2423
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رقم قرار 
رقم قرار رقم المقدمةرقم العقاراالستمالك

رقم المقدمةرقم العقاراالستمالك

81040289272016 / 2377121040289672016 / 2358
82040289282016 / 2404122040289682016 / 2340
83040289292016 / 2436123040289692016 / 2397
84040289302016 / 2326124040289702016 / 2387
85040289312016 / 2343125040289712016 / 2312
86040289322016 / 2392126040288422016 / 2331
87040289332016 / 2360127040288432016 / 2305
88040289342016 / 2347128040288442016 / 2422
89040289352016 / 2393129040288452016 / 2354
90040289362016 / 2415130040288462016 / 2390
91040289372016 / 2411
92040289382016 / 2293
93040289392016 / 2424
94040289402016 / 2380
95040289412016 / 2405
96040289422016 / 2319
97040289432016 / 2314
98040289442016 / 2300
99040289452016 / 2333

100040289462016 / 2338
101040289472016 / 2315
102040289482016 / 2425
103040289492016 / 2344
104040289502016 / 2395
105040289512016 / 2356
106040289522016 / 2389
107040289532016 / 2432
108040289542016 / 2295
109040289552016 / 2299
110040289562016 / 2391
111040289572016 / 2324
112040289582016 / 2353
113040289592016 / 2355
114040289602016 / 2413
115040289612016 / 2383
116040289622016 / 2364
117040289632016 / 2339
118040289642016 / 2437
119040289652016 / 2307
120040289662016 / 2362



العدد: 3506 – الخميس 14 يناير 2021

109

رقم �لدعوى: 2020/9/غرفة

�إعالن مبوعد ح�سور جل�سة �أمام �لهيئة

�لمدعـــي: بنـــك البحريـــن وال�شرق الأو�شط )�ـــس. م. ب(، وكيلتـــاه المحامية الأ�شتـــاذة زينات 

عبدالرحمن المن�شوري والمحامية الأ�شتاذة اأمل عدنان الع�شيري.

عنو�نهما: مكتب 3303، الطابق 33، يونايتد تاور 316، طريق 4609، بحرين باي 346 المنامة.

�لمدعى عليها �الأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك.  

عنو�نها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51، الدور الخام�س، 

مكتب رقم 21.

�لمدعى عليها �لثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

�آخر عنو�ن معلوم لها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51.

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنو�نهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، القاهرة، جاردن �شيتي، ق�شم ق�شـــر النيل، �شارع كورني�س 

النيل، 1085 الدور الأر�شي.

�لمدعى عليها �لر�بعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنو�نهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، القاهرة، جاردن �شيتي، ق�شم ق�شـــر النيل، �شارع كورني�س 

النيل، 1085 الدور الأر�شي.

�لمدعى عليه �لخام�ض: عبداهلل على الخليفة ال�شباح.             

عنو�نه: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبداهلل ال�شالم، �شارع 11، قطعة 1، منزل رقم 

.29

�لمدعى عليه �ل�ساد�ض: طارق اإبراهيم عبد الوهاب الفار�س.

عنو�نه: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبداهلل ال�شالم، �شارع عبدالوهاب عبدالعزيز 

العثمان، قطعة 1، منزل 47.                             

�لمدعى عليه �ل�سابع: مجيد من�شور ال�شراف.   

عنو�نه: دولة الكويت، محافظة حولي، منطقة بيان، القطعة 10، جادة 4، منزل 21.    

�لمدعى عليه �لثامن: ول�شون �شاوؤل بنجامين.

�آخـــر عنـــو�ن معلوم له: دولـــة الكويت، الجابرية،  �شارع ال�شيد محمـــد ال�شيد عمر، القطعة 11، 

منزل 31.

وكيلتهم جميًعا عد� �لثانية: المحامية الأ�شتاذة هيا را�شد اآل خليفة.

عنو�نها: مملكة البحرين، المنامة، المنطقة الدبلوما�شية، بناية بنك البحرين للتنمية، الطابق 

الأول. 

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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اآنفًا مبوعد ح�شور  املذكورة  الثانية  املنازعات للمدعى عليها  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

جل�شة الإثنني 18 يناير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، واملقرر عقدها مبقر غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات وعنوانها: مملكة البحرين، املنامة، املنطقة الدبلوما�شية، �شارع 1704، بناية 

البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، القاعة رقم 1، 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، لُيعلم.

       

 مدير �لدعوى

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

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )23( ل�سنة 2021

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

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة قائمة

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماغنيوم اإنتربرايز اآر اأو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71144، 

طالبا تحويل ال�شركة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )ماغنوم لخدمات العناية 

متابعًا  المحرقي  عبداهلل  خالد  اأحمد  طارق  وتعيين   .32556 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  بال�شفن 

لإجراءات التحويل. 

�إعالن رقم )24( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

وزر�شتان(،  �شاهين  )برادات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  م�شعود،  قادم  �شخي جان  بي كالج  بي 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 103721-5، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شهره بي بي كالج �شخي 

 .FAYEZ AMIR AFZAL KHANجان قادم م�شعود، و

�إعالن رقم )25( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.م.ب.م(،  القاب�شة  )الميدان  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

92014-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل 

اآل خليفة، وال�شيخة نوال في�شل حمود اآل خليفة، وال�شيخة �شيخة اأحمد علي عبداهلل اآل خليفة، وال�شيخة �شريفة 

اأحمد علي عبداهلل اآل خليفة، وال�شيخة لولوة اأحمد علي عبداهلل عي�شى اآل خليفة.

�إعالن رقم )26( ل�سنة 2020

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

�إىل موؤ�س�سة فردية

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )النتفا�شة للمياه العذبة والثلج �س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد 

ال�شيد/  با�شم  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  9826، طالبين  رقم 

محمد يو�شف عبدالرحمن ال�شمالن، وتعيين ال�شيد/ عبدالرزاق ميرزا ح�شن �شلمان الخلف من مكتب اي جودة 

لال�شت�شارات متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )27( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )م�شتر �شلفر لالإلكترونيات(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  البكري، مالكة  علي محمد عبداهلل 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  الموؤ�ش�شة  5 من   ،4  ،3  ،1 الفروع  127914، طالبة تحويل  القيد رقم  بموجب 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم علي محمد عبداهلل 

.MUKSUD IBRAHIM IBRAHIMالبكري، و

�إعالن رقم )28( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

المعلومات(،  لتقنية  �شوفت  )اآي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  اإبراهيم  عبدالح�شين عي�شى 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،84616 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
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م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي عبدالح�شين عي�شى 

اإبراهيم اأحمد، وعلي ح�شن اإبراهيم اأحمد علي.

�إعالن رقم )29( ل�سنة 2021

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/ طارق حمد 

فار�س العيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قرطا�شية وبرمجيات ق�شر الحمراء(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 46414-2، 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 كل من: الح�شن الأن�شاري، وخديجة بنت الحدرام 

بن محمد ال�شنقيطي.   

�إعالن رقم )30( ل�سنة 2021

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 

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

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-19488 رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد اأحمد جا�شم الماجد، و 

.THYKKUTTIYIL BASHEER

�إعالن رقم )31( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

عبدالجليل علي محمد مطر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأ�شد للمقاولت الإن�شائية(، الم�شجلة 

م�شئولية  �شركة ذات  اإلى  و4،  و3   1 اأرقام  الفردية  الموؤ�ش�شة  فروع  تحويل  49813-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

المالك  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

نف�شه.   
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�إعالن رقم )32( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

عبدالرحمن عبداهلل اأحمد الخاجه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيرتل األمنيوم(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 81370، طالبة تحويل الفروع 2 و4 و9  من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

اأحمد  عبداهلل  عبدالرحمن  منال  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال 

   .ABHILASH MANIANالخاجه، و

�إعالن رقم )33( ل�سنة 2021

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

�إىل موؤ�س�سة فردية

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

عبدالرحمن �شالح بوعلي، نيابة عن مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )األريوم ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 130111-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شجل با�شم ال�شيدة/ لطيفة عبدالرحمن �شالح بوعلي، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )34( ل�سنة 2021

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 تقدمت اإليه �شركة )فوك�س اإن 

كون�شلتن�شى اإف.اى.�شى/ ت�شامن(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بايونير لالأيدي العاملة(، 

87043-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار  بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نزار محمد علي عي�شى 

القارىء، وح�شين عبدالباري عبا�س عبداهلل �شهاب.
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�إعالن رقم )35( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

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

 ،55452 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  البواخر/  �شركات  لوكالء  )اأونك�س  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

 GREGORIO و  الماحوزي،  عبداهلل  عبدالأمير  با�شم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون 

        .OLIVEIRA DA COSTA

�إعالن رقم )36( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

ح�شن �شالح ال�شبيعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عقاراتكم للخدمات العقارية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 76081-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار  بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

 

�إعالن رقم )37( ل�سنة 2021

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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإ�شراء 

عبدالحميد حاجي علي محمود الجناحي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اي جي اإ�س داينمك فتن�س 

�شنتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85569، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإ�شراء 

عبدالحميد حاجي علي محمود الجناحي، وعبدالغني محمد �شالح يو�شف بهبهاني.   

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.
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�إعالن رقم )38( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )جان برجر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30432-2، طالبين تحويل فروع 

اآلف( دينار  6،000 )�شتة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره   6  ،5  ،4  ،3  ،2 اأرقام  ال�شركة 

 MOHAMMAD SHAHID BALUCH MOHAMMAD ISMAIL، MUHAMMAD :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 IMTIAZ BALOCH MUHAMMAD، ESAM MOHAMED ISHAQ ABDULRAHMAN ISHAQ، SAJID

 ALI A.HAMEED HAJI SHADI H.NOOR BAKHSH، MUHAMMAD IQBAL BALUCH MUHAMMAD

.ISMAIL
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 إعالن تسجيل وكاالت تجارية

 يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم قيد الوكاالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه: 

 12420 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED
BRITISH

1500 EUREKA PARK, LOWER PEMBERTON, ASHFORD, KENT, TN25 4 BF
  مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 

SMITHS
OPTIVA

غير محددة المدة  نوع الوكالة
 

12421 رقم قيد الوكالة 

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه 

Indoco Remedies Limited
INDIAN

HOUSE:166, ROAD: C.S.T, KALINA, SANTACRUZ (E), MUMBAI-400 098, 
INDIA 

 صيدليه فروغي  اسم الوكيل 
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
Indoco

محددة المدة  الوكالةنوع 
 

12422 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

Venus Remedies Limited
INDIAN

Plot No: 51-52, Industrial Area Phase-1, Panchkula, Haryana- India
 صيدليه فروغي  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة 

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
Venus

 محددة المدة  نوع الوكالة

�إعالن ت�سجيل وكاالت جتارية
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 12423 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

HETERO LABS LIMITED
INDIAN

Office-7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial estate, Sanathngar, Hyderabad-500018,
Telangana- India

 صيدليه فروغي  اسم الوكيل 
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
HETERO

 محددة المدة  نوع الوكالة

 12424 قيد الوكالة رقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE LTD
SINGAPOREAN

200 CANTONMENT ROUD,12-01 SOUTH POINT SINGAPORE, 089763
شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
Sea Freight Agent موضوع الوكالة 

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
EVERGREEN

 محددة المدة غير  نوع الوكالة
 

 12425 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

EVERGREEN MARINE (UK) LTD
BRITISH

EVERGREEN HOUSE, 160 EUSTON ROUD, LONDON NW1 2DX, UK.
شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
Sea Freight Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
EVERGREEN

 محددة المدة غير  نوع الوكالة

 12426 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LTD.
HONGKONGER

22-23 FLOR,HARCOURT HOUSE, 39 GLOUCESTER ROUD WAN CHAI, 
HONG KONG REPUBLIC OF CHINA

شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 
بيان البضائع 

Sea Freight Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
EVERGREEN
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 محددة المدة غير  نوع الوكالة

 12427 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

APELEM
FRENCH

Parc Scientifique Georges Besse, 175 Alle Von Neumann, 30035 NIMES, 
FRANCE

بهزاد الطبية مؤسسة  اسم الوكيل 
بيان البضائع 

Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
OPTIMA – CAMARGUE – EVO – FERIA – PLATINUM – RAFALE - SAXO 4T

 محددة المدة  نوع الوكالة

 12428 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

HILL-ROM
AMERICAN

461069 STATE ROUTE 46 EAST, BATESVILLE, INDIANA, USA 47006
مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
HILLROM موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة 
Medical Kits AND tools

 محددة المدة  نوع الوكالة

 12429 الوكالة رقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه 

MEDA PHARMACEUICALS FZ LLC
EMARATI

DUBAI HEALTHCARE CITY BUILDNG 47 OFFICE 205
 شركة صيدلية المسقطي ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالة موضوع 
AGIOLAX – LEGALON - LEGALON FORTE – REPARIL - URALYTE

 محددة المدة  نوع الوكالة
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 تجارية وكاالت شطب إعالن 

 تفاصيلها أدناه:   ةالتجارية المذكور   ت قيد الوكاال   شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم  

 

 

 

 

 

 11964 رقم قيد الوكالة 

  اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه 

BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 
CHINESE 

SHAYANG ROAD SHAHE ZHEN CHANGPING DISTRICT BEIJING CHINA 
كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   
 محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي عدم التجديد ف 

 الميعاد القانون 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

 5723 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HAWKER SIDDELEY POWER PLANT LIMITED 
BRITISH 

thrupp , stroud ,gloucestershire gl5 2bw, U.K. 
كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   
 غير محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي الميعاد القانون 

 عدم التجديد ف 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

 4932 الوكالة رقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KUBOTA LTD 
JAPANESE 

3-21 nohonbashi-muromachi, 3-chome, chuo-ku, tokyo 103, japan. 
كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   
 محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي الميعاد القانون 

 عدم التجديد ف 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

 4736 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TAIKYOKU CONSTRUCTION MACHINERY MFG. CO. LTD. 
JAPANESE 

japan 7-12 tsukiji -2- chome . chuo - ku, tokyo, japan 
كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   

 محددة المدة  الوكالة مدة 
ي  سبب الشطب 

ي الميعاد القانون 
 عدم التجديد ف 

 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

�إعالن �سطب وكاالت جتارية
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 11835 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BHARAT EARTH MOVERS LTD 
INDIAN 

BEML SOUDHA, 23\1 4TH MAIN ROAD S.R MAGAR, BANGALORE 
560027 INDIA 

كة المؤيد للسيارات ذ.م.م  اسم الوكيل    شر
 محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي الميعاد القانون 

 عدم التجديد ف 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

 2885 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ELE INTERNATIONAL LTD 
BRITISH 

EASTMAN WAY, HEMEL HEMSTEAD, HERTFORDSHIRE HP3 9RL, 
ENGLAND 

كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   
 غير محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي الميعاد القانون 

 عدم التجديد ف 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 

 810 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

H . AND R. JOHNSON LIMITED 
BRITISH 

HIGHGATE TILE WORKS, TUNSTALL, STOKE- ON TRENT ST6 - 4JX , 
ENGLAND. 

كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م  - شر   
 غير محددة المدة  مدة الوكالة 

ي  سبب الشطب 
ي الميعاد القانون 

 عدم التجديد ف 
 23/11/2020 تاري    خ الشطب 


