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 �أمر ملكي رقم )25( ل�ضنة 2021

بتعيني �أع�ضاء جمل�س �أمناء مركز نا�ضر للتاأهيل و�لتدريب �ملهني

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                 ملك مملكة �لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

للتاأهيل والتدريب  باإن�شاء وتنظيم مركز نا�شر  ل�شنة 2014  امللكي رقم )37(  الأمر  وعلى 

ل بالأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2015،  املهني، املعدَّ

وعلى الأمر امللكي رقم )51( ل�شنة 2014 بتعيني اأع�شاء جمل�س اأمناء مركز نا�شر للتاأهيل 

والتدريب املهني،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1. الدكتور م�شطفى علي ال�شيد           نائبًا للرئي�س.

2. لطيفة عي�شى البونوظة.

3. العميد فواز ح�شن الح�شن.

4. العقيد خالد �شلمان َعدوان ح�شين.

5. اأ�شرف حافظ اإمام.

6. فيحان محمد الفيحاني.

7. عبدالعزيز محمد الأ�شراف.

8. رو�شة �شلمان مح�شن العرادي.

9. اإيما اإ�شماعيل المن�شورى.

10. را�شد عبداللطيف الزياني.

11. نواف عبداهلل بن هندي المناعي.

12. ح�شين عبدالمجيد �شيرازي.

وتكون مدة ع�شويتهم يف هذا املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 �شوال 1442هـ

الموافـق: 2 يـــونيــو 2021م 
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 قانون رقم )11( ل�ضنة 2021

 باإ�ضافة مادة جديدة برقم )261 مكرر�ً( �إىل قانون �لعقوبات

�ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )15( ل�ضنة 1976

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�ملادة �لأوىل

ُت�شاف اإىل الف�شل الأول من الباب اخلام�س - الق�شم اخلا�س - من قانون العقوبات ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 مادة جديدة برقم )261 مكررًا(، ن�شها الآتي:

اأحد  وبادر  الف�شل  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم  اإحدى  يف  امل�شاهمون  تعدد  “اإذا 
اجلناة باإبالغ ال�شلطات الق�شائية اأو الإدارية عنها قبل ا�شتعمال الأختام والإم�شاءات والتمغات 

والدمغات والعالمات العامة واللوحات املعدنية وطوابع الربيد املقلدة اأو املزورة وقبل البدء يف 

اإذا راأى القا�شي حماًل  اإعفاوؤه من العقوبة  التحقيق البتدائي، عد ذلك عذرًا خمففًا، ويجوز 

لذلك.

ن ال�شلطات اأثناء التحقيق من  ِكّ وي�شري حكم الفقرة ال�شابقة بالن�شبة اإىل اجلاين الذي ُيَ

القب�س على مرتكبي اجلرية الآخرين”.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 �شوال 1442هـ

الموافـق: 2 يـــونيــو 2021م 
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 مر�ضوم رقم )70( ل�ضنة 2021

بتعيني نائب للمحافظ يف م�ضرف �لبحرين �ملركزي

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة    ملك مملكة �لبحرين� 

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته، 

وبناًء على تر�شيح جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيخ �شلمان بن عي�شى بن اإبراهيم اآل خليفة نائبًا ملحافظ م�شرف البحرين املركزي  ُيـعيَّ

بدرجة وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية

على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء

حممد بن مبارك �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 8 �شوال 1442هـ

الـموافق: 30 مايو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية  �لجتماعية

 قر�ر رقم )34( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن تعديل �لنظام �لأ�ضا�ضي جلمعية �لبحرين للأطفال

ذوي �ل�ضعوبة يف �ل�ضلوك و�لتو��ضل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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،

البحرين لالأطفال  ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية  ل�شنة 2004  القرار رقم )14(  وعلى 

ذوي ال�شعوبة يف ال�شلوك والتوا�شل،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لالأطفال ذوي ال�شعوبة يف ال�شلوك والتوا�شل،

يف  ال�شعوبة  ذوي  لالأطفال  البحرين  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

ال�شلوك والتوا�شل يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 13 مار�س 2021م،

قرر �لآتي :

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

بجل�شتها  ال�شادر  والتوا�شل،  ال�شلوك  يف  ال�شعوبة  ذوي  لالأطفال  البحرين  جلمعية  العادية 

املنعقدة بتاريخ 13 مار�س 2021 م، وهو كالآتي:

اأهداف  بتحقيق  للجمعية واخلا�س  الأ�شا�شي  النظام  املادة )8( من  البند )4( من  ل  يعدَّ

باأخ�شائيني  وتزويدهم  ـد  ـَوحُّ التَّ ذوي  من  وال�شباب  لالأطفال  مراكز  »اإن�شاء  لي�شبح  اجلمعية، 

من اخلارج لتدريب موظفي املراكز وذلك بعد اأْخـذ املوافقات الر�شمية من اجلهات املخت�شة«.
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مادة )2(

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

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 23 مـايــو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية  �لجتماعية

 قر�ر رقم  )35( ل�ضنة 2021

د ب�ضاأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت للجمعية �لبحرينية ملر�ضى �لتَّـ�َضـلُّـب �ملتعدِّ

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية ملر�شى 

د،  ب املتعدِّ ـلُـّ التَّـ�شَ

د، ب املتعدِّ ـلُـّ وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية ملر�شى التَّـ�شَ

فيها  والثابتة  املوؤرخة يف 2021/5/20  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989، وعدم عقد 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،

د، ب املتعدِّ ـلُـّ و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل باجلمعية البحرينية ملر�شى التَّـ�شَ

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

اأ�شهر  د ملدة ثمانية  ب املتعدِّ ـلُـّ التَّـ�شَ اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية ملر�شى  ـن جمل�س  ُيـعيَّ

برئا�شة ال�شيدة/  نهلة عبدالرحمن اأبوالفتح علي اأبوالفتح، و ع�شوية كلٍّ من:

- علي جا�شم عبداهلل جا�شم عبدالر�شا ح�شين.

- عبدالرحمن يو�شف عي�شى �شالمين.

- محمد اإبراهيم محمد اإبراهيم الجودر.

- نعيمة عبدالر�شول علي مهنا.

مادة )2(

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

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

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 �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 23 مـايــو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية  �لجتماعية

 قر�ر رقم )36( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعديل �لنظام �لأ�ضا�ضي جلمعية �مل�ضلي �خلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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 )36( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية امل�شلي اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية امل�شلي اخلريية،

املنعقد  اجتماعها  امل�شلي اخلريية يف  العادية جلمعية  العمومية غري  وعلى قرار اجلمعية 

بتاريخ 8 فرباير 2021،

قرر �لآتي :

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

العادية جلمعية امل�شلي اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 8 فرباير 2021، وهو كالآتي:

الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من  ل ن�س املادة )33( من النظام  يعدَّ

�شتة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا 

اأخرى ، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة )2(

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

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 12 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 24 مـايــو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية  �لجتماعية

 قر�ر رقم )37( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن جتديد مدة تعيني �مل�ضفي ملوؤ�ض�ضة �جلود �خلريية �ملنحلة

 وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 ، وتعديالته،

موؤ�ش�شة اجلود اخلريية- بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن  ل�شنة 2010  رقم )18(  القرار  وعلى 

موؤ�ش�شة خا�شة ،

وعلى القرار رقم )66( ل�شنة 2020 ب�شاأن حل موؤ�ش�شة اجلود اخلريية،

تعيينه  مدة  متديد  وطلبه  الت�شفية  اعمال  اإمتامه  بعـدم  للوزارة  امل�شفي  خطاب  وعلى 

كم�شٍف للموؤ�ش�شة،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

د مدة تعيني ال�شادة طالل اأبو غزالة و�شركاوؤه الدولية م�شفيًا ملوؤ�ش�شة اجلود اخلريية   جتَدَّ

املنحلة ملدة �شهرين تبداأ من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وي�شتِحق اأجره بعد 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الت�شفية  ناجت  وتوزيع  املوؤ�ش�شة  بت�شفية  ويقوم  مهمته،  انتهاء 

الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.

مادة )2(

 يجب على اأع�شاء املوؤ�ش�شة والقائمني على اإدارتها والعاملني فيها املبادرة بت�شليم امل�شفي 

جميع اأموالها وم�شتنداتها و�شجالتها، ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة 

من  باأمر  اإل  حقوقها،  اأو  املوؤ�ش�شة  �شئون  من  �شاأن  اأيِّ  يف  الت�شرف  لها،  واملدينني  والدائنني 

امل�شفي.
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مادة )3(

على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال املوؤ�ش�شة وحقوقها، واأن ي�شتويف 

بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة  واأن يقوم  الغري،  اأو  ِقـَبـل امل�شاهمني  ما لها من حقوق 

رة يف نظام املوؤ�ش�شة. الأحكام املقرَّ

مادة )4(

م امل�شفي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدِّ

مادة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 12 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 24 مـايــو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية  �لجتماعية

 قر�ر رقم )38( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعديل �لنظام �لأ�ضا�ضي جلمعية رعاية �ل�ضباب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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 )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية رعاية ال�شباب،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية رعاية ال�شباب،

املنعقد  اجتماعها  يف  ال�شباب  رعاية  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ 4 مار�س 2021،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

العادية جلمعية رعاية ال�شباب، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 4 مار�س 2021، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة  )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من  يعدَّ

خم�شة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى ، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة )2(

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

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 13 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 مـايــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )111( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف حدود  عقار يف منطقة �ضدد - جممع 1037

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

�شمن   1037 جممع   - �شدد  منطقة  يف  الكائن   10043298 رقم  العقار  حدود  ـف  ت�شنَّ
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )RHB(– ب  املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  القرار، وتطبَّ

)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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )112( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �أم �ح�ضم- جممع 333

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

من   333 جممع   - احل�شم  اأم  منطقة  يف  03083246الكائن  رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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 )REC( اإىل ت�شنيف املناطق الرتفيهية  )B3( ت�شنيف مناطق العمارات ذات الطوابق الثالثة

ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـق 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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )113( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف  حدود عقار يف منطقة مهزة - جممع 602

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

ـف حدود  العقار رقم 06021220 الكائن يف منطقة مهزة - جممع 602 �شمن ت�شنيف   ت�شنَّ
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ـق  مناطق ال�شكن  اخلا�س  ب )RB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

 

مادة )3(

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

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )114( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة �ضار - جممع 515

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 05021255 الكائن يف منطقة �شار - جممع 515 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )115( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف حدود عقار يف منطقة �ضند – جممع 745 

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف حدود العقار رقم 06023333 الكائن يف منطقة �شند – جممع 745 �شمن ت�شنيف 
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( – ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009. 

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

 

مادة )3(

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

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم ) 118( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقارين يف منطقة مدينة خليفة/ ع�ضكر – 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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارين رقم 12011732 ورقم 12011733 الكائنني مبنطقة مدينة خليفة/  يغيَّ
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ت�شنيف  )SP(اإىل  اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  من   951 جممع  ع�شكر 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ـق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

 

مادة )3(

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

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )119( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة عايل – جممع 732/784 

ومنطقة جْري �ل�ضيخ – جممع 920

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 07026420 الكائن مبنطقة عايل جممع732/784 ومنطقة جْري  يغيَّ
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ال�شيخ  920 من ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا وت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

 

مادة )3(

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

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )120( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �ملالكية – 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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  املالكية جممع 1033 من  الكائن مبنطقة  رقم 10035816  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )MOH( مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

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

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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )121( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة �لبديع – جممع 552

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 05016863 الكائن مبنطقة البديع جممع 552 �شمن  ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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ق  اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.2009

مادة )2(

ُيـلغى 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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

                                                      

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1442هـ

المــــــــوافـــق: 12 مـــــايـــو 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )122( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة مدينة ز�يد – جممع 718

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 07032637 الكائن مبنطقة مدينة زايد جممع 718 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )MOH( مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

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

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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 مــايـــــــــو 2021م
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وز�رة �ل�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر )127( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن �ضروط و�إجر�ء�ت �إتلف �ملبيد�ت 

وزير ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:  

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،

 وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2005 باملوافقة على نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2006،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

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،

وعلى املبادىء التوجيهية ذات ال�شلة التي و�شعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم 

املتحدة للبيئة ومنظمة ال�شحة العاملية، 

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،  

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اأ- يجـــب علـــى كل �شخ�س لديه مبيـــدات منتهية ال�شالحية اأو تالفة اتخـــاذ الإجراءات الالزمة 

لإتالفها، ِوْفـقًا لالآتي: 

1- �شْحـب المبيدات منتهية ال�شالحية اأو التالفة من الأ�شواق ونْقـِلـها اإلى مخازن ال�شركات 

الم�شتوِردة اأو المنِتـجة للمبيدات، المعتَمـدة من اإدارة الدفاع المدني والجهات المخت�شة 

ذات ال�شلة.

ـر جميع المبيدات منتهية ال�شالحية اأو التالفة وحْرُزها في الم�شتودعات وو�شعها  2- ح�شْ

ـ�س لذلك. في مكان منف�شل ومخ�شَّ

تلك  من  �س  للتخلُـّ للبيئة  الأعلى  المجل�س  من  المعتَمـدة  ال�شركات  اإحدى  مع  3- التن�شيق 

المبيدات.

4- اإخطار اإدارة الثروة النباتية ب�شئون الزراعة بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

الإتالف،  وقبل  ـِرها  ح�شْ بعد  المبيدات  تلك  بقائمة  للبيئة  الأعلى  والمجل�س  العمراني 

على اأن ُتـر�َشـل ن�شخة من محا�شر الإتالف اإلى الجهتين المذكورتين.
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يجـــب علـــى كل �شخ�س لديه عبـــوات )علب( مبيـــدات فارغة اتخـــاذ الإجـــراءات الالزمة  ب- 

لإتالفها، ِوْفـقًا لالآتي:

1-  تعبئة العلب الفارغة بالماء. 

2-  اإحكام اإغالق العلب الفارغة جيدًا.

3-  رجُّ العبوة عموديًا وجانبيًا عدة مرات. 

�س من ماء غ�شيل العلبة داخل اأوعية ر�س المبيدات. 4-  التخلُـّ

5-  تكـرير الخطوات ال�شابقة ثالث مرات.  

6-  اإحداث فجوة في العبوة الفارغة بوا�شطة اآلة حادة )�شكين(.

ـ�شة لإعادة التدوير. �س من العبوات في الم�شتودعات المخ�شَّ 7-  التخلُـّ

�ملادة �لثانية

ل يجوز لأِي �شخ�س اأن يتخلَّـ�س من املبيدات اأو عبواتها املعطوبة اأو عبوات املبيدات الفارغة 

�س مع  بطريقة يكن اأْن توؤذَي �شحة الإن�شان اأو احليوان اأو البيئة، ويجب اأن تتفق طريقة التخلُـّ

اخلطوط التوجيهية ذات ال�شلة التي و�شعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة ال�شحة العاملية، وطبقًا لالأنظمة والقوانني والت�شريعات ذات العالقة املعمول بها 

يف مملكة البحرين.

�ملادة �لثالثة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام 

هذا القرار بالعقوبة املن�شو�س عليها يف املادة )11( من القانون رقم )37( ل�شنة 2005 باملوافقة 

على نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

�ملادة �لر�بعة

– تنفيذ اأحكام  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واملعنيني 

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

 

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 

 ع�ضام بن عبد �هلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1442هـ                     

الـمــــوافــــــق: 26 مــايـو 2021م
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وز�رة �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة

 قر�ر رقم )41( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن �إغلق جمعية بيوت �ل�ضباب �لبحرينية

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

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

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

وتعديالته، 

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

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

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2020 باإعادة اإ�شدار لئحة النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت 

ال�شباب البحرينية، 

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

تهاُون  ـنة  املت�شمِّ والتدقيق  الرقابة  اإدارة  باأعمال مدير  القائم  املرفوعة من  املذكرة  وعلى 

جمل�س الإدارة يف حت�شيل م�شتحقات اجلمعية، وعدم تقدمي التقارير املالية وامل�شتندات الالزمة 

ـنه القرار رقم )139( ل�شنة  ملمار�شة عمليات الرقابة على اجلمعية باملخالفة للقانون، وما ت�شمَّ

2020 بتعيني جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية من اأحكام،

 وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للدعم واملبادرات،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتـغَلـق جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ع�شرة اأيام.

�ملادة �لثانية

ـل. ُيـبلَّـغ هذا القرار لذوي ال�شاأن بخطاب م�شجَّ

�ملادة �لثالثة

على مدير اإدارة متكني ال�شباب تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

 

 وزير �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 15 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 مــايــو 2021م
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 قر�ر رقم )14( ل�ضنة 2021

 بتعديل �ملادة �لأوىل من �لقر�ر رقم )18( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن �ملعايري �حلاكمة للمعاملت �خلا�ضعة لأحكام �ل�ضريعة �لإ�ضلمية

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 ب�شاأن املعايري احلاكمة للمعامالت اخلا�شعة لأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـ�شاف فقرة ثانية اإىل املادة الأوىل من القرار رقم )18( ل�شنة 2020 ب�شاأن املعايري احلاكمة 

للمعامالت اخلا�شعة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، ن�شها الآتي:

اأو  لة  املعدَّ ال�شرعية  املعايري  لتطبيق  لحق  تاريخ  حتديد  منه،  بقرار  للم�شرف،  »ويجوز 

ـ�س لهم مهلة  اأو تاأجيل تطبيقها ملدة ل تزيد على �شنة اإذا ارتاأى �شرورة مْنـح املرخَّ اجلديدة 

لتوفري الأدوات الالزمة لتطبيق تلك املعايري، وُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية«.

مادة )2(

وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ  الإدارات  على 

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

حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 18 �شـوال 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 مايــــو 2021م
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 قر�ر رقم )15( ل�ضنة 2021 

 بتطبيق �ملعيار �ل�ضرعي رقم )59( 

�ل�ضادر عن هيئة �ملحا�ضبة و�ملر�جعة للموؤ�ض�ضات �ملالية �لإ�ضلمية

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 ب�شاأن املعايري احلاكمة للمعامالت اخلا�شعة لأحكام 

ل بالقرار رقم )14( ل�شنة 2021، ال�شريعة الإ�شالمية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيـعمل باأحكام املعيار ال�شرعي رقم )59( ال�شادر عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات 

ين، املن�شور على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بامل�شرف، اعتبارًا  املالية الإ�شالمية يف �شاأن بْيـع الدَّ

من 1 يناير 2022. 

مادة )2(

وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ  الإدارات  على 

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

حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 18 �شـوال 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 مايــــو 2021م
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ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية �ل�ضف �لإ�ضلمي ل�ضنة 2020

�ملو�زنات �ل�ضنوية للجمعيات �ل�ضيا�ضية
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ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية �ملنرب �لتقدمي ل�ضنة 2020



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

56



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

57



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

58



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

59



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

60



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

61



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

62



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

63



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

64



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

65



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

66



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

67



العدد: 3532 – الخميس 3 يونيو 2021

68

ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية �ملنرب �لوطني �لإ�ضلمي ل�ضنة 2020
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ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية �لو�ضط �لعربي �لإ�ضلمي ل�ضنة 2020
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ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية جتمع �لوحدة �لوطنية ل�ضنة 2020
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ك�ضف �ملو�زنة �ل�ضنوية و�حل�ضاب �خلتامي 

جلمعية ميثاق �لعمل �لوطني ل�ضنة 2020
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قر�ر رقم )1 ـــ غ( ل�ضنة 2021 بال�ضتغناء عن �لعقار �مل�ضتملَـك  

بالقر�ر)203( ل�ضنة 2012 و�مل�ضجل باملقدمة رقم 2004/2685

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )203( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك فريد مهدي مكي 

�شرحان، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/2685، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعليه  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  ُيـعتَبـر  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

الت�شال بوزارة الأ�شغال �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

 

�إعلن ب�ضاأن قر�ر ��ضتغناء
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 �لإعلنات �ل�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 

 ب�ضاأن �لر�ضوم و�لنماذج �ل�ضناعية 

�إعلن رقم )14( ل�ضنة 2021

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .  -4

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .  -5

ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.  -6

رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .  -7

تاريخ انق�شاء الحقوق .  -8

�شبب انق�شاء الحقوق .   -9

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�ضناعية
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رقم �لطلب:  ب ت /  1767

��ضم �لطالب :  لوي فويتون مالوتييه

عنو�نه : 2، رو دو بون-نوف،75001 باري�س، فرن�شا 

تاريخ تقديم �لطلب: 2021/02/01

و�ضف طلب �لت�ضميم: حجر كريم

 �لت�ضنيف: 01-11

��ضم �لوكيل �لمفو�س: �شيدر وايت برادلي لال�شت�شارات ذ م م

عنو�نه: مركز البحرين التجاري العالمي ، مكتب 924 ، الطابق 9 ، البرج الغربي ، �شارع عي�شى 

الكبير ، طريق 365 ، مجمع 316 المنامة ، مملكة البحرين 

رقم �لطلب:  ب ت /  1768

��ضم �لطالب :  لوي فويتون مالوتييه

عنو�نه : 2، رو دو بون-نوف،75001 باري�س، فرن�شا 

تاريخ تقديم �لطلب: 2021/02/01

و�ضف طلب �لت�ضميم: حجر كريم

 �لت�ضنيف: 01-11

��ضم �لوكيل �لمفو�س: �شيدر وايت برادلي لال�شت�شارات ذ م م

عنو�نه: مركز البحرين التجاري العالمي ، مكتب 924 ، الطابق 9 ، البرج الغربي ، �شارع عي�شى 

الكبير ، طريق 365 ، مجمع 316 المنامة ، مملكة البحرين
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�نق�ضاء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�ضوم و�لنماذج �ل�ضناعية وبطلنها 

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 اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

انتهاء مدة احلماية27 / 02 / 17282021

انتهاء مدة احلماية13 / 05 / 27332021

انتهاء مدة احلماية13 / 05 / 37342021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية01 / 06 / 415652021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 01 / 06 / 515662021
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 ٢٠٠٦) لسنة  ١٤لقانون رقم ( اإلعالنات الصادرة تطبیقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 
 ٢٠٢١) لسنة  ٨ إعالن رقم (

 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بھذا اإلعالن التفاصیل التالیة فیما یختص بطلبات      
التي  ، والطلبات، الطلبات التي تم نقل ملكیتھاتم إیداعھا المنفعة التيبراءات االختراع ونماذج 

 .انقضت الحقوق المترتبة علیھا
 
 

 وسیشتمل النشر على البیانات التالیة:     
 

 الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع -1
 قم اإلیداع الدولير -2
 تاریخ تقدیم الطلب -3
 اسم المخترع -4
 اسم مالك البراءة وعنوانھ -5
 التصنیف الدولي -6
 المراجع  -7
 أسم االختراع   -8
 ملخص البراءة   -9

 عدد عناصر الحمایة  -10
 تاریخ نقل الملكیة -11
 اسم المالك السابق وعنوانھ -12
 اسم المالك الحالي وعنوانھ -13
 رقم البراءة  -14
 تاریخ انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -15
 سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -16
 
 

 
 
 

 
 مدیر إدارة التجارة الخارجیة والملكیة الصناعیة

 
 
 
 
 
 
 

�لإعلنات �ل�ضادرة تطبيقاً لقانون رقم )1( ل�ضنة 2004 

ب�ضاأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة
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 ] براءة اختراع12[ 

 
 

  1654] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/05/10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130147] رقم الطلب: 21[
   2013/11/17] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2012/059032] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [10 2011 101 636.1    
]32 [   2011/05/16 
 ألمانیا] 33[
  دیھمل، وولفرام بیتر -1 :ون] المخترع72[
 كیھ آند كیھ ماستشاینیننتویكلونغز -1] مالك البراءة: 73[

  جي ام بي اتش آند كو. كیھ جي.
، 1ستراسیھ -جرافینریوث-فون -1عنوان المالك: 

    میونیخ، ألمانیا 81827
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B61D 15/00 
 
 ] المراجع:56[

DE 4213925 A1 
EP 1775190 A2 

 
 نظام، طریقة وعربة سكة حدید لنقل األجسام المرتبط بالسكة الحدید] اسم االختراع: 54[
   
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بنظام وطریقة لنقل األجسام المرتبط بالسكة الحدید، على سبیل المثال     

دید یشتمالن على العتوصیل أو تجمیع المادة إلى و/ أو من مركبات العمل بالسكة الحدید، حیث 
)، وتشتمل بالترتیب على مسار توصیل واحد على األقل 1من عربات السكة الحدید المتصلة (

) والمصممة 1) یمكن دفع األجسام علیھ بطریقة طولیة بالنسبة لعربات السكة الحدید (7، 6(
اً لالختراع، ) معاً. ووفق1) عربات السكة الحدید المتصلة (7، 6بحیث تربط مسارات التوصیل (

) لألجسام، ویتم تصمیم الھیاكل المذكورة للحركة 8یشتمل النظام المذكور على ھیاكل توصیل (
) 7، 6) أخرى بطول مسارات التوصیل (1) إلى عربة سكة حدید (1من عربة سكة حدید (

  .المتصلة بعضھا البعض. كذلك یتعلق االختراع بعربات سكة حدید مناسبة لھذا الغرض
 

 6عناصر الحمایة:  عدد
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 براءة اختراع نقل ملكیة

 

 
 
 

 
 
 

 براءة االختراع وبطالنھا انقضاء الحقوق المترتبة على 
 
 2006) لسنة 14المعدل بالقانون رقم ( 2004) لسنة 1) من القانون رقم (28استنادا للمادة (     

انقضت جمیع الحقوق المترتبة على براءات االختراع ، بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة
 : بالجدول أدناهالمذكورة 

 

 

 المالك الحالي المالك السابق معاملةتاریخ ال الطلبرقم 

20140006 02  /06  /2021 

كالریانت فاینانس (بي في آي)  -1
 لیمیتد

 
  كالریانت اس. أیھ. -2
   

 وعنوانھ :
سیتكو بلدینغ، ویكامز كاي، ص.  -1

، رود تاون، تورتوال، 662ب 
  بریطانیا العذراءجزر 

 
أفنیدا داس ناكویس یونایداس،  -2

ساو  100-04795، 18.001
 باولو، اس بیھ، البرازیل

  

 كالریانت إنترناشونال إل تي دي -1
 

  كالریانت اس. أیھ. -2
  
  

 وعنوانھ :
موتینز،  4132، 61روثاوسشتراسھ  -3

 سویسرا
 
أفنیدا داس ناكویس یونایداس،  -4

ساو باولو،  100-04795، 18.001
  اس بیھ، البرازیل

رقم 
 تاریخ انقضاء الحقوق رقم البراءة التسلسل

 سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة المترتبة على البراءة 

 انتھاء مدة الحمایة 2020/  12/  23 1377 1
 الحمایةانتھاء مدة  2021/  02/  04 1382 2
 انتھاء مدة الحمایة 2021/  04/  01 1387 3
 انتھاء مدة الحمایة 2021/  05/  16 1389 4

�نق�ضاء �حلقوق �ملرتتبة على بر�ءة �لخرت�ع وبطلنها 

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن  ل�شنة 2004  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

املنفعة، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

 رقم

الت�شل�شل

رقم الرباءة

تاريخ انق�شاء احلقوق

 املرتتبة على الرباءة

�شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على الرباءة

انتهاء مدة احلماية23 / 12 / 113772020

انتهاء مدة احلماية04 / 02 / 213822021

انتهاء مدة احلماية01 / 04 / 313872021

انتهاء مدة احلماية16 / 05 / 413892021
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

�إعلنات �إد�رة �لت�ضجيل

�إعلن رقم )520( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اأحمد  موؤيد  المرحوم  ورثة  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الموؤيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤيد اأحمد الموؤيد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 291، وذلك 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين  ال�شرعية،  الفري�شة  بموجب 

اأحمد  موؤيد  نبيل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

اأحمد  وفايزة موؤيد  الموؤيد،  اأحمد  الموؤيد، وه�شام موؤيد  اأحمد  الموؤيد، وعمر موؤيد  اأحمد  الموؤيد، وعفيف موؤيد 

الموؤيد، وحياة موؤيد اأحمد الموؤيد.

�إعلن رقم )521( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

 

الدين  ال�شيد/ �شبنم �شم�س  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

عبدال�شتار مدني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النجم ال�شاطع للزجاج(، الم�شجلة بموجب القيد 

الفنية(  للت�شييد والخدمات  با�شم )اإينوتيك  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  الفرع رقم 21 من  رقم 89444، طالبا تحويل 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل 

.SHOBHIT SAXENA، JIBIN JOSEبا�شم كل من: �شبنم �شم�س الدين عبدال�شتار مدني، و

�إعلن رقم )522( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

باتريكو  بيريزا  ماريفيك  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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 ،92451 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  )كوبالت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأرانــدا، 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  الموؤ�ش�شة  والثاني من  الأول  الفرعين  طالبًا تحويل  

 FAISALو ــدا،  اران باتريكو  بيريزا  ماريفيك  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  مــقــداره2،000  )األفين( 

.RAYMARAKKAR VEETTIL

�إعلن رقم )523( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اأيمن عزالدين علي  اإليها ال�شيد/  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  والنجارة(،  للتجارة  ا�شم )وودكو  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم عبا�س، مالك 

رقم 133249، طالبًا تحويل  الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، لت�شبح ال�شركة مملوكة من ال�شيد/ اأيمن عزالدين علي 

اإبراهيم عبا�س الخزاعي.       

�إعلن رقم )524( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع ب�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل فرع ب�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة قائمة

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جرين لند للحام والحدادة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60616، 

طالبين تحويل الفرع الرابع من ال�شركة المذكورة اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)جرين لند للعقارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 46329، المملوكة لكل من: بدر عبداهلل هالل بوحميد،  

ونادية اإ�شكندر كرم ح�شين جابري.

�إعلن رقم )525( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ عواطف عبدالكريم 

ميرزا محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جزيرة المفار�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33836، 

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

3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عواطف عبدالكريم ميرزا محمد، ونو�شاد اأكام فيدو، 

وعبدالرحيم اأكام فيتيل.
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�إعلن رقم )526( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضفية �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

وحتويلها �إىل فرع مبوؤ�ض�ضة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيخ محمد را�شد عبدالرحمن 

ذ.م.م(،  وال�شالمة  للحريق  )اأرتمي�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  �شاحب  خليفه،  اآل 

الم�شماة  الفردية  بالموؤ�ش�شة  فرع  اإلى  وتحويلها  ال�شركة  ت�شفية  رقم 96837-1، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة 

)كرونو�س للمقاولت الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48427-1 العائدة ملكيتها للمالك نف�شه.

�إعلن رقم )527( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد بن اإبراهيم بن 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتجارة(،  التي تحمل ا�شم )قمم الم�شادر  الفردية  الموؤ�ش�شة  القرني، مالك  علي 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  115572، طالبًا 

مقداره  10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد بن اإبراهيم بن علي القرني، وحذيفة 

محمد. 

�إعلن رقم )528( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اإبراهيم  بن  ال�شيد/ محمد  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

بن علي القرني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القرني لالأواني المنزلية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 53967، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد بن اإبراهيم بن علي القرني،  و�شيفي 

حاج محمد، وطاهر محمد.

�إعلن رقم )529( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شليمان محمد تقي اأ�شد 
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اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شليمان تقي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 36888، 

طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة، والم�شجل با�شم )ق�شر الزعفران للتجارة(  اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شليمان 

.MOHAMMED ARIF MIAH MOHAMMED SALAMOT MIAHمحمد تقي اأ�شد اهلل، و

�إعلن رقم )530( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

علي النعيمي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم جبرى(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12342، 

طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )اليقين لبيع غيار ال�شيارات( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نورة محمد 

اأحمد علي النعيمي، و�شاه جهان لل �شاه. 

�إعلن رقم )531( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )�شييا�س للعقارات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 124749، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.ABDULLAH BAMAZDUS ABDULLAH BIN AHMEDبا�شم كل من: عبداهلل جعفر عبداهلل علي كاظم، و

  

�إعلن رقم )532( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد لياقت علي خان 

محمد كنجور مو�شليار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليا للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 97861، طالبا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )ور�شة ليا تك للميكانيكا( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد 

.RAJENDRA KUMAR JANARDANAN NAIR، FAZIL HAMEEDلياقت علي خان محمد كنجور مو�شليار، و
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�إعلن رقم )533( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة  

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة التو�شية الب�شيطة 

لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،26989 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للعقار(،  )يتيم  ا�شم  تحمل  التي 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة يتيم للعقار ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هالة علي ح�شين يتيم، وندى علي ح�شين 

يتيم،  و�شيرلي يتيم، ومنى علي ح�شين يتيم، وفاطمة علي ح�شين يتيم.

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

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

 

�إعلن رقم )534( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

عبدالواحد  ال�شيد/ ح�شين  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

حبيب جا�شم الفردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باك لل�شيانة والخدمات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 63647، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  والخدمات  لل�شيانة  باك  )�شركة  التجاري 

با�شم المالك نف�شه.

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

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

 

�إعلن رقم )535( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

وحتويلها �إىل موؤ�ض�ضة فردية

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )رابيد اإك�شبر�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 139878، طالبين  

حل ال�شركة وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري )موؤ�ش�شة رابيد اإك�شبر�س(، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ زهرة 

عي�شى جا�شم علي زيد عبداهلل.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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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�إعلن رقم )536( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

زهراء عبدعلي  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اأحمد عبا�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيالقو بيوتي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  اإبراهيم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  144565، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

 AVTARاأحمد عبا�س، و اإبراهيم  مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زهراء عبدعلي 

.SINGH UDHAM SINGH


