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�مر�سوم�رقم�)83(�ل�سنة��2021

بتعيني�ر�ؤ�ساء�لبعثات�دبلوما�سية�ململكة�البحرين�

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، 

ني،  �شِ وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2017 بتعيني �شفراء فوق العادة مفوَّ

وعلى املر�شوم رقم )81( ل�شنة 2017 بتعيني �شفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين لدى 

مملكة تايلند، 

وعلى املر�شوم رقم )65( ل�شنة 2021 بتعيني �شفريين يف وزارة اخلارجية، 

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2017 بتعيني مدراء يف وزارة اخلارجية، 

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�

املادة�الأ�ىل�

الدبلوما�شية ململكة  للبعثة  رئي�شًا  عدنان �شيخو  غ�شان حممد  حممد  ُيعنيَّ ال�شفري الدكتور 

البحرين لدى جمهورية ال�شني ال�شعبية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س. 

املادة�الثانية�

ُيعنيَّ ال�شفري اأحمد عبداهلل الهرم�شي الهاجري رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين 

لدى جمهورية اإندوني�شيا بلقب �شفري فوق العادة مفو�س. 

املادة�الثالثة�

ُتعنيَّ ال�شفري منى عبا�س حممود ر�شي رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى مملكة 

تايلند بلقب �شفري فوق العادة مفو�س. 

املادة�الرابعة�

ُيعنيَّ ال�شفري ال�شيخ خليفة بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة 

البحرين لدى اجلمهورية الفرن�شية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س. 
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املادة�اخلام�سة�

البحرين لدى جمهورية  الدبلوما�شية ململكة  للبعثة  احلليبي رئي�شًا  عبا�س  بدر  ُيعنيَّ ال�شيد 

الربازيل الحتادية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س. 

املادة�ال�ساد�سة�

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 

  

ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء�

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  19 ذي الحجة 1442هـ

الموافق:  29 يـــــــوليــــــــــو 2021م
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�زارة�العدل��ال�سئون�الإ�سالمية��الأ�قاف

�قرار�رقم�)77(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تخويل�بع�ض�موظفي�الهيئة�الوطنية�لتنظيم�املهن��اخِلـْدمات�ال�سحية

ـْبـط�الق�سائي �سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة، 

قرر�الآتي:

املادة�الأ�ىل

�شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفو  ل  يخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ

ال�شحية   واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- طالل عبداهلل علي الحمري.

ـي. 2- ح�شين علي ر�شِ

ـار �شامي حمد. 3- عمَّ

املادة�الثانية

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

��زير�العدل�

�ال�سئون�الإ�سالمية��الأ�قاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 26 يــــولــيـــــــــو 2021م
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�زارة�العدل��ال�سئون�الإ�سالمية��الأ�قاف

�قرار�رقم�)78(�ل�سنة�2021

باإعادة�ت�سكيل�جلنة�تعديل��ت�سحيح�الأ�سماء��الألقاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

دعاَوى  اإجراءات  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2000  رقم )26(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديلها، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2001 ب�شاأن جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب،

وعلىالقرار رقم )73( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب، 

وتعديالته،

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

قرر�الآتي:

املادة�الأ�ىل

ُيعاد ت�شكيل جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب على النحو الآتي:

ال�شيد حمد خليفة الظهراين1

امل�شت�شار امل�شاعد بجهاز ق�شايا الدولة بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

رئي�شًا

ع�شوًامدير اإدارة اجلوازات بوزارة الداخليةال�شيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة2

ال�شيخ �شباح بن حمد اآل خليفة3

مدير اإدارة الهوية وال�شجل ال�شكاين بهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية

ع�شوَا

ع�شوًاامل�شت�شار امل�شاعد بهيئة الت�شريع والراأي القانوينال�شيد يو�شف حممد ال�شباغ4

ال�شيد عادل عبداهلل ال�شيد5

امل�شرف على وحدة ت�شجيل 

املواليد والوفيات بوزارة ال�شحة

ع�شوًا

املادة�الثانية

ُيلغى القرار رقم )73( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب.
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املادة�الثالثة

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

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

�زير�العدل

��ال�سئون�الإ�سالمية��الأ�قاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجــة 1442هـ 

المــــــــــوافـــق: 29 يـــــوليـــــــــو 2021 م
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�زارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)84(�ل�سنة�2021

�بتحديد�امل�ستوى�الواجب�التطبيق�من�دليل�ال�سرتاطات�ال�سحية�لآلية�عمل

)COVID-19(الإ�سارة�ال�سوئية�مل�ستوى�انت�سار�فري��ض�كور�نا�امل�ستجد�

 

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )76( ل�شنة 2021،

وعلى القرار رقم )83( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

،)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأ�ىل

يكون امل�شتوى الأ�شفر من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

هو   ،2021 ل�شنة   )76( رقم  بالقرار  املعتمد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

امل�شتوى الواجب التطبيق من تاريخ 1 اأغ�شط�س 2021 حتى اإ�شعار اآخر.

املادة�الثانية

ُيلغى القرار رقم )83( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

 .)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد
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املادة�الثالثة�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

تاريخ 1 اأغ�شط�س 2021، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�زير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 29 يــــــولـيــــــــو 2021م
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�زارة�العمل��التنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)59(�ل�سنة��2021

�ب�ساأن�اإ�سافة�ع�سو�اإىل�ت�سكيل�جمل�ض�الإدارة�املوؤقت��

جلمعية�امل�ستقبل�لذ�ي�الإعاقة�

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  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته، 

لذوي  جمعية امل�شتقبل  بت�شجيل  الرتخي�س  2010 ب�شاأن  ل�شنة   )60( رقم  القرار  وعلى 

الإعاقة،  

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية امل�شتقبل لذوي 

الإعاقة، 

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

قرر�الآتي:�

املادة�الأ�ىل�

الإدارة  ت�شكيل جمل�س  اإىل  ال�شيد  عبدالكرمي  فرزانة عبدالكرمي جعفر  ال�شيدة  ت�شاف 

تعيني جمل�س  ب�شاأن  ل�شنة 2021   )52( رقم  القرار  من   )1( املادة  عليه يف  املوؤقت املن�شو�س 

اإدارة موؤقت جلمعية امل�شتقبل لذوي الإعاقة. 

املادة�الثانية�

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

��زير�العمل��التنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر  بتاريخ: 18 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 28 يـــولـــيــــــــــو 2021م
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�زارة�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)169(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة�توبلي�– جممع�705

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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، 

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

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

وبعد العْر�س على 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(

توبلي - جممع  الكائنان يف منطقة  ورقم 08020972  العقاران رقم 13060457  ـف  ُيـ�شنَّ
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705 �شمن ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 

القرار، وتطبَّق عليهما  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفـقًا  التوايل  ب )RHB( على 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��زير�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 6 يــــولــيـــــــــــــو 2021م
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�زارة�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

قرار�رقم�)171(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��سلماباد�– جممع��702

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية 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(

ـر ت�شنيف العقار رقم 07018931 الكائن  يف منطقة �شلماباد جممع 702 من ت�شنيف  يغيَّ
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اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  اإىل ت�شنيف مناطق املعار�س التجارية )COM( ِوْفـقًا ِلـما هو 

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

القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��زير�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 8 يــــولــيـــــــــــــو 2021م
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�زارة�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

قرار�رقم�)173(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�بعد�التق�سيم�يف�منطقة�الرفاع�ال�سمايل�– جممع��934

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية 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(

ـر ت�شنيف العقار رقم 09066370 الكائن يف منطقة الرفاع ال�شمايل – جممع 934 بعد  يغيَّ
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التق�شيم من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق 

العامة  )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شـكن اخلا�س اأ – )RA( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

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

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��زير�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 13 يــــولــيــــــو 2021م



العدد: 3543 – الخميس 29 يوليو 2021

21



العدد: 3543 – الخميس 29 يوليو 2021

22

�زارة�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

قرار�رقم�)179(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�جد�حف�ض�– جممع��426

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 04061208 الكائن مبنطقة جدحف�س جممع 426 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 

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

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��زير�الأ�سغال���سئون�البلديات��التخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 18 يــــولــيــــــو 2021م



العدد: 3543 – الخميس 29 يوليو 2021

24



العدد: 3543 – الخميس 29 يوليو 2021

25

�قرار�رقم�)29(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اإلغاء�الرتخي�ض�املمنوح

ل�سركة�ت�سارت�ض�تكافل�عناية��ض�م�ب��)مقفلة(

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، 

لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  باإلغاء  امل�شرفية  للرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

العادية  العامة غري  قرار اجلمعية  به ح�شب  ـ�س  املرخَّ الن�شاط  ـِفـها عن مزاولة  لتَوقُّ املذكورة، 

لل�شركة بتاريخ 18 مايو 2020،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

وامل�شجلة حتت  تكافل عناية �س.م.ب. )مقفلة(  ت�شارت�س  ل�شركة  املمنوح  ُيـلغى الرتخي�س 

ال�شجل التجاري رقم 1-61589 املوؤرخ يف 2006/7/1.

مادة�)2(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 15 يـــولـيــــــــو 2021م
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�زارة�ال�سناعة��التجارة��ال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)649(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة�قائمة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل ح�شن م�شرف، 

نيابة عن  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بروفي�شنال لتخلي�س المعامالت الحكومية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 28043، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )بروفي�شنال لل�شياحة وال�شفر( اإلى 

فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شمارت ليت للخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 132122، والمملوكة لكل من: عبداهلل ح�شن م�شرف،  وجميلة ح�شن م�شرف، ويو�شف محمد عبداهلل محمد 

�س.         الريِّ

اإعالن�رقم�)650(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،JOHN LESTER ROBERTSONIII /المحدودة الم�شماة )النبهان لال�شت�شارات ذ.م.م(، المخولة من ال�شيد

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دي وي بي للت�شميم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 134298-1، طالبًا 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 SHAHEDو  ،JOHN LESTER ROBERTSONIII من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شه 

 .MOHAMMAD IMAD BABILI

اإعالن�رقم�)651(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة�

ال�شيد/ مطيع علي عبداهلل  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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حزام، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )منار�س البحرين لالأجهزة الكهربائية والإلكترونية(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92025 رقم  القيد  بموجب 

با�شم كل من: مطيع علي عبداهلل  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه  محدودة، 

حزام، و�شالح عبدالكريم لطف العوا�شي، وعلي عبداهلل حزام الحاج، وهدية اأحمد حميد �شيف.  

اإعالن�رقم�)652(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

عبدالرقيب  اأحمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

�شفيان اأحمد ال�شالحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإ�س بي �شي لمواد واآلت الطباعة(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  ، طالبًا تحويل  القيد رقم113646  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 400 )اأربعمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد عبدالرقيب �شفيان اأحمد 

ال�شالحي، وملهم عبدالقادر ال�شواف.      

اإعالن�رقم�)653(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل�فرع�ل�سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة�قائمة

الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

)األو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  )النبهان  الم�شماة  المحدودة 

اإلى فرع بال�شركة  الموؤ�ش�شة  بيروت لالأغذية والم�شروبات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97856، طالبًا تحويل 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )األو بيروت لالأغذية والم�شروبات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 117752، المملوكة لل�شيد/ عبداهلل ح�شين علي عبداهلل ال�شبع. 

�اإعالن�رقم�)654(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

 

اأحمد محمد  ر�شاد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الهتار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العائلة الدولية للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118906، 

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

2،500.000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ر�شاد اأحمد محمد الهتار، واأحمد اأحمد محمد الهتار. 
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اإعالن�رقم�)655(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فاطمة يحيى جمعه 

را�شد جفن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات َجنى(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5-60787، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري �شركة 

)مجوهرات جيني ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة 

 .SHAJU PADICKAL THAZHATHو،HEMAND KUMAR KUNNIRIKKAيحيى جمعه را�شد جفن، و

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.

اإعالن�رقم�)656(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

حليم  مع�شومة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

علي عبداهلل علي قروف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم �شكوير دزاين(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 108262، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 30،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مع�شومة حليم علي عبداهلل علي قروف، وح�شين ميرزا 

يو�شف اأحمد الحلي. 

اإعالن�رقم�)657(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

 

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

عزب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القطب لل�شحن والتفريغ(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 53687-

1، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )مركز البحرين الدولي لاأوية ولوازم البيطرة(، اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: جمال ح�شن جمال عبدالحليم ها�شم، واأحمد محمد جمال الدين ها�شم.
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اإعالن�رقم�)658(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

اأكبر مال قا�شم لل  اإليها ال�شيد/  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

محمد كل محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )916 مغ�شلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105274، 

طالبًا تحويل الفرع رقم 14 من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )916 مغ�شلة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأكبر مال قا�شم لل محمد كل 

محمد، و�شوبي �شانيل كومار.

اإعالن�رقم�)659(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة�قائمة

م�شطفى  محمود  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كويزين(،  يوكي  ا�شم )ميموز  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمود جنون، 

اإلى فرع  المجوهرات(  لت�شميم  با�شم )غرانادا  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  125396، طالبًا تحويل  

مبلغًا  راأ�شمالها  والبالغ   ،1-128719 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  القائمة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، والمملوكة لكل من: محمود م�شطفى محمود جنون، وريتا جان 

زخيا با�شيل. 

اإعالن�رقم�)660(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل 

بن خالد بن علي اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإما�س للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 103603، طالبين تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )اإما�س للعقارات( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،800.000 )مليون وثمانمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

�شلمان  وال�شيخ  اآل خليفة،  اإبراهيم عبداهلل خالد  وال�شيخ عبداهلل  اآل خليفة،  �شلمان خالد  منيرة  ال�شيخة  من: 

اإبراهيم  اآل خليفة، وال�شيخة و�شحى  اإبراهيم عبداهلل خالد  اآل خليفة، وال�شيخة لطيفة  اإبراهيم عبداهلل خالد 

عبداهلل خالد اآل خليفة، وال�شيخة ح�شة اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، وتنازل ال�شيخ فهد اإبراهيم عبداهلل 

خالد اآل خليفة الى ال�شيخ �شلمان اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة عن ح�شته في ال�شركة.
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اإعالن�رقم�)661(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

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

جا�شم بحر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البحر للمقاولت الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

13027، طالبا تحويل كل من الفرعين الأول والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد محمد اأحمد جا�شم بحر، 

.ILLATH VEETIL SUGUNANو

اإعالن�رقم�)662(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

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

التي تحمل ا�شم )اي كون�شالت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 143384، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري )خدمات هادي محمد علي ميرزا، وت�شجل تحت القيد 

رقم 34580 وتعيين ال�شيد/ ح�شن غالم جا�شم علي بمبا�شرة متابعة اإجراءات التحويل. 

اإعالن�رقم�)663(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمد�دة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )تاف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الفا�شل،  عبدالرحمن 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  139167، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.


