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��أمر�ملكي�رقم�)٤٣(�ل�سنة�٢٠٢١
مبنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١٩( ل�شنة ١٩٧6 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

اءة مرمي يو�شف عي�شى جمال. ُيـمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل العدَّ

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــخ: 5 جمادى الأولى ١443هـ
المـوافــق: ٩ دي�شمـبــــــــــــــر 202١م
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��أمر�ملكي�رقم�)٤٤(�ل�سنة�٢٠٢١
مبنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١٩( ل�شنة ١٩٧6 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح اللواء الركن اإبراهيم بن �شلمان اآل خليفة و�شام البحرين من الدرجة الأوىل.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــــخ: ٩ جمادى الأولى ١443هـ
المـوافـق: ١3 دي�شمـبــــــــــر 202١م
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��أمر�ملكي�رقم�)٤5(�ل�سنة�٢٠٢١
مبنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١٩( ل�شنة ١٩٧6 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل كلٍّ من:
١- �شينا اإبراهيم منفردي.

2- ه�شام عبدالعزيز محمد نور.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــــخ: ٩ جمادى الأولى ١443هـ
المـوافـق: ١3 دي�شمـبـــــــــــر 202١م
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��أمر�ملكي�رقم�)٤7(�ل�سنة�٢٠٢١
بتعيني��أمني�عام�ملركز��مللك�حمد��لعاملي�للتعاي�ش��ل�سلمي

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )١5( ل�شنة 20١٨ باإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي، 
املعدل بالأمر امللكي رقم )١١( ل�شنة 202١،

العاملي  اأمناء مركز امللك حمد  وعلى الأمر امللكي رقم )١6( ل�شنة 20١٨ بت�شكيل جمل�س 
للتعاي�س ال�شلمي،

وعلى الأمر امللكي رقم )١3( ل�شنة 2020 بتعيني اأمني عام ملركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 
ال�شلمي،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

العاملي  حمد  امللك  ملركز  عامًا  اأمينًا  خليفة  اآل  �شلمان  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ُيـعني 
للتعاي�س ال�شلمي.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
المـوافــق: ١5 دي�شمـبــــــــــــــر 202١م
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��أمر�ملكي�رقم�)٤8(�ل�سنة�٢٠٢١
بتعيني�نائب�لرئي�ش�جمل�ش��أمناء�مركز��مللك�حمد��لعاملي�للتعاي�ش��ل�سلمي

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )١5( ل�شنة 20١٨ باإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي، 
املعدل بالأمر امللكي رقم )١١( ل�شنة 202١،

العاملي  اأمناء مركز امللك حمد  وعلى الأمر امللكي رقم )١6( ل�شنة 20١٨ بت�شكيل جمل�س 
للتعاي�س ال�شلمي،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـعني ال�شيد عبدالوهاب يو�شف احلواج نائبًا لرئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي 
للتعاي�س ال�شلمي، خلفًا لل�شيد �شمري �شادق حممد البحارنة.

وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة املجل�س احلايل.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
المـوافــق: ١5 دي�شمـبــــــــــــــر 202١م
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��أمر�ملكي�رقم�)٤9(�ل�سنة�٢٠٢١
مبنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١٩( ل�شنة ١٩٧6 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح املالزم عبداهلل ال�شيد عطية علي و�شام البحرين من الدرجة الثالثة.

�ملادة��لثانية
ُيـمنح الرقيب اأول اإبراهيم حممد التميمي و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
المـوافــق: ١5 دي�شمـبــــــــــــــر 202١م
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�تعميم
�ب�ساأن�عطلة��لعيد��لوطني��ملجيد�ململكة��لبحرين

وعيد��جللو�ش��لثاين�و�لع�سرين

ـل جميع  مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س الثاين والع�شرين، ُتـعطَّ
واجلمعة  اخلمي�س  يومي  العامة  وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  باململكة  احلكومية  والأجهزة  الوزارات 
يقع  يوم اجلمعة  اإن  دي�شمرب 202١م، وحيث  �شهر  وال�شابع ع�شر من  لل�شاد�س ع�شر  املوافَقـني 

�شمن هذه العطلة، يعوَّ�س عنه بيوم الأحد املوافق للتا�شع ع�شر من �شهر دي�شمرب 202١م.

رئي�ش�جمل�ش��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: ٨ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: ١2 دي�شمـبـــــــــــر 202١م
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وز�رة��ل�سحة

�قر�ر�رقم�)١١٢(�ل�سنة�٢٠٢١
ث�لآلية�عمل��لإ�سارة� بتعديل�بع�ش��أحكام�دليل��ل�سرت�طات��ل�سحية��ملُحدَّ

)COVID-19(ل�سوئية�مل�ستوى��نت�سار�فريو�ش�كورونا��مل�ستجد���
�ملعتمد�بالقر�ر�رقم�)١٠5(�ل�سنة�٢٠٢١

وزير ال�شحة:
وعلى  ل�شنة 20١٨،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،
وعلى القرار رقم )١0( 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 )١2( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س  وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ
كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )١05( ل�شنة 202١،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ُت�شتبَدل عبارة )ال�شماح ب50% فقط من الطاقة ال�شتيعابية لدور ال�شينما( بعبارة )ال�شماح 
ب30% فقط من الطاقة ال�شتيعابية لدور ال�شينما( الواردة يف اأحكام امل�شتوى الأ�شفر من دليل 
ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

)COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )١05( ل�شنة 202١.

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير��ل�سحة
�فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: ١5 دي�شمــبـــــــــــر  202١م



العدد: 3571 – األربعاء 15 ديسمبر 2021

13

وز�رة��ل�سحة

�قر�ر�رقم�)١١٣(�ل�سنة�٢٠٢١
ث �بتحديد��مل�ستوى��لو�جب��لتطبيق�من�دليل��ل�سرت�طات��ل�سحية��ملُحدَّ

�لآلية�عمل��لإ�سارة��ل�سوئية�مل�ستوى��نت�سار�
)COVID-19(فريو�ش�كورونا��مل�ستجد�

وزير ال�شحة:
وعلى  ل�شنة 20١٨،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،
ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )١0( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020،  الكورونا امل�شتجد، املعدَّ
وعلى القرار رقم )١2( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى القرار رقم )٩١( ل�شنة 202١ 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

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س  وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ
كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمَـد بالقرار رقم )١05( ل�شنة 202١، 

ي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية  يكون امل�شتوى الأ�شفر من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ
ل�شنة   )١05( رقم  بالقرار  املعتَمـد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى 

202١، هو امل�شتوى الواجب التطبيق من تاريخ ١٩ دي�شمرب 202١ حتى 3١ يناير 2022.

�ملادة��لثانية
ُيـلغى القرار رقم )٩١( ل�شنة 202١ 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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�ملادة��لثالثة
على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ١٩ دي�شمرب 202١، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير��ل�سحة
�فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: ١5 دي�شمــبـــــــــــر  202١م
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�قر�ر�رقم�)١٤٣(�ل�سنة�٢٠٢١
�ب�ساأن��إجر�ء�ت�تقدمي�طلب��ملو�فقة�على��لرتتيبات��ملعيقة�للمناف�سة

لعتبار�ت���ستثنائية�تقت�سيها��مل�سلحة��لعامة�و�لبت�فيه

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )3١( ل�شنة 20١٨، 

وعلى الأخ�س املادة )٧( منه، 
وعلى املر�شوم رقم )٨( ل�شنة 20١٩ بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 
املقررة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة ومن يتوىل املهام وال�شالحيات املقررة لكل من جمل�س 

الإدارة ورئي�س املجل�س والرئي�س التنفيذي،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

يجوز للمن�شاآت التي ترغب يف احل�شول على املوافقة على اأي ترتيب من الرتتيبات امل�شار 
اإليها يف املادة )3( من قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )3١( ل�شنة 20١٨ 
الر�شم  �شداد  بعد  الوزير  اإىل  بطلب  التقدم  العامة،  امل�شلحة  تقت�شيها  ا�شتثنائية  ولعتبارات 

املقرر، على اأن ُترفق به كافة امل�شتندات الآتية:
عقــد التاأ�شي�ــس اأو النظــام الأ�شا�شــي للمن�شــاآت المعنية، موثقــًا وم�شدقًا عليــه من الجهات   -١

الر�شمية.
بيان باأ�شماء الم�شاهمين اأو ال�شركاء في كل من المن�شاآت المعنية، ون�شبة م�شاهمة اأو ح�شة   -2

كل منهم.
تقرير يو�شح الآثار الإيجابية لطلب ال�شــتثناء ودوره في تعزيز التنمية القت�شادية وتحقيق   -3

الم�شلحة العامة.
الم�شتندات الأ�شلية باللغة التي اأُعدت فيها، على اأن ترفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية   -4

اإذا كانت اللغة الأ�شلية التي اأُعدت فيها تلك الم�شتندات لغة اأجنبية.
اأية م�شتندات اأخرى تراها الوزارة �شرورية.  -5
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�ملادة��لثانية
تقوم الوزارة بدرا�شة الطلب، ولها يف �شبيل ذلك ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا اأو احل�شول 

على راأي من اأي جهات ر�شمية اأخرى.

�ملادة��لثالثة
مع مراعاة الفقرة )١( من املادة )٧( من قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون 
الطلب  ا�شتالم  تاريخ  من  يومًا  ت�شعني  خالل  الطلب  يف  الوزير  يبت   ،20١٨ ل�شنة   )3١( رقم 
م�شتوفيًا لكافة امل�شتندات املطلوبة، ويجوز متديد هذه املدة خلم�شة واأربعني يومًا اإ�شافية بعد 
اإخطار �شاحب الطلب بالطرق املعتادة اأو باأي من الو�شائل الإلكرتونية طبقًا لأحكام املادة )55( 

من ذات القانون. ويعترب عدم البت خالل املدة املقررة رف�شًا �شمنيًا للطلب.

�ملادة��لر�بعة
على  الوزارة  تفر�شها  قيود  اأو  ب�شروط  مقرونًا  الطلب  على  املوافقة  قرار  يكون  اأن  يجوز 

املن�شاآت.

�ملادة��خلام�سة
اأي ترتيب من الرتتيبات امل�شار  يجب على املن�شاآت التي ح�شلت على املوافقة يف ا�شتثناء 
اإليها يف املادة )3( من قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )3١( ل�شنة 20١٨ 
املوافقة،  اأجلها مت منحها  التي من  الأ�شباب  يوؤثر على  تغيري قد  اأو  تعديل  باأي  الوزارة  اإخطار 

وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ حدوثها لتخاذ ما تراه منا�شبًا يف هذا ال�شاأن. 

�ملادة��ل�ساد�سة
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
ز�يد�بن�ر��سد��لزياين

�شدر بتاريخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: ١5 دي�شمــبـــــــــــر  202١م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

���قر�ر�رقم�)٣٤١(�ل�سنة�٢٠٢١
�بتعديل�بع�ش��أحكام��لقر�ر�رقم�)١١(�ل�سنة�٢٠١7

�ب�ساأن�حتديد�فئات�و�آلية�حت�سيل�ُكـلفة��إن�ساء�وتطوير��لبنية��لتحتية
يف�مناطق��لتعمري��لقائمة�و�لتي�توجد�فيها�مر�فق

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 20١5 ب�شاأن حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير 

البنية التحتية يف مناطق التعمري،
وعلى القرار رقم )١١( ل�شنة 20١٧ ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير 

البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق، وتعديالته، 
ـَخـذ  وعلى قرار اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية رقم )١-202١/١30( املتَّ
يف اجتماعها املنعقد بتاريخ ٨ دي�شمرب202١ باعتماد اآلية حت�شيل ُكـلفة تطوير وحت�شني البنية 

التحتية يف مناطق التعمري القائمة،

قرر��لآتي:�
�ملادة��لأوىل�

ب�شاأن  ل�شنة 20١٧  رقم )١١(  القرار  باملادة )١( من  الوارد  )الوزارة(  بتعريف  ُيـ�شتبَدل 
حتديد فئات واآلية حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي 

توجد فيها مرافق، التعريف الآتي:
يف  التحتية  البنية  مرافق  وتو�شيل  وتطوير،  اإن�شاء،  تتوىل  التي  اجلهة  ـة:  املخت�شَّ »اجلهة 

مناطق التعمري«.

�ملادة��لثانية
واآلية  فئات  حتديد  ب�شاأن   20١٧ ل�شنة   )١١( رقم  القرار  من   )6( املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 
حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق، 

الن�س الآتي: 
»ُتـح�َشـب ُكـلفة البنية التحتية املن�شو�س عليها يف هذا القرار عند تقدمي طلب احل�شول على 
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ـة بواقع )5%( من قيمة الُكـلفة قبل  ر للجهة املخت�شَّ د من املطوِّ ترخي�س البناء واخلدمة، وُتـ�شدَّ
د الباقي دفعة واحدة عند تقدمي طلب تو�شيل اخلدمة م�شافًا  اإ�شدار الرتخي�س، على اأن ُيـ�شدَّ

ـة. اإليه الُكـلفة الإ�شافية اإْن ُوِجـدت، وذلك بح�شب الإجراءات املعتَمـدة لدى اجلهة املخت�شَّ
ـل الُكـلفة اخلا�شة بالطرق وال�شْرف ال�شحي اإذا كانت غري متوفرة، ويتم اإخطار  ول ُتـَحـ�شَّ
تو�شيل  طلب  تقدمي  عند  واحدة  دفعة  الُكـلفة  �شداد  ر  املطوِّ وعلى  توافرها،  حال  بذلك  ر  املطوِّ

العقار بخدمة ال�شْرف ال�شحي. 
امل�شارف  اأو  البنوك  اأحد  من  مة  املقدَّ التمويل  ِخـْدمات  خالل  من  الُكـلفة  �شداد  ويجوز 

التجارية املعتَمـدة عرب نظام )بنايات(«. 

�ملادة��لثالثة�
ُتـلغى املادة )6 مكررًا( من القرار رقم )١١( ل�شنة 20١٧ ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل 
ُكـلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق، كما ُيـلغى 

كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
������������������������������������������������ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: ١١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: ١5 دي�شمـبـــــــــــــــر 202١م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)٣٢9(�ل�سنة��٢٠٢١
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�بعد��لتق�سيم�يف�منطقة��لرفاع��ل�سمايل-�جممع��9٣٤

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩٧٧، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ
ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

200٩، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 20١٩ 
ل باملر�شوم رقم )٨٩( ل�شنة 202١،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )2٨( ل�شنة 200٩، 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��لآتي:
مادة�)١(

ـر ت�شنيف العقار رقم 0٩06636٨ الكائن يف منطقة الرفاع ال�شمايل جممع ٩34 بعد  يغيَّ
التق�شيم من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 
ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩.
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مادة�)٢(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)٣(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

���������������������������������������������������وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�������������������������������������������������ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 2٧ ربيع الآخر ١443هـ
الـمــوافــــــــق: 2 دي�شمـبــــــــــر 202١م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)٣٣٠(�ل�سنة��٢٠٢١
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�بعد��لتق�سيم�وعقارين�يف�منطقة�مقابة-�جممع��5١٣

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩٧٧، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ
ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

200٩، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 20١٩ 
ل باملر�شوم رقم )٨٩( ل�شنة 202١،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )2٨( ل�شنة 200٩، 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�)١(

ـر ت�شنيف العقار رقم 04030554 بعد التق�شيم الكائن يف منطقة مقابة جممع 5١3  من  يغيَّ
ـطة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( وت�شنيف  ت�شنيف املناطق غري املخطَّ
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ـر ت�شنيف العقارين رقم 04030١20 ورقم  مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، كما يغيَّ
 )UP( ـطة 04033٨٧٩ الكائنني يف منطقة مقابة جممع 5١3 من ت�شنيف املناطق غري املخطَّ
اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( وذلك كله ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة  لهذا القرار، وتطبَّ

.200٩

مادة�)٢(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)٣(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

���وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�������������������������������������������������ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 2٧ ربيع الآخر ١443هـ
الـمــــوافــــــق: 2 دي�شمـبــــــــــر 202١م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر��رقم�)٣٣٢(�ل�سنة��٢٠٢١
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��حلجر�-�جممع��٤6٣

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩٧٧، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ
ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

200٩، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 20١٩ 
ل باملر�شوم رقم )٨٩( ل�شنة 202١،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )2٨( ل�شنة 200٩، 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�)١(

ـر ت�شنيف العقار رقم 040342١3  الكائن يف منطقة احلجر جممع 463 من ت�شنيف  يغيَّ
مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا 
للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩. 
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مادة�)٢(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)٣(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: ١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: 5 دي�شمـبـــــــــــــــر 202١م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم��)٣٣٣(��ل�سنة��٢٠٢١
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�بني�جمرة�-�جممع��5٤٣

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩٧٧، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ
ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

200٩، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 20١٩ 
ل باملر�شوم رقم )٨٩( ل�شنة 202١،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )2٨( ل�شنة 200٩، 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�)١(

ـر ت�شنيف العقار رقم 0504640٩ الكائن يف منطقة بني جمرة  جممع 543  من ت�شنيف  يغيَّ
مناطق ال�شكن اخلا�س ب  )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـِقًا 
للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩. 
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مادة�)٢(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)٣(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: ١ جمادى الأولى ١443هـ
الـمــــوافــــــق: 5 دي�شمـبـــــــــــــــر 202١م
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��لإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)١(�ل�سنة�٢٠٠٤
��ب�ساأن�بر�ء�ت��لخرت�ع�ومناذج��ملنفعة،��ملعدل�بالقانون�رقم�)١٤(�ل�سنة���٢٠٠6

�إعالن�رقم�)٢٣(�ل�سنة�٢٠٢١

 ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 
براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.
 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

١- رقم البراءة. 
2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 
3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�سناعية
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�نق�ساء��حلقوق��ملرتتبة�على�بر�ءة��لخرت�ع�وبطالنها�

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن  ل�شنة 2004  رقم )١(  القانون  للمادة )2٨( من  ا�شتنادًا 
انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات  ل�شنة 2006،  بالقانون رقم )١4(  املعدل  املنفعة، 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:
�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية١2/١20١20١46202١/١2
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�سجيل

�إعالن�رقم�)9٢9(�ل�سنة�٢٠٢١
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ت�سامن

مهدي  اأفــراح  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �شتوب(،  برجر  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  رجب،  عبدالر�شول 
وبراأ�شمال مقداره  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم ١6566-٩، طالبة 
 SHAIK DAWOOD JAHABER SHAIK ALAWUDEEN :١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من
اأحمد  �شلمان علي  وJODU GOPAL SHIL AMALLAYA KUMARSHIL )ن�شبة 40%(، وح�شن  )ن�شبة%50(، 

ا�شماعيل )ن�شبة ١0%(.

�إعالن�رقم�)9٣٠(�ل�سنة�٢٠٢١
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شين اأحمد عبدالح�شين 
 ،)ASHEERA CONTRACTING EST الماحوزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ع�شيرة للمقاولت
الم�شجلة بموجب القيد رقم 65١5٩، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
 ،)Emkan Real Estate Development W.L.L   ذ.م.م العقاري  للتطوير  )اإمكان  التجاري  ا�شمها  محدودة 
وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين اأحمد عبدالح�شين ح�شن 

الماحوزي )ن�شبة ٩5%(، و�شعيد ح�شين اأحمد عبدالح�شين ح�شن الماحوزي )ن�شبة %5(.
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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�إعالن�رقم�)9٣١(�ل�سنة�٢٠٢١
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية
�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ ح�شن عبا�س محمد  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 
غلوم، نيابة عن ال�شيدة/ اأماني عبدعلي ح�شن المحل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا المحل(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 35١٧٧، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )اإم جي بي للتجارة( 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: ح�شن عبا�س محمد غلوم )ن�شبة ٩0%(، ومحمد من�شور )ن�شبة ١0%(.

�إعالن�رقم�)9٣٢(�ل�سنة�٢٠٢١
ب�ساأن�تحويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�إلى��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإنفراكورب ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ٧5١0٩-١، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة.
.

�إعالن�رقم�)9٣٣(�ل�سنة�٢٠٢١
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد �شالح عبدالوهاب 
ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شلمان علي محمد، مالكة  ابت�شام  ال�شيدة/  نيابة عن  الجمري،  علي محمد 
)طو�س لقطع غيار ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4١442، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: ابت�شام �شلمان علي محمد )ن�شبة 50%(، وخديجة محمد جعفر محمد مح�شن )ن�شبة %50(.


