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�اأمر�ملكي�رقم�)8(�ل�شنة�2021

�بتعيينات�يف�هيئة�الت�شريع�والراأي�القانوين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

وعالوات  ورواتب  ودرجات  ـيات  م�شمَّ بتحديد   2013 ل�شنة   )49( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

وبدلت ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وعلى الأمر امللكي رقم )40( ل�شنة 2018 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وبناًء على اقرتاح جمل�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن اإبراهيم �شامي عبداهلل البو�شميط م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الثانية. يعيَّ

املادة�الثانية

ـن م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الأوىل، ُكلٌّ من: يعيَّ

1. عبداهلل عي�شى علي مال اهلل.

2. حمد عبدالمنعم خليفة الخالدي.

3. فاطمة محمد يو�شف الزياني.

4. �شلمان محمد محمود اآل محمود.

5. َفــي عي�شى يو�شف الدو�شري.

6. محمد اأحمد محمد بوعْبـَجـل.

7. هالة عبدالحي محمد الكوهجي.

املادة�الثالثة

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

�ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 26 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 8 فـبــرايــــــــــــر 2021م
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�قانون�رقم�)3(�ل�شنة�2021

�باملوافقة�على�تعديل�قانون�)نظام(�العالمات�التجارية

لدول�جمل�س�التعاون�لدول�اخلليج�العربية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الأربعني املنعقدة 

بتاريخ 10 دي�شمرب ،2019 يف الريا�س – اململكة العربية ال�شعودية، ال�شادر باملوافقة على تعديل 

)نظام(  قانون  من   )1( املادة  يف  عليهما  املن�شو�س  و)الوزير(  املخت�شة(  )اجلهة  تعريَفـي 

العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

املادة�الأوىل

وُوفق على تعديل تعريَفـي )اجلهة املخت�شة( و)الوزير( املن�شو�س عليهما يف املادة )1( من 

الباب الأول من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

ال�شادر باعتماده قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الأربعني 

املنعقدة بتاريخ 10 دي�شمرب 2019 يف الريا�س – اململكة العربية ال�شعودية، ليكونا على النحو 

الآتي:

المخت�شة: الوزارة اأو الجهة الم�شئولة عن تنفيذ هذا النظام )القانون( في الدولة. "الجهة�
الوزير: الوزير اأو رئي�س الجهة المخت�شة عن تنفيذ هذا النظام )القانون( في الدولة."

املادة�الثانية

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

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 26 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 8 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2021م
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�مر�شوم�رقم�)8(�ل�شنة�2021

�با�شتبدال�املادة�الأوىل�من�املر�شوم�رقم�)60(�ل�شنة�2013

ـة�وبت�شمية�الوزير�املخت�س�بتطبيق �بتحديد�الوزارة�املخت�شَّ

املر�شوم�بقانون�رقم�)21(�ل�شنة��2013ب�شاأن�تنظيم�جمع�املال�لالأغرا�س�العامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

ـة وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ

بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

مادة�)1(

ـة  ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ

وبت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 

لالأغرا�س العامة، الن�س الآتي:

ـة والوزير املعِنـي ب�شئون  »تكون الوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية هي الوزارة املخت�شَّ

التنمية الجتماعية هو الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 

الوزارة  هي  العدل  ب�شئون  املعنية  الوزارة  وتكون  العامة،  لالأغرا�س  املال  جْمـع  تنظيم  ب�شاأن 

ـة والوزير املعني ب�شئون العدل هو الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم  املخت�شَّ

ِقـَبـل  من  املال  جلْمـع  بالن�شبة  العامة  لالأغرا�س  املال  جْمـع  تنظيم  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )21(

اجلمعيات ال�شيا�شية وكذلك الأفراد لالأغرا�س الدينية.

ال�شباب  �شئون  ووزير  ـة  املخت�شَّ الوزارة  هي  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  تكون  كما 

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  اأحكام  بتطبيق  املخت�س  الوزير  هو  والريا�شة 
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ِقـَبـل الهيئات اخلا�شة العاملة يف  تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة بالن�شبة جلْمع املال من 

ميدان ال�شباب والريا�شة«. 

مادة�)2(

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

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة��

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 7 فـبـــــرايــــــــــــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)1(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�اخت�شا�شات�ونظام�عمل��

جمل�س�اإدارة��شندوق�الأمل�لدعم�امل�شاريع�واملبادرات�ال�شبابية�

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

امل�شاريع  لدعم  اإدارة �شندوق الأمل  جمل�س  بت�شكيل   2020 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واملبادرات ال�شبابية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املُبيَّنة قِرين كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

باملر�شوم رقم )64(  ال�شبابية املُن�َشاأ  واملبادرات  امل�شاريع  لدعم  ال�شندوق: �شندوق الأمل 

ل�شنة 2020 باإن�شاء �شندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية.

المجل�س: مجل�س اإدارة ال�شندوق.

الرئي�س: رئي�س المجل�س.

الع�شو: ع�شو المجل�س.

اأمين�ال�شر: اأمين �شر المجل�س.

مادة�)2(

اخت�شا�شات�املجل�س

يراه  ما  ويتخذ  لل�شندوق،  العامة  ال�شيا�شة  ر�ْشم  تتوىل  التي  العليا  ال�شلطة  املجل�س  يعترب 

منا�شبًا من قرارات واإجراءات لتحقيق اأهدافه، وميار�س على وجه اخل�شو�س املهام الآتية:

1- الإ�شراف على �شير العمل في ال�شندوق، وعلى العاملين فيه.

2- و�شـــع خطـــة �شنوية للم�شاريع والخدمـــات والبرامج واأوجه الدعم التـــي ي�شتهدف ال�شندوق 

تنفيذها �شنويًا والميزانية المقررَة لكل منها.

3- رفع المقترحات ب�شاأن الهيكل التنظيمي لل�شندوق، ولئحة نظام عمله.
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4- الموافقـــة علـــى تاأ�شي�س ال�شركات والم�شاهمة فـــي تاأ�شي�شها، والتن�شيق مـــع الجهات المعنية 

لتوفير م�شادر التمويل الالزمة لذلك.

5- تعييـــن اأع�شـــاء مجال�ـــس اإدارة ال�شـــركات المملوكـــة لل�شندوق بالكامـــل، وتر�شيـــح ممثلـــي 

ال�شندوق في مجال�س اإدارة ال�شركات الأخرى التي ي�شاهم بن�شبة في راأ�شمالها.

6- اإ�شدار الموافقات الالزمة واعتماد خطط ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

7-  الموافقـــة علـــى التفاقيات والتعاقدات مـــع الم�شتثمرين وال�شـــركات الخا�شة، واإبرام عقود 

ال�شراء والبيع وتَملُّك العقارات والمنقولت الالزمة لمبا�شرة ال�شندوق لن�شاطه.

8- الموافقـــة علـــى تَملُّك ال�شنـــدوق لحقوق الِمْلكيـــة الفكرية من براءات الختـــراع والعالمات 

التجارية وال�شناعية وحقوق المتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وا�شتغاللها.

الموافقة على اإقامة الم�شروعات ال�شتثمارية وال�شبابية والإ�شراف على �شير العمل فيها.  -9

10- تحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع ال�شبابي ب�شكل م�شتدام.

11-  ت�شليـــط ال�شـــوء على الإنجـــازات والمنِجِزين في المجال ال�شبابـــي، والموافقة على �شرف 

المكافاآت والجوائز وغيرها من و�شائل الت�شجيع المادية والمعنوية.

12- الم�شاهمـــة فـــي اإن�شاء وتنميـــة الم�شاريـــع ال�شبابية غيـــر الربحية، والتن�شيق مـــع الأجهزة 

الحكومية المكلَّفة بتنفيذ البرامج والم�شاريع في هذا المجال.

13- النظر في قبول الهبات والمنح والو�شايا بما ل يتعار�س مع اأهداف ال�شندوق ووفق النظم 

المعمول بها.

14- الموافقة على تعيين العاملين بال�شندوق.

15- الموافقة على م�شروع الميزانية ال�شنوية والح�شاب الختامي لل�شندوق.

16- الموافقة على اختيار مدقق الح�شابات الخارجي. 

17- النظر في التقارير الدورية عن �شير العمل والمركز المالي لل�شندوق.

18- الموافقة على فتح الح�شابات البنكية وفق النظم المعمول بها.

مادة�)3(

اخت�شا�شات�الرئي�س

يخت�س الرئي�س مبا ياأتي:

1- ال�شراف على جميع اأعمال ال�شندوق.

2- رئا�شة اجتماعات المجل�س والتوقيع على محا�شره.



العدد: 3510 – الخميس 11 فبراير 2021

11

3- اعتماد جدول اأعمال المجل�س والدعوة اإلى انعقاده.

4- البـــت في الأمـــور الم�شتعَجلة التي ل تحتمـــل التاأخير، على اأن تعر�س علـــى المجل�س في اأول 

اجتماع له.

5- رفع تقرير �شنوي لممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب عن ن�شاط واإنجازات 

ال�شندوق بعد اإقراره من المجل�س.

6- التوقيـــع علـــى عقود تاأ�شي�ـــس ال�شـــركات وغيرها من العقـــود، وال�شيكات واأذونـــات ال�شرف 

والم�شتندات المالية، وله الحق في تفوي�س من يراه منا�شبًا من الأع�شاء.

7- اأي اخت�شا�شات ي�شندها المجل�س اإليه.

مادة�)4(

تعيني�اأمني�ال�شر�واخت�شا�شاته

ُيعني املجل�س اأمينًا لل�شر من بني العاملني يف ال�شندوق، ويخت�س مبا يلي:

1- توجيه الدعوة لجتماعات المجل�س.

2- اإعداد جداول الجتماعات وتزويد الأع�شاء بها، وتدوين محا�شر الجتماعات وعر�شها على 

المجل�س في اجتماعه الالحق للت�شديق والتوقيع عليها من الرئي�س والأع�شاء.

3- حفظ م�شتندات و�شجالت المجل�س.

4- القيام بما يكلفه به المجل�س اأو الرئي�س من مهام اأخرى. 

مادة�)5(

اجتماعات�املجل�س

اأربع مرات �شنويًا على الأقل بدعوة من الرئي�س يف املكان والزمان اللَذين  يجتمع املجل�س 

يحددهما، ويجوز للرئي�س دعوة املجل�س لجتماع غري عادي كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، اأو بناء 

على ت�شلمه طلب كتابي م�شبب من ع�شوين على الأقل من الأع�شاء وتكون الدعوة لالجتماع يف 

هذه احلالة خالل خم�شة ع�شر يومًا من ت�شلم الرئي�س للطلب. 

ويكون الجتماع �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شاء املجل�س، على اأن يكون من بينهم الرئي�س، 

ح  ُيرجَّ الأ�شوات  ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراته  املجل�س  وُي�شِدر 

اخلربة  ذوي  من  يراه  مبن  مهامه  اأداء  يف  ال�شتعانة  وللمجل�س  الرئي�س،  منه  الذي  اجلانب 

والخت�شا�س يف جمال ن�شاط ال�شندوق، وله اأن يدعوهم حل�شور اجتماعاته، دون اأْن يكون لأيٍّ 

منهم �شوت معدود.
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مادة�)6(

ت�شكيل�اللجان

ذوي  من  غريهم  من  اأو  اأع�شائه  بني  من  عمل  فرق  اأو  فرعية  جلانًا  ي�شكل  اأن   للمجل�س 

اخلربة، لدرا�شة مو�شوٍع اأو اأكرَث من املو�شوعات املعرو�شة عليه اأو لتنفيذ امل�شاريع، ويتعنيَّ على 

ب�شاأن  ق  وتطبَّ املجل�س،  على  التقارير  وُتعَر�س هذه  اأعمالها،  بنتائج  تقارير  تقدمي  اللجان  هذه 

اجتماعات وقرارات تلك اللجان ذات الأحكام املنظمة لجتماعات املجل�س، ما مل ين�س قرار 

ت�شكيلها على اأحكام اأخرى.

 ويحدد املجل�س املكافاآت التي ت�شرف لأع�شاء اللجان.

مادة�)7(

اإ�شدار�القرارات�بالتمرير

ره الرئي�س – اأن ُتعَر�س بع�س املو�شوعات على املجل�س  يجوز عند ال�شرورة – ِوْفقًا مِلا يقدِّ

بطريق التمرير، على اأن ت�شدر القرارات باأغلبية الأع�شاء، وُتعَر�س القرارات على املجل�س يف 

اأول اجتماع تاٍل له لالإحاطة. 

مادة�)8(

ا�شتخدام�الو�شائل�الإلكرتونية

يجوز اأن تكون اجتماعات املجل�س واآليات الت�شويت فيه باأية و�شيلة اإلكرتونية حتقق الغاية 

من ذلك، كما يجوز اعتماد املحا�شر اإلكرتونيًا با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية املنا�شبة.

مادة�)9(

تقدمي�القرتاحات�والدرا�شات

للع�شو تقدمي ما ي�شاء من القرتاحات والدرا�شات كتابًة اإىل اأمني ال�شر قبل اجتماع املجل�س 

ها على الرئي�س متهيدًا لعر�شها يف اجتماع املجل�س.  بيومني على الأقل، وعلى اأمني ال�شر عْر�شُ

مادة�)10(

نظر�املو�شوعات�ذات�ال�شلة�بالع�شو

على الع�شو لدى نظر املجل�س اأو اأيٍّ من جلانه - بح�شب الأحوال - لأيِّ مو�شوع تكون للع�شو 

ح عن  فيه م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات من�شبه، اأن ُيف�شِ

ذلك كتابًة مبجرد علمه بذلك، ول يجوز للع�شو ال�شرتاك يف مداولت املجل�س اأو الت�شويت على 

ذلك املو�شوع.
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وجتب موافقة اأغلبية الأع�شاء - من دون الع�شو الذي يت�شل به املو�شوع- لإقرار اأي تعاُقد 

مايل بني ال�شندوق واأية �شركة اأو موؤ�ش�شة يعمل فيها الع�شو، اأو يكون ع�شوًا يف جمل�س اإدارتها، 

اأو ي�شاهم فيها هو اأو زوجته اأو اأيٌّ من اأقربائه حتى الدرجة الثانية.

مادة�)11(

غياب�الع�شو�عن�ح�شور�اجتماعات�املجل�س

يجب على الع�شو اإن طراأ ما ي�شتوجب غيابه عن اأحد اجتماعات املجل�س اأن ُيخِطر بذلك 

الرئي�س اأو اأمني ال�شر، مع اإبداء اأ�شباب غيابه.

مادة�)12(

تغيب�الع�شو�عن�احل�شور�دون�عذر�مقبول

ُيعترَب ع�شو املجل�س م�شتقياًل من ع�شوية املجل�س اإذا تغيَّب عن ح�شور ثالث جل�شات متتالية 

اأو خم�س اجتماعات منف�شلة خالل ال�شنة بدون اإبداء عذر يقبله املجل�س.

مادة�)13(

النفاذ

اإدارة �شندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية واملعنيني -كٌل  على رئي�س جمل�س 

فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ممثل�جاللة�امللك�لالأعمال�الإن�شانية�و�شئون�ال�شباب

نا�شر�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1442 هــ

الـمــــوافــــــق: 11 فـبــــــرايـــــــــــــــر 2021 م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)8(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�تخويل�بع�س�موظفي�وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة�

ْبط�الق�شائي �شفة�ماأموري�ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 2001 ل�شنة   )21( رقم  بالقانون  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 

وعلى قانون ال�شجل التجاري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015، وتعديالته، 

وعلى لئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، وتعديالتها، 

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ل موظفو اإدارة رقابة ال�شركات بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة الآتية اأ�شماوؤهم،  يخوَّ

اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  وذلك  الق�شائي،  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة 

ولئحته  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  باملخالفة 

التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم:

2- حممد طالب ال�شيخ جعفر1- ح�شني عبداهلل من�شور 

4- نوف ثابت الدو�شري3- علي اأحمد جواد

6- مرمي علي من�شور5- ولء ح�شن العيد

8- مرمي خالد اجلنب7- دنيا  عبداجلبار الطويل

9- ح�شني عبدالعزيز بوجريي
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املادة�الثانية

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

����وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خــالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفـة

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1442 هــ

الـمــــوافــــــق: 7 فـبــــــرايــــــــــــــــــر 2021 م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)9(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�قواعد�واإجراءات�تعيني�الناظر�على�الوْقـف

ـنِّـية بالن�شبة�لالأوقاف�التابعة�لإدارة�الأوقاف�ال�شُّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ـة  ـنيَّ ال�شُّ الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واجلعفرية واإدارتيهما، وتعديالته،

ـة، ـنيَّ وبعد موافقة جمل�س اإدارة الأوقاف ال�شُّ

ـة، ـنيَّ وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س اإدارة الأوقاف ال�شُّ

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل�

الأوقاف  كافة  على  ـي  بالتولِّ التامة  ال�شلطة  الإدارة  ملجل�س  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

�شماناتها  وا�شتح�شال  وت�شمينها  وتعمريها  عليها،  واملحافظة  واإدارتها  لها،  التابعة  اخلا�شة 

وتوزيعها  على جهاتها اخلا�شة املوقوفة عليها.

�املادة�الثانية�

مع عدم الإخالل مبفهوم �شياغة الوْقـف وعبارات الواِقـِفـني واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، 

ملجل�س الإدارة حق تعيني اأو عْزل الناظر على الوْقـف.

�املادة�الثالثة�

ـن له من مالحظات حول اأداء عمل الناظر على الوْقـف  يحق ملجل�س الإدارة بناًء على ما يتبيَّ

و�شالح الوْقـف، بحث اأ�شباب ذلك واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاهه.

�املادة�الرابعة�

يكون الناظر على الوْقـف هو امل�شئول عن القيام باأعمال ِحـْفـظ واإدارة الوْقـف ِوْفـقًا لل�شوابط 

ـق م�شلحة الوْقـف. دها اإدارة الأوقاف، ومبا ُيـحقِّ واملعايري ال�شرعية والإجرائية التي حتدِّ

غ  ـار، وله اأن يعرت�س على ما ل ي�شوَّ وملجل�س اإدارة الأوقاف الإ�شراف العام على اأعمال النُّـظَّ

من اأعمالهم.
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ـظارة، وعليه املحافظة على عْيـن  ـفقًا مع اآداب و�شرف النَّ ويجب اأن يكون �شلوك الناظر متَّ

ـن  ويتعيَّ الأوقاف.  اإدارة  من  ال�شادرة  والإر�شادات  والتعليمات  للقرارات  ِوْفـقًا  واإدارته  الوْقـف 

عليه تقدمي الك�شوفات وامل�شتندات والفواتري و�شائر الأوراق املتعلقة بالعمليات املالية وعمليات 

احِلـْفـظ املت�شلة بالوْقـف ب�شفة دورية طيلة فرتة نظارته على الوْقـف.

نة من اأربعة اأع�شاء مبعاونة َمـن يرونه منا�شبًا من اأهل الخت�شا�س،  ـل املجل�س جلنة مكوَّ وي�شكِّ

ـار على الأوقاف. تتوىل بْحـث مو�شوعات التعيني والعْزل ومتابعة اأعمال النُّـظَّ

�املادة�اخلام�شة�

اأحكام  ومبقت�شى  الواِقـِفـني  وعبارات  الوْقـف  ل�شياغة  ِوْفـقًا  تكون  اأن  ـَظارة  النَّ يف  الأ�شل 

د يف �شياغة الوْقـف اأو عبارة الواِقـِفـني اأو اأ�شابها عار�س وَجـب  ال�شريعة الإ�شالمية. فاإذا مل حُتدَّ

ـفة مِمن لهم عالقة مبا�شرة  على جمل�س الإدارة حتديد َمـن هم ذوو ال�شاأن من حيث العدد وال�شِّ

بالوْقـف للت�شاور معهم من اأجل اختيار الناظر على الوْقـف.

�املادة�ال�شاد�شة�

النظارة        َمـن يتوىل  التوافق على  اأجل  ال�شاأن من  للت�شاور مع ذوي  يقوم املجل�س بالجتماع 

على الوْقـف.

ويقوم  بينهم،  فيما  التفاق  ويتم  ال�شاأن  ذوي  مع  يتبعها  التي  الت�شاور  اآلية  املجل�س  د  ويحدِّ

مة يف هذا اخل�شو�س، وُيـ�شِدر قرارًا بناًء على الت�شاور  املجل�س ببحث كافة العرتا�شات املقدَّ

بتعيني الناظر.

�املادة�ال�شابعة�

واأْن  بالغري،  بال�شتعانة  ولو  �شئونه  لإدارة  الكفاءة  له  تكون  الوْقـف ملن  ـَظـارة على  النَّ تكون 

يكون موثوقًا به ِوْفـقًا ِلـما يقت�شيه الوْقـف.

وُيـ�شرَتط يف تعيني الناظر على الوْقـف اأن تتوافر فيه ال�شروط التالية:

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

ـزاهة والأمانة. اأن يكون كامل الأهلية المدنية، ويتمتع بالنَّ  -2

اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة، واأل يكون قد �شبق الحكم عليه بعقوبـــة جناية اأو في جريمة ُمـخلَّـة   -3

بال�شرف والأمانة، ولو ُردَّ اإليه اعتباره.

األ يكون من موظفي الإدارة اأو من اأع�شاء مجل�س اإدارة الأوقاف. ويجوز بقرار من المجل�س   -4

الإعفاء من هذا ال�شرط في الوْقـف الأهلي اإذا كان من فئة الموقوف عليهم.
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�املادة�الثامنة�

تنتهي خدمة الناظر على الوْقـف اإذا توافر اأحد الأ�شباب التالية:

الوفاة.  -1

ال�شتقالة.   -2

العْزل.  -3

زوال الوْقـف.  -4

اإذا فقد اأحد ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة ال�شابعة من هذا القرار.  -5

غ  ـب من جمل�س اإدارة الأوقاف عند وجود م�شوِّ ويجوز عْزل الناظر على الوْقـف بقرار ُمـ�شبَّ

لذلك.

�املادة�التا�شعة�

التايل  اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ـة تنفيذ  ـيَّ ـنِّ ال�شُّ اإدارة الأوقاف  على جمل�س 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خــالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفـة

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1442هــ

الـمــــوافــــــق: 10 فـبــــــرايــــــــــــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)10(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�قواعد�واإجراءات�تعيني�املتولِّـي�على�الوْقـف�

بالن�شبة�لالأوقاف�التابعة�لإدارة�الأوقاف�اجلعفرية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ـة  ـيَّ ـنِّ ال�شُّ الأوقاف  تنظيم جمل�شي  ب�شاأن  ل�شنة 1985  رقم )6(  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واجلعفرية واإدارتيهما، وتعديالته،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية،

قرر�الآتي:

�املادة�الأوىل�

الأوقاف  كافة  على  ـي  بالتولِّ التامة  ال�شلطة  الإدارة  ملجل�س  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

�شماناتها  وا�شتح�شال  وت�شمينها  وتعمريها  عليها،  واملحافظة  واإدارتها  لها،  التابعة  اخلا�شة 

وتوزيعها على جهاتها اخلا�شة املوقوفة عليها.

�املادة�الثانية�

مع عدم الإخالل مبفهوم �شياغة الوْقـف وعبارات الواِقـِفـني واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، 

ـي على الوْقـف. ملجل�س الإدارة حق تعيني اأو عْزل املتولِّ

�املادة�الثالثة�

ـي و�شالح  املتولِّ اأداء عمل  له من مالحظات حول  ـن  يتبيَّ بناًء على ما  الإدارة  يحق ملجل�س 

الوْقـف، بحث اأ�شباب ذلك واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاهه.

�املادة�الرابعة�

لل�شوابط  ِوْفـقًا  الوْقـف  واإدارة  ِحـْفـظ  باأعمال  القيام  عن  امل�شئول  هو  الوقف  ـي  متولِّ يكون 

ـق م�شلحة الوْقـف. دها اإدارة الأوقاف، ومبا يحقِّ واملعايري ال�شرعية والإجرائية التي حتدِّ

غ  ـني، وله اأْن يعرت�س على ما ل ي�شوَّ وملجل�س اإدارة الأوقاف الإ�شراف العام على اأعمال املتولِّ

من اأعمالهم.
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نة من اأربعة اأع�شاء مبعاونة َمـن يرونه منا�شبًا من اأهل الخت�شا�س،  ـل املجل�س جلنة مكوَّ وي�شكِّ

ـني على الأوقاف. تتوىل بْحـث مو�شوعات التعيني والعْزل ومتابعة اأعمال املتولِّ

�املادة�اخلام�شة�

عْيـن  املحافظة على  وعليه  ـْولية،  التَّ و�شرف  اآداب  مع  ـفقًا  متَّ ـي  املتولِّ �شلوك  يكون  اأن  يجب 

ـن  ويتعيَّ الأوقاف،  اإدارة  من  ال�شادرة  والإر�شادات  والتعليمات  للقرارات  ِوْفـقًا  واإدارته  الوْقـف 

عليه تقدمي الك�شوفات وامل�شتندات والفواتري و�شائر الأوراق املتعلقة بالعمليات املالية وعمليات 

احِلـْفـظ املت�شلة بالوْقـف ب�شفة دورية طيلة فرتة تْوِلـَيـته.

�املادة�ال�شاد�شة�

اأحكام  ومبقت�شى  الواِقـِفـني  وعبارات  الوْقـف  ل�شياغة  ِوْفـقًا  تكون  اأن  ـْوِلـية  التَّ يف  الأ�شل 

د يف �شياغة الوقْـف اأو عبارة الواقِـفِـني اأو اأ�شابها عار�س وَجـب  ال�شريعة الإ�شالمية، فاإذا مل تُـحدَّ

ـفة مِمن لهم عالقة مبا�شرة  على جمل�س الإدارة حتديد َمـن هم ذوو ال�شاأن من حيث العدد وال�شِّ

ـي الوْقـف. بالوْقـف للت�شاور معهم من اأجل اختيار متولِّ

�املادة�ال�شابعة�

اإدارة  ـى  يتولَّ َمـن  على  التوافق  اأجل  من  ال�شاأن  ذوي  مع  للت�شاور  بالجتماع  املجل�س  يقوم 

الوْقـف.

ويقوم  بينهم،  فيما  التفاق  ويتم  ال�شاأن  ذوي  مع  يتبعها  التي  الت�شاور  اآلية  املجل�س  د  ويحدِّ

مة يف هذا اخل�شو�س، وُيـ�شِدر قرارًا بناًء على الت�شاور  املجل�س ببحث كافة العرتا�شات املقدَّ

ـي. بتعيني املتولِّ

�املادة�الثامنة�

ـْوِلـية على الوْقـف ملن تكون له الكفاءة لإدارة �شئونه ولو بال�شتعانة بالغري، واأن يكون  تكون التَّ

موثوقًا به ِوْفـقًا ِلـما يقت�شيه الوْقـف.

ـي اأن تتوافر فيه ال�شروط التالية: وُيـ�شرَتط يف تعيني املتولِّ

1-اأن يكون بحريني الجن�شية.

ـزاهة والأمانة. 2-اأن يكون كامل الأهلية المدنية، ويتمتع بالنَّ

3-اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة، واأل يكـــون قد �شبق الحكم عليه بعقوبة جنايـــة اأو في جريمة ُمـِخـلَّـة 

بال�شرف والأمانة، ولو ُردَّ اإليه اعتباره.
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4-األ يكـــون مـــن موظفي الإدارة اأو من اأع�شاء مجل�س اإدارة الأوقاف. ويجوز بقرار من المجل�س 

الإعفاء من هذا ال�شرط في الوْقـف الأهلي اإذا كان من فئة الموقوف عليهم.

�املادة�التا�شعة�

ـي على الوْقـف، اإذا توافرت اأحد الأ�شباب التالية: تنتهي خدمة املتولِّ

1-الوفاة.

2-ال�شتقالة. 

3-العْزل.

4-زوال الوْقـف.

5-اإذا فقد اأحد ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة الثامنة من هذا القرار.

غ لذلك. ـب من جمل�س اإدارة الأوقاف عند وجود م�شوِّ ـي الوْقـف بقرار م�شبَّ ويجوز عْزل متولِّ

�املادة�العا�شرة

على جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خــالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفـة

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1442هــ

الـمــــوافــــــق: 10 فـبــــــرايــــــــــــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)11(�ل�شنة�2021

ـني بتعيني�ُكـتَّـاب�العدل�اخلا�شِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

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

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

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

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

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

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

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

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن كاتب عْدل خا�س باللغة العربية ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر.

2- قا�شم محمد عبدالكريم الفردان.

3- ال�شيد ح�شن علي ح�شن علي النواح.

4- علي اإبراهيم علي محمد الع�شفور.

5- ريم ح�شنين عبدالر�شول اأحمد خلف.

6- حوراء عبدالر�شا حميد مال ح�شن ال�شيخ.

ـِرنج. 7- عمار جعفر عبدالح�شين التِّ

8- ابت�شام محمد جعفر علي ال�شباغ.

9- ليلى محمد عبدالجليل جعفر المرباطي.

ـات ال�شيد �شرف عدنان المو�شوي. 10- جنَّ
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11- ال�شيد لوؤي عبدالغني حمزه عبدالقاهر قاروني.

12- اأمجد ال�شيد �شعيد جواد ف�شل الوداعي.

13- �شناء محمد اأمين جعفر عبدالقادر.

14- ال�شيد محمود مهدي اإبراهيم اإ�شماعيل علوي.

املادة�الثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

     

وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقـــاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1442هــ

الـمــــوافــــــق: 10 فـبــــــرايــــــــــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم��)11(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�للجمعية�البحرينية�للباحثني�واملخرتعني

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 )37( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للباحثني 

واملخرتعني، 

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للباحثني واملخرتعني،

فيها  والثابتة   2021/2/8 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل باجلمعية البحرينية للباحثني واملخرتعني،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية للباحثني واملخرتعني ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة  يعيَّ

ال�شيد/ اإ�شحاق را�شد حممد عبداهلل الكوهجي و ع�شوية ُكـلٍّ من:

- �شالم رجب زايد عمر.

- جالل اأحمد اإبراهيم عبيد.

- عارف محمد عقيل محمد العو�شي.

- فاطمة را�شد جا�شم ال�شعدون.             
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

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�)5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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: 26 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 8 فـبـــــرايـــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)6(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�قواعد�واإجراءات�تغيري�الكيان�القانوين�لالأندية�الريا�شية

�اإىل��شركات�جتارية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون التجارة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته، 

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

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

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة  2002    ب�شاأن الت�شرف يف الأرا�شي اململوكة للدولة 

ِمـْلـكية خا�شة،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

وعلى الأمر امللكي رقم )35( ل�شنة 2016 ب�شاأن اآلية تطبيق املادة الرابعة من املر�شوم بقانون 

رقم )19( ل�شنة 2002 ب�شاأن الت�شرف يف الأرا�شي اململوكة للدولة ِمـْلـكية خا�شة،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001، ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، 

لة بالقرار رقم )68( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، املعدَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2021 ب�شاأن حتديد �شكل ال�شركات التي يجوز لالأندية الريا�شية 

ـمة لعملها واآلية الرقابة عليها، ـخاذها والقواعد املنظِّ اتِّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

الف�شل�الأول

الأحكام�العامة

مادة�)1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّنة قريَن كلٍّ منها، 
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ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الريا�شة.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون الريا�شة.

الإدارة�المخت�شة: اإدارة ال�شئون القانونية والتراخي�س بالوزارة.

اللجنة: اللجنة المن�شو�س عليها في المادة )3( من هذا القرار.

النـــادي: هو النادي الريا�شي الراغب بتغييـــر كيانه القانوني ل�شركة تجارية ِوْفـقًا لأحكام قانون 

الجمعيات والأندية الجتماعية والثـقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة 

والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989.

مادة�)2(

ال�شكل�القانوين

رقم  القرار  يف  عليها  املن�شو�س  التجارية  ال�شركات  اأ�شكال  اأحد  تتخذ  اأن  لالأندية  يجوز 

ـخاذها والقواعد  )5( ل�شنة 2021 ب�شاأن حتديد �شكل ال�شركات التي يجوز لالأندية الريا�شية اتِّ

ـمة لعملها واآلية الرقابة عليها. املنظِّ

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  والإجراءات  للقواعد  ِوْفـقًا  للنادي  القانوين  الكيان  تغيري  ويكون 

القرار.

الف�شل�الثاين

جلنة�الإ�شراف�على�قواعد�واإجراءات

تغيري�الكيان�القانوين�لالأندية�اإىل��شركات�جتارية

مادة�)3(

اإن�شاء�وت�شكيل�اللجنة

اأ-  ُتـن�شاأ لجنة ت�شمى )لجنة الإ�شراف على اإجراءات تغيير الكيان القانوني لالأندية اإلى �شركات 

تجاريـــة( برئا�شة ممثل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ل تقل درجته عن وكيل م�شاعد، 

وع�شوية كل من:

ـيه وزير المالية والقت�شاد الوطني. 1- ع�شو من وزارة المالية والقت�شاد الوطني، ي�شمِّ

ـيه وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 2- ع�شو من وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ي�شمِّ

ـيه الوزير. 3- ع�شو من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ي�شمِّ

ت�شـــع اللجنة في اأول اجتماع لها لئحة داخليـــة بنظام عملها، ويجوز للجنة اأن ت�شتعين بمن  ب- 

تـــراه منا�شبًا من ذوي الخبرة والخت�شا�س في �شبيل اإنجاز المهام المنوطة بها، كما يجوز 

لها دعوة َمـن تراه لح�شور اجتماعاتها، دون اأن يكون له حق الت�شويت.
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مادة�)4(

مهام�اللجنة

اأ-  تتولـــى اللجنة الإ�شراف علـــى الإجراءات الالزمة لتغيير الكيان القانوني لالأندية اإلى �شركات 

تجارية، من خالل القيام بما يلي:

1- الجتماع مع اإدارات الأندية الراغبة في تغيير كيانها القانوني ل�شركة تجارية قبل ال�شروع 

في ذلك لتقديم الن�شح والم�شورة ودرا�شة مدى جدوى التغيير.

ل�شركات  لالأندية  القانوني  الكيان  لتغيير  طلبات  من  اإليها  ُيـحال  ما  ودرا�شة  2- فْح�س 

تجارية.

الكيان  لتغيير  والإداريــة  والفنية  المالية  الإجــراءات  على  والإ�شراف  والمتابعة  3- التوجيه 

القانوني.

4- التاأكد من اإعمال مبادئ المناف�شة والعالنية والمو�شوعية وال�شفافية والحياد عند تنفيذ 

المراحل المختلفة لعملية تغيير الكيان القانوني.

5- الموافقة على القرارات ال�شادرة من مجل�س الإدارة لت�شيير �شئون النادي، حتى اإتمام 

عملية تغيير الكيان القانوني.

6- مخاطبة الجهات ذات ال�شلة لت�شهيل اإجراءات تغيير الكيان القانوني واتخاذ ما يلزم 

لإتمام العملية حتى انتهاء عملية التاأ�شي�س.

ـ�شين جميع الم�شتندات وال�شجالت والأموال  7- التاأكد من قيام اإدارة النادي بت�شليم الموؤ�شِّ

ها  ُتـِعـدُّ التي  للنماذج  ِوْفـقًا  للنادي،  القانوني  الكيان  تغيير  اإجــراءات  من  النتهاء  عند 

لذلك الإدارة المخت�شة.

8- اإعداد تقرير عن كل طلب تغيير كيان قانوني، وُيـرفع اإلى الوزير م�شفوعًا بالتو�شيات. 

ـ�شين كافة  تنتهي مهام اللجنة في كل عملية بعد انتهاء مجل�س اإدارة النادي من ت�شليم الموؤ�شِّ ب- 

الم�شتندات وال�شجالت والأموال. 

الف�شل�الثالث

اإجراءات�تغيري�الكيان�القانوين�للنادي�اإىل��شركة�جتارية

مادة�)5(

اجتماع�اجلمعية�العمومية

م من اأحد  ر بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأو بناًء على طلب مقدَّ للجمعية العمومية اأن تقرِّ

الأع�شاء اأو من غريهم، تغيري الكيان القانوين للنادي اإىل �شركة جتارية. وُيـ�شرَتط لذلك �شدور 

يتخذها  اأْن  املراد  ال�شركة  نوع  حتديد  يتم  واأْن  العمومية،  اجلمعية  اأع�شاء  ثلثي  باأغلبية  قرار 

النادي.
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املقرَتحني  كها  ُمـالَّ اأو  ومالكها  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  حتديد  العمومية  اجلمعية  وعلى 

ك املقرَتحني من ِقـَبـل  �شواًء من الأع�شاء اأو من غريهم، وُيـ�شرَتط اأن تتوافر يف املالك اأو الـُمـالَّ

ـ�س لهم وِفْـقاً لأحكام القرار رقم )5( ل�شنة 2021  اجلمعية العمومية ال�شروط الالزمة للمرخَّ

ـمة لعملها  ـخاذها والقواعد املنظِّ اتِّ ب�شاأن حتديد �شكل ال�شركات التي يجوز لالأندية الريا�شية 

واآلية الرقابة عليها.

مادة�)6(

تقدمي�طلب�تغيري�الكيان�القانوين

ـة على  م طلب تغيري الكيان القانوين من رئي�س جمل�س اإدارة النادي اإىل الإدارة املخت�شَّ يقدَّ

اأْن يكون م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية: 

مح�شـــر اجتماع الجمعية العمومية الذي اتُّـِخـذ فيه قـــرار تغيير الكيان القانوني للنادي اإلى   -1

�شركة تجارية.

ك النادي. ك المقتَرحين من الجمعية العمومية لَتـَملُـّ بيان باأ�شماء المالك اأو الُمـالَّ  -2

ن�شخة من م�شروع عْقـد تاأ�شي�س ال�شركة اأو النظام الأ�شا�شي اإْن ُوِجـد.   -3

ـن بيانًا باإيـــرادات واأرا�شي وعقارات واأ�شـــول وممتلكات النادي  تقريـــر مالي معتَمــــد يت�شمَّ  -4

ـ�شة لمنفعـــة النادي،  ومديونياتـــه، وكذلـــك حقـــوق النتفـــاع من اأمـــالك المملكـــة المخ�شَّ

والح�شاب الختامي لل�شنتين الماليتين ال�شابقتين.

تقرير من �شركة تثمين معتَمدة يتناول تقييم اأرا�شي وعقارات واأ�شول وممتلكات النادي.    -5

الخطة المقتَرحة ب�شاأن اأماكن التدريب وممار�شة الن�شاط الريا�شي.  -6

مادة�)7(

اإحالة�طلب�تغيري�الكيان�القانوين�اإىل�اللجنة�ودرا�شته

ا�شتيفاء  ـد من  للتاأكُّ اللجنة  اإىل  ل�شركة جتارية  للنادي  القانوين  الكيان  تغيري  ُيـحال طلب 

ـد  الأوراق وامل�شتندات املطلوبة، ودرا�شة جوانب تغيري الكيان من النواحي املالية والإدارية، والتاأكُّ

من توافر كافة ال�شروط القانونية مبوجب اأحكام هذا القرار والقرار رقم )5( ل�شنة2021 ب�شاأن 

واآلية  لعملها  ـمة  املنظِّ والقواعد  ـخاذها  اتِّ الريا�شية  التي يجوز لالأندية  ال�شركات  �شكل  حتديد 

عند  اللجنة  وعلى  الطلب.  حول  اإي�شاحات  اأو  م�شتندات  اأية  تطلب  اأن  وللجنة  عليها.  الرقابة 

درا�شة طلبات تغيري الكيان القانوين لالأندية اإىل �شركات جتارية مراعاة ما يلي:

ك المقتَرحين من ِقـَبـل الجمعية العمومية. توافر ال�شروط المطلوبة في المالك اأو الُمـالَّ  -1

مـــالءة النـــادي المالية ومـــدى قدرته علـــى ممار�شته الن�شـــاط الريا�شي بعـــد تغيير الكيان   -2

القانونـــي. ول تجـــوز الموافقة في حالة زيـــادة التزامات النادي المالية علـــى قيمة اأرا�شيه 
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وعقاراته وممتلكاته واأ�شوله.

ـد من �شحـــة البيانـــات المدرجة ببيـــان الأرا�شي  ـخـــاذ اإجـــراءات الجـــْرد الالزمـــة للتاأكُّ اتِّ  -3

والعقـــارات والأ�شول والممتلكات المملوكـــة للنادي، وكذلك الأرا�شـــي والعقارات والأ�شول 

ـ�شة لمنفعته. المملوكة للمملكة والمخ�شَّ

ـد من �شحة تثمين الأرا�شي والعقـــارات والممتلكات والأ�شول. وللجنة  ـخـــاذ ما يلزم للتاأكُّ اتِّ  -4

اإعادة تثمينها ِوْفـقًا للطرق والمعايير المحا�َشـبية المعمول بها.

القيمـــة ال�شوقيـــة لأ�شم النـــادي وقيمة العقـــود المبَرمة مـــع الالعبين والمدربيـــن واأع�شاء   -5

الطواقم الفنية والإدارية.

ك. ـَمـلُـّ اإتاحة الفر�س لأع�شاء النادي للم�شاركة في عملية التَّ  -6

مادة�)8(

�يف�طلب�تغيري�الكيان�القانوين البتُّ

جتارية  �شركة  اإىل  للنادي  القانوين  الكيان  تغيري  طلب  ب�شاأن  درا�شتها  نتائج  اللجنة  ترفع 

ِوْفـقًا  اأو رْفـ�س تغيري الكيان القانوين للنادي  اإىل الوزير م�شفوعًة بتو�شياتها، وللوزير املوافقة 

ـقًا للم�شلحة العامة، ووفق �شيا�شة التحوُّل التدريجي مبا ي�شمن ا�شتقرار الن�شاط  ِلـما يراه حمقِّ

الريا�شي باململكة.

مادة�)9(

القْيـد�بوزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

الإدارة  ُتـ�شِدر  �شركة جتارية،  اإىل  للنادي  القانوين  الكيان  تغيري  الوزير على  موافقة  بعد 

ِقـَبـل اجلمعية العمومية اأو املمثل  ك املقرَتحني من  ـة خطابًا بذلك اإىل املالك اأو الـُمـالَّ املخت�شَّ

ال�شناعة  بوزارة  املعتَمـدة  للنماذج  ِوْفـقًا  ال�شركة  تاأ�شي�س  طلب  لتقدمي  وذلك  لهم،  القانوين 

والتجارة وال�شياحة وحتت اإ�شراف اللجنة.

باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  ال�شركة  ت�شجيل  ويكون 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، واملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

مادة�)10(

التزامات�النادي�ال�شابقة

عن  الناجتة  اللتزامات  بكافة  جتارية  �شركة  اإىل  القانوين  كيانه  تغيري  بعد  النادي  يلتزم 

جِريت قبل تغيري كيانه القانوين، كما يظل اأع�شاء اجلمعية العمومية 
ُ
العقود والت�شرفات التي اأ

حمتفظني بع�شوياتهم يف النادي كمنتفعني بِخـْدماته وذلك مبراعاة اللوائح التي ت�شعها اإدارة 

النادي.
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مادة�)11(

تاأجري�اأو�مَتـلُّك�الأرا�شي�اململوكة�للمملكة

ـ�شة  اإذا كانت الأرا�شي والعقارات التي يبا�شر عليها النادي ن�شاطه مملوكة للمملكة وخم�شَّ

لنتفاعه، تكون للنادي الأولوية يف اأْن يطلب ال�شتمرار يف انتفاعه بهذه الأرا�شي والعقارات عن 

طريق تاأجريها اأو اأْن يطلب �شراءها، وذلك خالل عام واحد من تاريخ قْيـد ال�شركة يف ال�شجل 

التجاري قابلة للتجديد ملدد مماثلة بعد موافقة الوزارة، وذلك كله دون الإخالل بالت�شريعات 

ذات ال�شلة.

الف�شل�الرابع

اأحكام�متفرقة

مادة�)12(

نْقـل�قْيـد�النادي

�شكل  تتخذ  التي  لالأندية  ـ�س  املخ�شَّ ال�شجل  اإىل  النادي  قْيـد  بنْقـل  قرارًا  الوزير  ُيـ�شِدر 

القانوين  اإجراءات تغيري الكيان  ال�شابق، وذلك بعد النتهاء من  القْيـد  واإلغاء  �شركات جتارية 

للنادي ل�شركة جتارية.

مادة�)13(

اأيلولة�ا�شم�النادي�لل�شركة�التجارية

يوؤول ا�شم النادي اإىل ال�شركة بعد انتهاء اإجراءات تغيري الكيان القانوين، ول جتوز اإعادة 

ا�شتخدامه من ناٍد اآخر.

مادة�)14(

ح�شيلة�الكتتاب�اأو�بْيـع�احل�ش�س

اأ�شكال ال�شركات التي يجوز لالأندية  اأيِّ �شكل من  اإذا وقع اختيار اجلمعية العمومية على   

ـخاذها فيما عدا ال�شركات غري الهادفة للربح، يوَدع العائد املايل الناجت عن عمليات الكتتاب  اتِّ

البنوك  اأحد  اللجنة، يف  ه  تقرُّ اآخر منا�شب  اأ�شلوب  اأيِّ  اأو من  بْيـع احل�ش�س  اأو من  النادي  يف 

املعتَمـدة با�شم الوزارة، على اأن ُيـ�شتخَدم هذا العائد بعد موافقة جمل�س الوزراء وب�شفة خا�شة 

يف دعم الن�شاط الريا�شي يف اململكة.

مادة�)15(

�النادي�بعد�تغيري�الكيان�القانوين حلُّ

ل يجوز حلُّ النادي اختياريًا اإل بعد موافقة الوزير، وللوزير اإذا ارتاأى يف بقاء النادي حتقيق 
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يتَّـخذ كافة الو�شائل الالزمة ل�شتمرارية النادي مبا  اأن  م�شلحة الن�شاط الريا�شي يف اململكة 

ك جدد. ي�شمن اإيجاد ُمـالَّ

مادة�)16(

ـمة�لعمل�النادي�واآلية�الرقابة�عليه القواعد�املنظِّ

يخ�شع العمل الفني والإداري يف النادي واآلية الرقابة عليه للقرارات التي ت�شُدر عن الوزير 

بالتن�شيق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

مادة�)17(

النَّـفاذ

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 فـبـــــرايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)23(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�بوكوارة�-�جممع�917

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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(

�شمن   917 جممع   - بوكوارة  منطقة  يف  الكائن   09035146 رقم  العقار  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)27(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�بوري�-�جممع�752

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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(

ت�شنيف  �شمن   752 جممع   - بوري  منطقة  يف  الكائنة  العقارات  من  عدد  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( وفقًا 

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)28(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�املالكية�-�جممع�1033

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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 العقارات اأرقام 13211747 و13211748 و13020117 الكائنة يف منطقة املالكية  ت�شنَّ
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ِلـما هو وارد يف  - جممع 1033 �شمن ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا 

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

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)29(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�اأم�البي�س�-�جممع�614

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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 املحافظة 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(

البي�س - جممع 614 �شمن  اأم  الكائن يف منطقة  العقار رقم 06022798  ـف حدود  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)30(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�عقارين�يف�منطقة��شند�-�جممع�743

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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(

ـف العقاران رقم 06018971ورقم 06018970 الكائنني يف منطقة �شند - جممع 743  ي�شنَّ
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لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  وفقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  �شمن ت�شنيف مناطق 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  ق عليهما  وتطبَّ القرار، 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)33(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�اأبو�شيبع-�جممع�473

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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(

�شمن   473 جممع   - اأبو�شيبع  منطقة  يف  الكائن   04072251 رقم  العقار  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شوؤون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

المــــوافــــــــق: 31 ينــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)34(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�املالكية�-�جممع�1033

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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 عدد من العقارات الكائنة يف منطقة املالكية جممع- 1033 �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  مناطق 

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)35(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�بوري�-�جممع�752

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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(

بوري جممع- 752 من ت�شنيف  الكائن يف منطقة  العقار رقم 13213357  يغريَّ ت�شنيف 
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العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )B3( طوابق  الثالثة  ذات  العمارات  مناطق 

)PS( ِوْفقًا ِ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�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويـُعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)37(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�خليفة/ع�شكر�-�جممع�951

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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 12006956 الكائن يف منطقة مدينة خليفة/ ع�شكر جممع- 951 
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من ت�شنيف مناطق الور�س وِخـْدمات ال�شيانة )WS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  ِوْفقًا   )PS( العامة

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)38(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�ال�شهلة�ال�شمالية�-�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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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 04037252 الكائن يف منطقة ال�شهلة ال�شمالية جممع - 439   ت�شنَّ
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�شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفقًا لـِما 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�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويـُعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 فـبــرايــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)40(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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 09025583 الكائن يف منطقة الرفاع الغربي جممع -  912 من 
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP( ويكون الن�شاط لال�شتعمال الإداري/ التجاري من دورين وميزانني )دور اأر�شي 

جهة  من  ال�شيارات  ومواقف  التجارية  للمحالت  املدخل  يكون  اأن  ب�شرط  اأول(  ودور  وميزانان 

الغرب املقابلة للمدر�شة، واأن يتم تعديل و�شعية العقار وتو�شعة ال�شارع من جهة الغرب، وعلى اأن 

يكون اجتاه ال�شارع الغربي بدءًا من اجلنوب اإىل ال�شمال ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 فـبــرايــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)41(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�عي�شى�-�جممع�810

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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(

من   810 جممع  عي�شى-  مدينة  مبنطقة  الكائن   08019650 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة 

ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  هو  لـِما  ِوْفقًا   )B3( طوابق

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 فـبــرايــــــــــــــــــــر 2021م
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هيئة�تنظيم�الت�شالت

�اإعالن�ب�شاأن�عزم�هيئة�تنظيم�الت�شالت

اإلغاء�الرتاخي�س�املمنوحة�ل�شركة�جنمة�البحرين�لتنظيم�املوؤمترات�ذ�م�م

بناًء على طلب من �شركة )جنمة البحرين لتنظيم املوؤمترات ذ.م.م(، تعلن هيئة تنظيم 

الت�شالت عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

1-  الترخي�ـــس الممتاز لِخْدمات الت�شالت الدولية الممنـــوح ل�شركة )نجمة البحرين لتنظيم 

الموؤتمرات ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 2018.

2-  الترخي�س العادي لتقديم ِخـْدمات القيمة الم�شافة الممنوح ل�شركة )نجمة البحرين لتنظيم 

الموؤتمرات ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 2018.

ويف حالة رغبة اأيِّ �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، ُيـرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 

مع ذِكْـر اأ�شباب ذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�الت�شالت
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�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقا�للقانون�رقم�)6(�ل�شنة�2006

�ب�شاأن�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية�

اإعالن�رقم�)4(�ل�شنة�2021

 

 ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخ�س الطلبات 

واإيداعها، والطلبات التي مت نْقـل ملكيتها، والطلبات التي انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق. 

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية

انق�شاء�احلقوق�املرتتبة�على�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية�وبطالنها�

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدنا:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي رقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية115862021/02/08

 عدم دفع الر�شوم ال�شنوية215872021/02/08

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية315882021/02/08

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية415922021/02/08

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية515852021/02/08

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية616282021/02/08
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�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)14(�ل�شنة�2006

��ب�شاأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة�

اإعالن�رقم�)2(�ل�شنة�2021

 ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخ�س طلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم البراءة. 

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية

 

انق�شاء�احلقوق�املرتتبة�على�براءة�الخرتاع�وبطالنها�

 ا�شتنادًا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 املعدل بالقانون رقم )14( ل�شنة 

براءات  على  املرتتبة  احلقوق  جميع  انق�شت  املنفعة،  ومناذج  الخرتاع  براءات  ب�شاأن   2006

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دفع الرسوم السنوية1201100372021/02/05
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تنبيه�ملن�يهمه�الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

للهند�شة  ون  )ما�شرت  مكتب  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن  بهذا 

املعمارية(، ترخي�س هند�شي رقم: )ب ن/183( – قد مت �شْطـُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

يناير 2021.

رئـي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�شية�

املهند�شة�مرمي�اأحمد�جمعان�����

تنبيه�ملن�يهمه�الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

�شادق  )عارف  مكتب  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن  بهذا 

لال�شت�شارات الهند�شيه ذ.م.م(، ترخي�س هند�شي رقم: )ب ن/19( – قد مت �شْطـُبـه من �شجل 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املكاتب الهند�شية املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 11 

فرباير 2021.

رئي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�شية�

املهند�شة�مرمي�اأحمد�جمعان�����

�������������������������������������������������������

اإعالنات�من�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�شية
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رقم�الدعوى: 2018/9/غرفة

الإعالن�بورود�تقرير�اخلبري�املنتدب

المدعية: موؤ�ش�شة كاظم �شيد مح�شن الدرازي، وكيلها: المحامي محمد ر�شا بوح�شين.

عنوانـــه: المنطقـــة الدبلوما�شية، بناية ال�شقر، مبنى رقم 60، مكتب رقم 607، المنامة، مملكة 

البحرين.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة دايوو لل�شيارات )كوريا(.

changchon-dong pupyong-kuin� 199 Daweoo motor co LTD آآخـــر�عنوان�معلوم�لها:

.chon Korea
المدعى�عليها�الثانية: �شركة جنرال موتورز )كوريا(.

.Dongesoundand-GU Korea Ga3 Sungsoo2 :اآخر�عنوان�معلوم�لها

المدعـــى�عليهـــا�الثالثـــة: �شركة جنـــرال موتورز دايوو اآنـــد تكنولوجي، وكيلهـــا المحامي حامد 

عبدالرحمن المحمود.

عنوانـــه: برج الم�شرف العالمـــي، الطابق 16، مبنى 1411، �شارع 4626، منطقة المرفاأ المالي 

346، مملكة البحرين.

المدعى�عليها�الرابعة: ال�شركة الوطنية لل�شيارات، وكيلتها المحامية فاطمة ح�شن الحواج.

عنوانهـــا: بنايـــة برج الدبلومـــات 315، مكتب 605، الدور ال�شاد�س، طريـــق 1705، مجمع 317، 

المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهما الأوىل والثانية املذكورتني اأعاله بورود 

لت�شلُّم  املنازعات  لت�شوية  البحرين  بغرفة  ال�شر  اأمني  وعليهما مراجعة  املنتدب،  تقرير اخلبري 

15 فرباير  بتاريخ  عْقُدها  املقرر  باجلل�شة  عليه  التعقيب  لهما  يت�شنى  التقرير حتى  من  �شورة 

الثالث،  ال�شاعة 12:00 ظهًرا مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق  2021 عند 

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

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

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

2009، ليعلم.

���������مدير�الدعوى

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات

اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�شجيل

اإعالن�رقم�)112(�ل�شنة�����2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم فريد ح�شن 

رقم 1-63163،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شم )بوتيك مامو�شا(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمود، 

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

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

اإعالن�رقم�)113(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإليه �شرفا لك�شمي راو فيالموري،  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جت�شبي بيوتي لونج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 55511-6، طالبًا 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

.ANITA VISHWANATH MENONاألف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين عبدعلي �شلمان ح�شن، و(

اإعالن�رقم�)114(�ل�شنة�����2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية����

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة���

     

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اأحمد جا�شم لال�شت�شارات، 

نيابة عن ال�شيدة/ بتول ال�شيد علوي �شلمان عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الم�شعل فون(، 

اإلى �شركة ذات  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  الم�شجلة بموجب القيد رقم -355450، طالبًا تغيير 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره200  )مائتين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.
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اإعالن�رقم�)115(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حل�ونقل�ملكية��شركة

)ترمينال��21ذ�م�م(�وحتويلها�اإىل�موؤ�ش�شة�فردية���

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

التي تحمل ا�شم )ترمينال 21 ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123501-1، طالبين حل ونقل  المحدودة 

ملكية ال�شركة وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية. 

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعمال بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي 

جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

ناهد محمد علي علي رجب

       yahoo.com@eldesoky9

35033196

اإعالن�رقم�)116(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ت�شامن

��

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآمال ناجي عبدالنبي 

ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دوبي الق�شيبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 39110، طالبة 

ت�شامن  �شركة  اإلى  الق�شيبية(  ا�شم )دوبي  اللذين يحمالن  الموؤ�ش�شة  والثامن ع�شر من  الأول  الفرعين  تحويل 

 RAM KUMAR HAZARI :قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.NAZ BIBI ABDULHAMEED ABDULHAI MOHAMMADو ،SHIV SHANKERو ،LAL

اإعالن�رقم�)117(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اأحمد اهلل ديتا  ار  وقَّ ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمد دين قوهار دين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محوي�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 131501، طالبًا تحويل الفروع اأرقام 1 و3 و4 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

ار اأحمد اهلل ديتا محمد دين قوهار  وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: وقَّ

دين، ونافيد نزار.
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اإعالن�رقم�)118(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شركة )النبهان لال�شت�شارات 

)اأبوعدنان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  دواه،  ح�شين  قا�شم  ال�شيدة/ اأ�شماء  عن  نيابة  ذ.م.م(، 

اأرقام 3 و4  لتجهيزات المطاعم والفنادق(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73634، طالبة تحويل كل من الفروع 

و5 من الموؤ�ش�شة الفردية �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبنف�س ال�شجل براأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأ�شماء قا�شم ح�شين دواه، وعمران محمد �شليم بقاعي.

اإعالن�رقم�)119(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآمال اأحمد محمد 

حجي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غيوم البحرين للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105645 

طالبا تحويل جميع فروع الموؤ�ش�شة الفردية اأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي محمود محمد علي، 

وحمد عي�شى عبدالرحمن عبداهلل.

اإعالن�رقم�)120(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وحيدة خليل اإبراهيم 

علي الأن�شاري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )واحة الأن�شاري ل�شيانة المباني(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 117411، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

علي  اإبراهيم  خليل  وحيدة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.VARGHESE SIJU KALLIKKATTUKUDIالأن�شاري، و

اإعالن�رقم�)121(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ح�شة عبداهلل علي 
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ماجد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النجم العربي للبرو�شتد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48622، 

طالبة تحويل فرعي الموؤ�ش�شة رقم 29 ورقم 31 الم�شميين )النجم العربي للبرو�شتد( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاني عبدالر�شول 

عبدالح�شين حمد، وعبدالرا�شد اأمبلن�شيري.

اإعالن�رقم�)122(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ُعال عبدالمجيد عواد العمري، 

مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة ميجو للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86746، طالبة 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 DEVARAJAN GOPALAو العمري،  عواد  عبدالمجيد  ُعال  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين( 

 .MOHAMMED NAJEEB SHAIKHو ،KRISHNAN

 

اإعالن�رقم�)123(�ل�شنة2021

ب�شاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��فرع�ب�شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

�

ال�شويدي،  محمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لورد لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 28994، طالبًا تحويل  

الم�شئولية  ذات  بال�شركة  لي�شبح فرعًا  للمقاولت(  الخ�شراء  والم�شمى )الوردة  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع 

المحدودة الم�شماة )�شوا�شتيك للمحركات وقطع الغيار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 107046، المملوكة 

لكل من محمد علي محمد ماجد ال�شويدي، وMADAPURA JAVARAIAH RAMESH، وي�شبح ا�شمها التجاري 

)�شركة الوردة الخ�شراء للمقاولت ذ.م.م(. 

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�)124(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإبراهيم علي محمد  ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة  اإدارة  تعلن 
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اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ت�شجيالت ونا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52517، طالبًا 

تحويل فرعي الموؤ�ش�شة رقم 9 الم�شمى )رمزانا جاليري(، والفرع رقم 43 الم�شمى )رمزانا جاليري( اأي�شًا اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي 

.KHALID AMJAD محمد اأحمد، و

اإعالن�رقم�)125(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ توفيق حميد عبدالح�شين 

جعفر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم برير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 137156، طالبًا تغيير 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف(  ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

 .ZUBAIR MALAYILدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: في�شل عبدالرحمن عي�شى عبدالرحمن ال�شنو، و

اإعالن�رقم�)126(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ويدا محمد جواد جعفر 

بازركاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون ق�س ورعاية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127312، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ويدا محمد جواد جعفر بازركاني، وقثم عبداهلل اأحمد، ورحاب 

بدر اإبراهيم.

اإعالن�رقم�)127(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جاد عبدالح�شن ربيع 

اإبراهيم علي الحلواكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوارج للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  100035، طالبًا 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جاد عبدالح�شن ربيع اإبراهيم علي الحلواكي، 

وح�شن عبدالجليل ح�شن را�شد اأحمد را�شد.
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اإعالن�رقم�)128(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

محمد  نجالء  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدعلي قمبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قمبر ديزاينز اأند ميديا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  113535، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نجالء محمد عبدعلي قمبر، وندى محمد 

عبدعلي قمبر، و�شارة ماري فونتانييال بر�شلونة.

اإعالن�رقم�)129(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شن من�شور �شبيب 

�شبيب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى بوكت تاي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92735 

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: نا�شر �شمير اأحمد اإبراهيم اإنجنير، واإبراهيم اأحمد اإبراهيم اإنجنير. 

اإعالن�رقم�)130(�ل�شنة�����2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية����

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة���

�����

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ لطيفة علي �شالح 

القيد  بموجب  الم�شجلة  الهواء(،  لتكييف  ا�شم )�شوغان  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الكعبى،  عرفج 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   16 رقم  الفرع  تحويل  طالبة  رقـــم 5459316، 

وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: لطيفة علي �شالح عرفج الكعبى، و

.MD BIDDUT FOKIR DULAL FOKIRو ،ROBIUL JOYNAL ABEDIN

اإعالن�رقم�)131(�ل�شنة�����2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل�فرع�ب�شركة�ت�شامن�قائمة

علي  عبداهلل  علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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اإبراهيم �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون اأ�شيما للحالقة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 42226، طالبًا تحويل فرع الموؤ�ش�شة التا�شع الم�شمى )بوتيك زهور دلمون( اإلى فرع ب�شركة الت�شامن 

التي تحمل ا�شم )بالميرو للمقاولت/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 102765 العائدة ملكيتها لكل من: 

علي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعفيفة ح�شن اإبراهيم �شلمان.

اإعالن�رقم�)132(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ كبر الن�شاء عبداهلل  تعلن 

نا�شر عمران، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوكادا 4 �شتروك للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

47826، طالبة تحويل  فرع الموؤ�ش�شة الرابع  الم�شمى )موتو بوينت للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

دينار  )الــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للتجاره  بوينت  موتو  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة 

.KHIZER AHMED KHANبحريني، وت�شجل با�شم كل من: كبر الن�شاء عبداهلل نا�شر عمران، و

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�)133(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شا عبدالر�شول 

عبدالر�شا عبدالرحيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجم فالكون للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 136867، طالبًا تغيير 

عبدالر�شا  عبدالر�شول  عبدالر�شا  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالرحيم، و�شاهيد ر�شول ر�شول غالم. 


