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�اأمر�ملكي�رقم�)51(�ل�صنة�2021

ـ�صي�للقلب ب�ص�أن�نْقـل�تبعية�مركز�حممد�بن�خليفة�التخ�صُّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

ـل مركزين من املراكز الطبية عن قوة دفاع  وعلى الأمر امللكي رقم )34( ل�شنة 2019 بف�شْ

البحرين،

وبناًء على اقرتاح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

اأمرن��ب�الآتي:

امل�دة�االأوىل

ـ�شي للقلب اإىل قوة دفاع البحرين، وت�شري ب�شاأنه  ُتـنقل تبعية مركز حممد بن خليفة التخ�شُّ

القوانني والأنظمة اخلا�شة بها.

امل�دة�الث�نية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا الأمر.

امل�دة�الث�لثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأمرنا هذا، وُيـعمل به اعتبارًا من تاريخ 2022/1/1، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 23 جمادى الأولى 1443هـ 

الموافـق: 27 دي�شمــبــــــــــــــر 2021م
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�مر�صوم�رقم�)121(�ل�صنة�2021

�ب�لت�صديق�على�االتف�ق�بني�وزارة�اخل�رجية�مبملكة�البحرين

�ووزارة�اخل�رجية�والتع�ون�الدويل�ب�جلمهورية�االإيط�لية

ب�ص�أن�اإن�ص�ء�جلنة�م�صرتكة�للتع�ون�الثن�ئي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

الدويل  والتعاون  اخلارجية  ووزارة  البحرين  مبملكة  اخلارجية  وزارة  بني  التفاق  وعلى 

ـع يف مدينة املنامة بتاريخ  باجلمهورية الإيطالية ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون الثنائي، املوقَّ

17 نوفمرب 2021،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،  

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،  

ر�صمن��ب�الآتي:�

امل�دة�االأوىل�

ـودق على التفاق بني وزارة اخلارجية مبملكة البحرين ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل  �شُ

ـع يف مدينة املنامة بتاريخ  باجلمهورية الإيطالية ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون الثنائي املوقَّ

17 نوفمرب 2021، واملرافق لهذا املر�شوم.  

امل�دة�الث�نية�

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة�

�رئي�ش�جمل�ش�الوزراء�

�صلم�ن�بن�حمد�اآل�خليفة�

 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 23 جمادى الأولى 1443هـ  

الموافق: 27 دي�شمـبــــــــــــــر 2021م
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�مر�صوم�رقم�)�123(�ل�صنة�2021

�بت�صمية�الوزير�املنوط�به�القي�م�ب�خت�ص��ص�ت�امل�ص�هم�

�يف��صركة�ممتلك�ت�البحرين�الق�ب�صة�»�صركة�م�ص�همة�بحرينية�مقفلة«�

�)�ش��م��ب��م(

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2006 بتاأ�شي�س �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة »�شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س. م. ب. م(،

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

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمن��ب�الآتي:

امل�دة�االأوىل

يكون وزير املالية والقت�شاد الوطني هو الوزير املنوط به القيام باخت�شا�شات امل�شاهم يف 

�شركة ممتلكات البحرين القاب�شة »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س. م. ب. م( املن�شو�س 

عليها يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

امل�دة�الث�نية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�صلم�ن�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 26 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 30 دي�شمـبـــــــــــــر 2021 م
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�مر�صوم�رقم�)124(�ل�صنة�2021

�بتعيني�رئي�ش�للبعثة�الدبلوم��صية�ململكة�البحرين

لدى�اجلمهورية�العربية�ال�صورية

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

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،

وعلى املر�شوم رقم )57( ل�شنة 2015 بتعيينات يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمن��ب�الآتي:

امل�دة�االأوىل

ُيعنيَّ ال�شفري وحيد مبارك �شيار رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى اجلمهورية 

العربية ال�شورية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

امل�دة�الث�نية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�صلم�ن�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 26 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 30 دي�شمـبـــــــــــــر 2021 م
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�تعميم

ب�ص�أن�عطلة�راأ�ش�ال�صنة�امليالدية�اجلديدة�2022

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2022، ُتـعطَّ

العامة يوم ال�شبت الأول من �شهر يناير 2022 املوافق للثامن والع�شرين من �شهر جمادى الأوىل 

1443هـ، وحيث اإن هذا اليوم ي�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، فيعوَّ�س عنه بيوم الأحد الثاين من 

�شهر يناير 2022.

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�صلم�ن�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)68(�ل�صنة��2021

�بتحديد�الوزير�امل�صئول�اأم�م�ال�صلطة�الت�صريعية�

عن�موؤ�ص�صة�التنظيم�العق�ري

 �

رئي�س مجل�س الوزراء: 

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، 

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة  2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

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

وعلى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2019 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر�االآتي:�

امل�دة�االأوىل�

يكون وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين هو الوزير امل�شئول اأمام ال�شلطة 

الت�شريعية مبجل�شيها عن موؤ�ش�شة التنظيم العقاري. 

امل�دة�الث�نية�

فيما  املخت�شة - ُكـلٌّ  واجلهات  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  على 

يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء�

�صلم�ن�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ:  22 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق:  26 ديـ�شمـــبــــــــــــر 2021م
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املجل�ش�االأعلى�للبيئة

�قرار�رقم�)5(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�اإدارة�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

ـم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب  ـَحـكُّ بعد الطالع على اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ

بالقانون  لة  ل�شنة 1992، املعدَّ ق عليها باملر�شوم بقانون رقم )11(  احلدود لعام 1989 امل�شدَّ

رقم )8( ل�شنة 2005،

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 2000 ،

ل باملر�شوم بقانون رقم )8(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

ل�شنة 1997،

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

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ باملوافقة على قانون )النظام(  ل�شنة 2014  القانون رقم )54(  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 1990 ب�شاأن ان�شمام دولة البحرين اإىل اتفاقية فيينا حلماية 

امل�شتنِفـدة  املواد  ب�شاأن  مونرتيال  وبروتوكول   1985 عام  مار�س   22 يف  رة  املحرَّ الأوزون  طبقة 

ر يف 16 �شبتمرب عام 1987، وتعديالته، لطبقة الأوزون املحرَّ

الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  اجلهاز  تنظيم  باإعادة   2021 ل�شنة   )78( رقم  املر�شوم  وعلى 

للبيئة،

ل بالقرار رقم )7(  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة، املعدَّ

ل�شنة 2013،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر�االآتي:

م�دة�)1(

التع�ريف

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
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المجل�ش: المجل�س الأعلى للبيئة.

الجه�ز�التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س.

ـة: الإدارة الفنية المعنية في الجهاز التنفيذي. االإدارة�المخت�صَّ

ـة: اأيُّ �شخ�س اعتباري عام اأو خا�س يتم التن�شيق معه من ِقـَبـل المجل�س ب�شاأن  الجهة�المخت�صَّ

تنفيذ اأحكام هذا القرار.

الُمن�ص�أة: كل موؤ�ش�شة تمار�س اأيًا من الأن�شطة الآتية:

1- ا�شتخدام اأو تجميع اأو ت�شدير المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية.

2-  ت�شنيع و�شيانة الأجهزة الإلكترونية اأو الكهربائية.

3- عْر�س وتخزين الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لأغرا�س تجارية.

المخلَّـف�ت: مواد يجري التخل�س منها اأو ُيـراد التخل�س منها اأو مطلوب التخل�س منها.

المخلَّـف�ت�الخطرة: اأية مواد �شلبة، �شبه �شلبة اأو �شائلة تحتوي على مخلَّـفات غازية اأو مجموعة 

ـــات من المخلَّـــفات توؤدي اإلى خطر اأو خطر محتمل على ال�شحة العامة اأو البيئة اأو الحياة  ُمـَركبَّ

الفطريــة نظــرًا لكميتها اأو تراكيزها اأو �شفاتها الفيزيائيــة اأو الكيميائية اأو الحيوية عندما تدار 

بطريقة غير �شليمة بيئيًا.

المخلَّـــف�ت�االإلكترونية�والكهرب�ئية: الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية الم�شــتخدمة 

اأو اأيُّ جزء منها، التي تحتوي اأو يمكن اأن تحتوي على مواد �شامة كالر�شا�س والزئبق والكادميوم 

الواجب التخل�س منها لأيِّ �شــبب، �شــواًء كانت تالفة اأو قابلة لإعادة ال�شــتخدام، والتي تنتج عن 

معالجتها بطريقة غير �شليمة اآثار �شلبية على البيئة.

الن�قل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو معنوي يعمل في مجال نقل المخلَّـفات.  

الُمـــنتج: اأية من�شــاأة عامة اأو خا�شة تنتج عن ن�شــاطها اأو يمكن اأن تنتج عنه مخلَّـــفات اإلكترونية 

وكهربائية.

المع�لجــة: تغييــر الخ�شائ�ــس الكيميائيــة اأو الفيزيائيــة اأو البيولوجيــة للمخلَّـــفات الإلكترونية 

والكهربائية �شواًء كانت ثابتة اأو متنقلة با�شتخدام التقنيات المختلفة ال�شليمة بيئيًا بهدف الحد 

من خطورة هذه المخلَّـفات.

اإع�دة�التدوير: العمليات التي قد توؤدي اإلى ا�شــترداد الموارد اأو اإعادة تدويرها اأو ا�شــتخال�شها 

اأو ا�شتخدامها في ا�شتخدامات مبا�شرة اأو بديلة.

ـــة ناتجة عن ممار�شــات ل ُيـــتوقع اأن يكون لها اأيُّ ا�شــتخدام  ـــة: اأية مواد م�شعَّ المخلَّـــف�ت�الم�صعَّ

ده الجهاز  ثة اإ�شعاعيًا بم�شتوى اأعلى من م�شتوى رْفـــع الرقابة الذي يحدِّ م�شتقبلي اأو اأية مواد ملوَّ

التنفيذي.

و�ص�ئط�التبريد: مواد ُتـــ�شتخَدم في تبادل ونقل الحرارة في وحدات التبريد ووحدات التكييف 

ف دوليــًا بالرمز »R« متبوعًا برقم الو�شــيط ح�شــب ت�شنيف الجمعية الأمريكية لمهند�شــي  وتعــرَّ

التبريد والتكييف والتدفئة.
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م�دة�)2(

اأهداف�القرار�

يهدف هذا القرار اإىل تنظيم عملية اإدارة املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية بطريقة �شليمة 

واآمنة وم�شتدامة؛ بغر�س ال�شيطرة على هذه املخلَّـفات مبا ي�شمن املحافظة على ال�شحة العامة 

والبيئة.

م�دة�)3(

نط�ق�التطبيق

ت�شري اأحكام هذا القرار على ممار�شة ن�شاط اإعادة التدوير، كما ت�شري اأحكامه على كل 

منِتج اأو ناقل اأو وحدة معاجَلة متى كان الن�شاط الذي ميار�شه اأيٌّ منهم مرتبطًا اأو متعلقًا كليًا اأو 

جزئيًا باإدارة املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية.

م�دة�)4(

ترخي�ش�مم�ر�صة�الن�ص�ط

اأو اإعادة تدوير  ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام بجمع اأو نقل اأو معاجلة 

ـة. وتخ�شع عمليات املعاجلة  املخلَّـفات الإلكرتونية اأو الكهربائية بغري ترخي�س من الإدارة املخت�شَّ

بال�شركات  قائمة  التنفيذي  اجلهاز  وُيـ�شِدر  البيئي.  الأثر  تقومي  لإجراءات  التدوير  واإعادة 

ـ�شة ملمار�شة اأيٍّ من هذه الأن�شطة. املرخَّ

م�دة�)5(

الفرز�

على املنِتـج فْرز املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية عن بقية املخلَّـفات وعدم خلطها مع غريها 

دها املجل�س. من املخلَّـفات، وعليه تخزينها يف مكان منف�شل واآمن طبقًا لال�شرتاطات التي يحدِّ

م�دة�)6(

اجلمع�يف�اأم�كن�البيع

دة  ـع حاويات باملوا�شفات املحدَّ يجب على اأماكن بيع الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية و�شْ

يف امللحق )1( من هذا القرار جلمع املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية ونقلها ل�شركات املعاجلة 

ـة، وذلك بعد التن�شيق  دها الإدارة املخت�شَّ ـ�شة، ِوْفـقًا لل�شوابط التي حتدِّ واإعادة التدوير املرخَّ

ـة. مع اجلهات املخت�شَّ
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م�دة�)7(

اأم�كن�ت�صنيع�وت�صليح�االأجهزة�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

فات  املخلُـّ من  بالتخل�س  والكهربائية  الإلكرتونية  الأجهزة  وت�شليح  ت�شنيع  اأماكن  تلتزم 

ـة،  ـ�شة من الإدارة املخت�شَّ الناجتة عن ن�شاطها من خالل �شركات املعاجلة واإعادة التدوير املرخَّ

ـ�س له. ول يجوز النقل اإل بوا�شطة ناقل مرخَّ

م�دة�)8(

ـة املخلَّـف�ت�امل�صعَّ

العمليات  وممار�شة  وتخزين  نقل  ـ�شة  املرخَّ التدوير  واإعادة  املعاجلة  ل�شركات  يجوز  ل 

بعد  اإل  ـة  امل�شعَّ واملواد  ال�شينية  الأ�شعة  اأجهزة  على  حتتوي  التي  املخلَّـفات  على  لها  ـ�شة  املرخَّ

تراجع م�شتويات التعر�س الإ�شعاعي اإىل احلدود الآمنة ِوْفـقًا للمعايري الدولية والوطنية، وذلك 

ـة. ـة وبالتن�شيق مع اجلهات املخت�شَّ حتت اإ�شراف الإدارة املخت�شَّ

م�دة�)9(

املخلَّـف�ت�املحتوية�على�و�ص�ئط�التربيد�وغريه�

ـ�شة اإفراغ اأجهزة التربيد والتكييف وغريها  ل يجوز ل�شركات املعاجلة واإعادة التدوير املرخَّ

املحتوية على و�شائط التربيد واإطالقها يف الهواء، كما يجب جمع وتخزين و�شائط التربيد من 

التخل�س من  اأو قبل  التدوير  واإعادة  املعاجلة  اأثناء عمليات  التكييف  التربيد ووحدات  وحدات 

ِقـَبـل  اأو ا�شت�شالحها من  اإعادة ا�شتخدامها  الوحدات بنهاية عمرها الت�شغيلي، وذلك ل�شمان 

مراكز الإ�شالح وال�شيانة املعتَمـدة من املجل�س.

م�دة�)10(

ا�صترياد�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

اأو  والكهربائية  الإلكرتونية  املخلَّفات  ا�شترياد  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  اأيِّ  على  ُيحَظر 

مرورها يف اأرا�شي مملكة البحرين لأيِّ غر�س من الأغرا�س، وذلك كله مع عدم الإخالل باأحكام 

ـة اإليها اململكة.  التفاقيات الدولية والإقليمية املن�شمَّ

م�دة�)11(

ت�صدير�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�اأو�الكهرب�ئية

ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ت�شدير املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية بغري 

ترخي�س من املجل�س، ومبا يتوافق مع الت�شريعات الدولية ذات العالقة والقوانني الوطنية يف بلد 

ال�شترياد. 

م�دة�)12(

التخل�ش�من�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

والكهربائية  الإلكرتونية  املخلَّـفات  للتخل�س من  ـة  املخت�شَّ الإدارة  التن�شيق مع  املنِتـج  على 
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الإدارة  من  له  ـ�س  مرخَّ ناقل  اإىل  املخلَّـفات  هذه  ت�شليم  ويتم  بها،  املعمول  لالإجراءات  ِوْفـقًا 

ـ�شة لذلك. ـ�شة واملخ�شَّ ـة متهيدًا لنقلها اإىل املواقع املرخَّ املخت�شَّ

اأو رميها يف حاويات  اأيِّ موقع  ُيـحَظـر التخل�س من هذه املخلَّـفات يف  ويف جميع الأحوال، 

القمامة.

م�دة�)13(

ح�وي�ت�جمع�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

يف  والكهربائية  الإلكرتونية  املخلَّـفات  جمع  حاويات  موا�شفات  ـة  املخت�شَّ الإدارة  د  حُتدِّ

ـع احلاويات اإل بعد  كافة املواقع كما هو مبني يف امللحق رقم )1( من هذا القرار، ول يجوز و�شْ

ـة. ـة والتن�شيق مع اجلهات املخت�شَّ احل�شول على موافقة الإدارة املخت�شَّ

م�دة�)14(

التق�رير

ـة  ـ�شة تقدمي تقرير دوري لالإدارة املخت�شَّ يجب على �شركات املعاجلة واإعادة التدوير املرخَّ

اأو كلما ُطـِلـب منها ذلك، ويت�شمن التقرير كمية املخلَّـفات عددًا وحجمًا وبيان نوعها وم�شدرها 

ـة. وطريقة اإدارتها وغريها من املعلومات التي تطلبها الإدارة املخت�شَّ

م�دة�)15(�

العقوب�ت

ُيعاَقـب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة.

م�دة�)16(

النف�ذ

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ش�املجل�ش�االأعلى�للبيئة

عبداهلل�بن�حمد��بن�عي�صى�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 دي�شمـبـــــــــــر 2021م
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ملحق�)1(

��موا�صف�ت�ح�وي�ت�جمع�املخلَّـف�ت�االإلكرتونية�والكهرب�ئية

ُتـ�شرَتط يف حاويات جمع املخلَّـفات الإلكرتونية والكهربائية املوا�شفات الآتية:

ة. دها الإدارة المخت�شَّ م�شنوعة من مادة الحديد اأو اأية مادة اأخرى تحدِّ  -1

تحتوي على قفل بحيث ي�شعب فْتـُحـها اإل من ال�شخ�س المعني بذلك من ال�شركة.  -2

ـمة بطريقة ل ت�شمح لغير المعنيين بال�شركة  تحتوي على فتحة منا�شبة لحجم الحاوية م�شمَّ  -3

الح�شول على الأجهزة بطريقة غير قانونية.

و�شع ل�شق تعريفي يحتوي على المعلومات الآتية:  -4

اأ( ا�شم ال�شركة المعنية بالحاوية.

ب( رقم الت�شال بالق�شم اأو ال�شخ�س المعني بال�شركة.

ِوْفـقًا  الحاوية  في  با�شتقبالها  الم�شموح  والكهربائية  الإلكترونية  المخلَّـفات  ــواع  اأن ج( 

للترخي�س ال�شادر من الجهاز التنفيذي.

ـ�شة من ِقـَبـل:« ورقم الترخي�س  د( �شعار المجل�س الأعلى للبيئة مكتوبًا بجانبه عبارة »مرخَّ

ـح في ال�شكل اأدناه. ـة، كما هو مو�شَّ ال�شادر عن الإدارة المخت�شَّ

ـة اأنها �شرورية. 5- اأية متطلبات اأخرى ترى الإدارة المخت�شَّ
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتم�عية�

 

�قرار�رقم�)92(�ل�صنة��2021

�ب�ص�أن��صْحـب�ترخي�ش�مركز�التنمية�االإدارية�

)موؤ�ص�صة�تدريبية�خ��صة(�

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة، 

يف 16 نوفمرب  املوؤرخ   )1080( رقم  التدريبية  للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  وعلى 

2021، وتقرير اإعادة الزيارة رقم )1087( املوؤرخ يف 21 دي�شمرب 2021، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

 

قرر�االآتي:�

م�دة�)1(�

التنمية  مركز  ا�شم  جا�شم املوايل حتت  حممد  املمنوح لل�شيد/ جا�شم  الرتخي�س  ُيـ�شحب 

رقم  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  يف  التدريبية  املوؤ�ش�شة  �شد  رة  املحرَّ للمخالفة  وذلك  الإدارية، 

واإخالء  التدريبية  للموؤ�ش�شة  مقر  وجود  ـلة يف عدم  املتمثِّ املوؤرخ يف 16 نوفمرب 2021،   )1080(

املقر املعتَمـد لدى الوزارة دون علم اأو اإخطار الإدارة املعنية بذلك. 

م�دة�)2(�

تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار كافة امل�شئوليات والتبعات القانونية 

واملالية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار. 

م�دة�)3(�

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

�وزير�العمل�والتنمية�االجتم�عية�

جميل�بن�حممد�علي�حميدان�

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــوافــــــــق: 26 ديـ�شـمــبــــــــــــر 2021م 
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وزارة�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)337(�ل�صنة�2021

�بتعديل�بع�ش�اأحك�م�القرار�رقم�)5(�ل�صنة�2010

يف��ص�أن�بع�ش�ر�صوم�البلدية

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، ولئحته التنفيذية، 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 القرار رقم )5( ل�شنة 2010 يف �شاأن بع�س ر�شوم البلدية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2016 يف �شاأن حت�شيل بع�س الر�شوم البلدية، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:

امل�دة�االأوىل

�شاأن  ل�شنة 2010 يف  القرار رقم )5(  اإىل  ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )الثانية مكررًا 1( 

ـها الآتي: بع�س ر�شوم البلدية، ن�شُّ

»يكون ر�ْشـم جتديد ترخي�س البناء ملدة �شنة اأخرى مبلغًا يعادل )25%( من اإجمايل قيمة 

ـن �شداد  ر�ْشـم اإ�شدار الرتخي�س، ويجب تقدمي طلب جتديد الرتخي�س قبل انق�شاء مدته، ويتعيَّ

ر�ْشـم التجديد عند تقدمي الطلب«.          

امل�دة�الث�نية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�ص�م�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 دي�شمـبـــــــــــــــر 2021م
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اللجنة�االأوملبية�البحرينية

�قرار�رقم�)22(�ل�صنة�2021

�بتعيني�جمل�ش�اإدارة�اللجنة�الوطنية�البحرينية

ملك�فحة�املن�صط�ت�

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  الريا�شي  املجال  يف  املن�شطات  ملكافحة  البحرينية  الالئحة  وعلى 

)15( ل�شنة 2021،

قرر�االآتي:

امل�دة�االأوىل�

خالد  الدكتور  برئا�شة  املن�شطات  ملكافحة  البحرينية  الوطنية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  ُيعني 

عبدالعزيز حممد ال�شيخ علي، وع�شوية ُكل من:

نائبًا للرئي�س. 1- المقدم حقوقي مازن عبدالقادر جا�شم بوحمود  

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون   2- الم�شت�شار محمد جمال �شلطان  

الإ�شالمية والأوقاف.   

ممثاًل عن الهيئة العامة للريا�شة. 3- ال�شيد ه�شام يو�شف عيد را�شد بوخما�س  

ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم. 4- ال�شيد محمد ف�شل جا�شم ف�شل الحميدي  

ممثاًل عن وزارة ال�شحة. 5- الدكتورة نجاة محمد اأبو الفتح علي اأبو الفتح  

ممثاًل عن الهيئة الوطنية   6- ال�شيدة روؤيا محمد عبداهلل م�شطفى العبا�شي  

                                                                                         لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 7- ال�شيدة مريم عي�شى اأحمد عبداهلل عبدالرحمن بوكمال  

ممثاًل عن وزارة الداخلية. 8- المقدم محمد عبداهلل غياث �شكر اهلل  

امل�دة�الث�نية

 تكون مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة اأربع �شنوات.
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امل�دة�الث�لثة

اأو  الوطنية  الريا�شية  اأن يدعو حل�شور اجتماعاته ممثلني عن الحتادات  الإدارة   ملجل�س 

غريهم لتزويد املجل�س باملعلومات التي يراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاته، دون اأن يكون لأٍي 

منهم حق الت�شويت.

امل�دة�الرابعة

على الأمني العام للجنة الأوملبية البحرينية واملعنيني -كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدروه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ش�اللجنة�االأوملبية�البحرينية

خ�لد�بن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافــــق: 22 دي�شـمـبـــــر 2021م
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الهيئة�الع�مة�للري��صة

�قرار�رقم�)25(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�تعيني�جمل�ش�اإدارة�موؤقت�لن�دي�امل�ر�ص�ل�الري��صي�والثق�يف

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة: 

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 املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة، 

العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

للريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي املار�شال الريا�شي والثقايف، 

ـنة عدم كفاية عدد  مة من القائم باأعمال اإدارة الرقابة والتدقيق املت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ

اأع�شاء جمل�س الإدارة لنعقاده انعقادًا �شحيحًا، 

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

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة، 

قرر�االآتي:

م�دة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت لنادي املار�شال الريا�شي والثقايف ملدة عام، برئا�شة حممد جواد  يعيَّ

يو�شف احلواج، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

ع�شوًا.  1-  نزار حميد علي عبداهلل   

ع�شوًا.  2-  يو�شف يعقوب يو�شف �شيادي  

ع�شوًا.  3-  محمد اإبراهيم علي محمد حبيل  

ع�شوًا.  4-  غادة ح�شين محمد �شالح مطر  

ع�شوًا.  5-  اأحمد حبيب عبداهلل ال�شائق  

ع�شوًا.  6-  نور جالل حمزة المختار   

ع�شوًا.   7-  خالد اأحمد محمد العبا�شي   

ع�شوًا.   8-  ح�شن با�شم ح�شن المحميد   
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م�دة�)2(

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  ـن  املعيَّ الإدارة  ملجل�س  تكون 

للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

والنظام   ،1990 ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  للريا�شة  العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

الأ�شا�شي للنادي. 

م�دة�)3(

م اإىل الهيئة العامة للريا�شة ب�شاأن اأو�شاع النادي،  ـن تقريرًا يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املعيَّ

ِوْفـقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ

لأحكام القانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار. 

م�دة�)4(

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

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الهيئة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد 

اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، ِوْفـقًا للقانون والالئحة النموذجية 

والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها. 

م�دة�)5(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�ش�جمل�ش�اإدارة�الهيئة�الع�مة�للري��صة

خ�لد�بن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 26 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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اجله�ز�الوطني�لالإيرادات

�قرار�رقم�)1(�ل�صنة�2021

�بتحديد�اإجراءات�تطبيق�امل�دة�الرابعة�من�الق�نون�رقم�)33(�ل�صنة��2021

بتعديل�بع�ش�اأحك�م�ق�نون��صريبة�القيمة�امل�ص�فة�ال�ص�در�ب�ملر�صوم�بق�نون�

رقم�)48(�ل�صنة�2018

الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات:

بعد الطالع على قانون القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، 

ل بالقانون رقم )33( ل�شنة 2021، املُعدَّ

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2018 ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

قرر�االآتي:

امل�دة�االأوىل

بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  اأحكام  تطبيق  لأغرا�س 

ُيعمل  اأحكام قانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، 

بالإجراءات الآتية:

اأواًل: التوريدات التي تكون لمرة واحدة ل�شــلع اأو خدمات خا�شعة لل�شريبة بالن�شــبة الأ�شا�شــية، 

والتــي تتم بعد العمل بالن�شــبة الُمعدلة لل�شريبة )1 ينايــر 2022( بموجب عقد مبرم قبل العمل 

باأحكام القانون )24 دي�شمبر 2021(:

اأ- يتعين على الخا�شع لل�شريبة اإ�شدار فاتورة �شريبية محملة بال�شريبة بن�شبة 5% حتى التاريخ 

المقــرر لنتهــاء مــدة العقــد، وذلك ما لــم يتم تعديــل العقد اأو تجديــده بعد العمــل باأحكام 

القانــون )24 دي�شــمبر 2021( اأو م�شــي �شــنة مــن تاريخ العمل بالن�شــبة الُمعدلــة  لل�شريبة      

)1 يناير 2022(، اأيها اأ�شبق. 

في حال تعديل العقد اأو تجديده اأو م�شي �شــنة ح�شــبما ورد في الفقرة ال�شــابقة، يتعين على  ب- 

الخا�شع لل�شريبة ح�شاب ال�شريبة بن�شبة 10%، وتطبيق الإجراءات الآتية:

1- اإ�شدار فاتورة �شريبية محملة بال�شريبة بن�شبة 10%، وفي حال تم اإ�شدار فاتورة �شريبية 

محملة بال�شريبة بن�شبة 5% م�شبقًا، فاإنه يتعين على الخا�شع لل�شريبة اإلغائها واإ�شدار 

فاتورة �شريبية جديدة محملة بال�شريبة بن�شبة %10.
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فاإنه  التوريد،  مقابل  على   %5 بن�شبة  ال�شريبة  ح�شب  قد  لل�شريبة  الخا�شع  كان  2- اإذا 

المقابل  تلّقى فيها  التي  للفترة  الذي يعود  ال�شريبي  الإقرار  بتعديل  القيام  يتعين عليه 

لت�شحيحه، وذلك من خالل ا�شتثناء المبلغ الكلي للفاتورة ال�شريبية من ذلك الإقرار 

والإف�شاح عن المبلغ الكلي للفاتورة ال�شريبية الجديدة المت�شمنة لل�شريبة بن�شبة %10 

في الفترة ال�شريبية التي وقع عليها الت�شحيح.

ث�ني�ً: التوريدات التي تكون لمرة واحدة ل�شــلع اأو خدمات خا�شعة لل�شريبة بالن�شــبة الأ�شا�شــية، 

والتــي تتم بعد العمل بالن�شــبة الُمعدلة لل�شريبة )1 ينايــر 2022( بموجب عقد مبرم بعد العمل 

باأحكام القانون )24 دي�شمبر 2021(:

يتعين على الخا�شع لل�شريبة اإ�شدار فاتورة �شريبية محملة بال�شريبة بن�شبة 10% والإقرار  اأ- 

عنها في ذات الفترة ال�شريبية التي تم اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية فيها. وفي حال تم اإ�شدار 

فاتــورة �شريبيــة محملــة بال�شريبة بن�شــبة 5% م�شــبقًا، فاإنــه يتعين على الخا�شــع لل�شريبة 

اإلغائها واإ�شدار فاتورة �شريبية جديدة محملة بال�شريبة بن�شبة %10.

اإذا كان الخا�شــع لل�شريبــة قد اأ�شدر فاتورة �شريبية بن�شــبة 5% لتوريــد كان من المقرر اأن  ب- 

يتــم قبــل العمل بالن�شــبة الُمعدلة لل�شريبــة )1 يناير 2022( بموجب عقــد مبرم بعد العمل 

باأحــكام القانــون )24 دي�شــمبر 2021( ولم يتم اللتزام بتنفيذ �شــروط العقد ب�شــاأن تاريخ 

التوريــد فتــم التوريــد بعد العمل بالن�شــبة الُمعدلــة لل�شريبة )1 ينايــر 2022(، فيتعين على 

الخا�شع لل�شريبة اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- اإلغاء الفاتورة ال�شريبية المحملة بال�شريبة بن�شبة 5% واإ�شدار فاتورة �شريبية جديدة 

محملة بال�شريبة بن�شبة %10.

2- اإذا كان الخا�شع لل�شريبة قد تلّقى مقابل التوريد قبل العمل بالن�شبة الُمعدلة لل�شريبة 

يتعين عليه  فاإنه  المقابل،  بن�شبة 5% على هذا  ال�شريبة  وتم ح�شاب  يناير 2022(   1(

القيام بتعديل الإقرار ال�شريبي الذي يعود للفترة التي تلّقى فيها المقابل لت�شحيحه، 

والإف�شاح  الإقرار  ال�شريبية من ذلك  للفاتورة  الكلي  المبلغ  ا�شتثناء  وذلك من خالل 

عن المبلغ الكلي للفاتورة ال�شريبية الجديدة المت�شمنة لل�شريبة بن�شبة 10% في الفترة 

ال�شريبية التي وقع عليها الت�شحيح.

ث�لث�ً: التوريدات الم�شــتمرة ل�شــلع وخدمات خا�شعة لل�شريبة بالن�شبة الأ�شا�شية، والتي تتم بعد 

العمل بالن�شبة الُمعدلة لل�شريبة )1 يناير 2022( بموجب عقد مبرم قبل العمل باأحكام القانون 

)24 دي�شمبر 2021(:

وذلك   %5 بن�شبة  بال�شريبة  حمملة  �شريبية  فاتورة  اإ�شدار  لل�شريبة  اخلا�شع  على  يتعني 

حتى تاريخ انتهاء مدة العقد اأو تعديله اأو جتديده اأو م�شي �شنة من تاريخ العمل بالن�شبة املُعدلة 

لل�شريبة، اأيها اأ�شبق. ويف حال ا�شتمر التوريد بعد حلول اأي من تلك التواريخ - بح�شب الأحوال 
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- فاإنه يتعني على اخلا�شع لل�شريبة تقييم ال�شلع واخلدمات وح�شاب ال�شريبة بن�شبة 10% على 

ال�شلع واخلدمات املقدمة بعد ذلك التاريخ.

رابعــ�ً: التوريــدات الم�شــتمرة ل�شــلع وخدمــات خا�شعــة لل�شريبة بالن�شــبة الأ�شا�شــية، والتي يتم 

تقديم جزء منها قبل العمل بالن�شبة الُمعدلة لل�شريبة والجزء الآخر بعد العمل بالن�شبة الُمعدلة 

لل�شريبــة )1 ينايــر 2022(، وذلــك بموجب عقد اأبرم اأو تم تعديله اأو تجديده بعد العمل باأحكام 

القانون )24 دي�شمبر 2021(:

وح�شاب  حدة،  على  واخلدمات  ال�شلع  من  جزء  كل  تقييم  لل�شريبة  اخلا�شع  على  يتعني 

ال�شريبة بن�شبة 5% على ال�شلع واخلدمات املقدمة قبل العمل بالن�شبة املُعدلة لل�شريبة )1 يناير 

2022(، وح�شاب ال�شريبة بن�شبة 10% على ال�شلع واخلدمات املقدمة بعد العمل بالن�شبة املُعدلة 

لل�شريبة )1 يناير 2022(.

امل�دة�الث�نية

على املعنيني - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الرئي�ش�التنفيذي�للجه�ز�الوطني�لالإيرادات

رن��اإبراهيم�فقيهي

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 30 دي�شمـبـــــــــــر 2021م
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وزارة�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)347(�ل�صنة��2021

ب�ص�أن�ت�صنيف�عدد�من�العق�رات�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، 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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  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 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�االآتي:

م�دة�)1(

ـف العقارات الكائنة يف منطقة مهزة - جممع 602 رقم 06027190 ورقم 06027191   ت�شنَّ
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ـف العقار  وي�شنَّ  ، )RA( اخلا�س اأ ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  06027136 �شمن  ورقم 

رقم  13213418 �شمن ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة  )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار  اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة�)3(

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

�وزير�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

�ع�ص�م�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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�االإعالن�ت�ال�ص�درة�تطبيق�ً�للق�نون�رقم�)1(�ل�صنة�2004

ل�ب�لق�نون�رقم�)14(�ل�صنة�2006 ��ب�ص�أن�براءات�االخرتاع�ومن�ذج�املنفعة،�املعدَّ

اإعالن�رقم�)25(�ل�صنة�2021

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.

     وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير�اإدارة�التج�رة�اخل�رجية�واِلـمْلـكية�ال�صن�عية
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 20140025 :بلطلا مقر ]21[
 12/03/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
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 :عجارملا ]56[
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 )HCV( جالعل قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 قلعتیو .C يئابولا يدبكلا باھتلالا سوریف ىودع جالع يف ةدیفم ةیجالع تائیزجل تافیلوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .تابیكرتو ،تاعرج ءاطعإ مظن ،تامادختسا ،قرطب يلاحلا عارتخالا

 
 
 
 
 6 :ةیامحلا رصانع ددع
 
 



العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021

43

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1707 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140035 :بلطلا مقر ]21[
 25/03/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2012/069007  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

1116559.4[31] 
[32] 26/03/2011 

 ةدحتم ةكلمم ]33[
 ، زنلراك -2 ،يثورود ، تویدراب - 1:نوعرتخملا ]72[
 -5 ،نازوس ، نیتباك -4 ،ھیك ، رییملود -3 ،رتنوج
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 نیفول تیتیسریفینوی يكیلوثاك -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 6 تارتسیاو ، يد & را نیفول .وی .ھیك -1  :كلاملا ناونع
 اكیجلب ، نیفول 3000 يب 5105 سكوب –
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
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 ةدیدج يسوریف رثاكت تاطبثم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مادختساب تاناویح يف ةیسوریف تاباصإ ةجلاعم وأ عنمل ةدیدج قرط ،ةدیدج تابكرم نم ةلسلسب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ءاود ةئیھ ىلع مادختسالل رثكأ لضفم لكشب ،ءاود ةئیھ ىلع مادختسالل ةروكذملا ةدیدجلا تابكرملابو ةدیدجلا تابكرملا
 ةلئاعل يمتنت تاسوریفب تاباصإ رثكأ دیدحتب ،RNA تاسوریفب تاباصإ دیدحتلاب ،ةیسوریف تاباصإ نم ةیاقولا وأ جالعل
 تابیكرتب كلذ ىلع ةوالع يلاحلا عارتخالا قلعتی .كندلا ىمح سوریفب تاباصإً اضیأ رثكأ دیدحتبو ،ةرفصملا تاسوریفلا

 لضفم لكشب ،ءاود ةئیھ ىلع مادختسالل تارضحتسملا وأ تابیكرتلاب ،ةدیدجلا تابكرملا نم ةفیلوت تارضحتسم وأ ةینالدیص
 تابكرملا ریضحتل تایلمعبً اضیأ عارتخالا قلعتی .ةیسوریف تاباصإ ةجلاعم وأ نم ةیاقولل رثكأ
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 عارتخا ةءارب ]12[
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 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 فید ، الوكین -1 :نوعرتخملا ]72[
 كنا زیباریث كیتینیج نامویھ ریاش -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ، نوتغنیسكیل يو ریاش 300 -1  :كلاملا ناونع
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  يلودلا فینصتلا ]51[
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 زاتافلس-2-تانورویدنإ ةیقنت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةدوع قیرط نع ھجاتنإ مت يذلا I2S نیتورب ةیقنتل ةنَّسحم اًقرط ،ىرخأ ٍرومأ نیب نم ،ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةیناكمإب مامتھالل ریثملا فاشتكالا ىلع ،يئزج لكشب ،يلاحلا عارتخالا دمتعی .میزنإلا ةضاعإب جالعل ينیجلا داحتالا
 يوتحی ةیلخ ةعرزم طسو ،لثم ،ةجلاعملا ریغ ةیویحلا داوملا نم ينیجلا داحتالا ةدوع نع جتانلا I2S نیتورب ةیقنت
 .بارشتسا ةدمعأ ةعبرأ ىلإ لصی اًضفخنم اًددع نمضتت ةیلمع مادختساب ،I2S ىلع
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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D1: US 2012/121698 A1  
D2: US 2012/035262 A1  
D3: MATSUZAKI ET AL.: "Incremental Effects of Eicosapentaenoic 
Acid on Cardiovascular Events in StatinTreated Patients with Coronary 
Artery Disease", CIRC J, vol. 73, 2009, pages 1283-1290, XP055181321 
D4: MICHOS ET AL.: "Niacin and Statin Combination Therapy for 
Atherosclerosis Regression and Prevention of 
Cardiovascular Disease Events", JOURNAL OF THE AMERICAN 
COLLEGE OF CARDIOLOGY, vol. 59, no. 23, 
5 June 2012, pages 2058-2064, XP028510520 
D5: NAKAMURA N ET AL: "Joint effects of HMG-CoA reductase 
inhibitors and eicosapentaenoic acids on serum 
lipid profile and plasma fatty acid concentrations in patients with 
hyperlipidemia", INTERNATIONAL JOURNAL 
OF CLINICAL AND LABORATORY RESEARCH, SPRINGER, 
BERLIN, DE, vol. 29, no. 1, 1 March 1999, 
pages 22-25, XP002558875 *Cited in EPO Search Report 
D6: Christie M Ballantyne; Harold E Bays; John J Kastelein; Evan A 
Stein; Jonathan Isaacsohn; Rene A Braeckman; 
Paresh N Soni: "Abstract 15071: AMR101 Lowers Triglycerides, 
Atherogenic Lipoprotein, Phospholipase A2, and 
High-sensitivity C-reactive Protein Levels in Patients with High 
Triglycerides and on Background Statin Therapy (the 
ANCHOR Study)", 22 November 2011, XP002752620 *Cited in EPO 
Search Report 
D7: Rene Braeckman; Mehar S Manku; Christie M Ballantyne; William 
G Stirtan; Paresh N Soni: "Abstract 18549: 
Effects of AMR101, a Pure Eicosapentaenoic Omega-3 Fatty Acid, on 
the Fatty Acid Profile in Plasma and Red Blood 
Cells in Statin- Treated Patients with Persistent High Triglycerides 
(Results from the ANCHOR Study)", Circulation, 
vol. 126, no. 21S, 20 November 2012, page A15071, XP002752590 
*Cited in EPO Search Report 
 

 
 نیتاتس جالع ىقلتی عضاخ يف ةیئاعو ةیبلق ةلاح ةروطخ لیلقتل قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،نیتاتس جالع ىقلتی عضاخ يف ةیئاعو ةیبلق ةلاح ةروطخ لیلقتل قرط ریفوتب ،تادیسجتلا نم دیدعلا يف ،يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 يارت ىوتسمل مایصلا ءانثأ ةیلوأ ةمیق ھل نیتاتس جالع ىقلتی عضاخ يف ةیئاعو ةیبلق ةلاح ةروطخ لیلقتل ةقیرطب دیدحتلا ھجو ىلعو
 حوارتی ام ىلع لمتشت ةینالدیص ةبیكرت عضاخلا ءاطعإو ،رتل يسید /مجم 500 يلاوح ىلإ رتل يسید / مجم 135 يلاوح غلبی دیرسیلج
 .ھنم قتشم وأ كیونیاتنباسوكیإ ضمحل لیثیإلا رتسإ نم مج 4 يلاوح ىلإ مج 1 يلاوح نم
 
 45 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1710 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 23/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150076 :بلطلا مقر ]21[
 27/05/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2013/083022  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   2012-269178[31] 
[32]  12/10/2012 

 نابای ]33[
 ،يكاسیإ -2 ،وزاكیشوی ،ارومیشین -1:نوعرتخملا ]72[
 ایوستات ،ارومات -3 ،وروت
 اشیاك يكیشوباك وكایس ياغوشت -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ویكوط ،وك-اتیك ،موشت-5 امیكوی ،1-5 -1  :كلاملا ناونع

 نابایلا ،1158543
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/438 A61P 3/14 
A61P 43/00 A61P 5/18 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2010/126030 A1 
 

 
 نیوتنادیھ قتشم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
ً ایئاود اھب حومسملا حالمألا وأ )1( ةماعلا ةغیصلا لالخ نم ھلیثمت نكمی يذلا بكرملا نم يلاحلا عارتخالا فلأتی 
 .تابلاطملا يف ددحملا وحنلا ىلع يھ 4 رآو ،3 رآ ،2 رآ ،1 رآ ،غیصلا يف( )1( .كلذل
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1711 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  27/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150079 :بلطلا مقر ]21[
 28/05/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/FR2013/052922  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

12/03304[31] 
[32]  12/05/2012 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 كیردیرف ،بول -2 ،جریس ،تفارك -1  
 سكیلبب سكوفارت جافیإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 93330-فا ،رشتوب نیلیھ ور 12-2 -1  :كلاملا ناونع
 اسنرف ،نرام روس يلیون
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C08J 3/00 C08J 3/12 
C08J 3/20 C08J 3/22 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2006/107179 A2  
D2: US 2011/269876 A1  
D3: US 2008/153945 A1  
D4: FR 2918066 A1  
D5: US 2011/257308 A1  
D6: US 5078905 A  
D7: US 2010/273915 A1  
D8: BE 1002939 A3  
D9: FR 2958302 A1 
D10: FR 2875808 A1 
D11: US 2005/101701 A1 
D12: US 4081502 A 
D13: US 4837252 A 
D14: US 5256712 A 
D15: FR 2871804 A1 
D16: DE 102010035071 A1 
 

 
 هریضحت ةقیرطو تابیبح لكش يف نارطقلا لیكشت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 تائیزجلا نم ةئام وحنب ةلتكو ةیجراخ ةقبطو رھوج نم فلأتت ةبیبح لك ،تابیبح لكش يف نارطقلا لیكشتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ؛رمیلوبلا نمً انزو %40 ىلإ %30 ةفوفصملا ةفلغألا نمً انزو %60 ىلإ %40 نم فلأتی رھوجلا ،مارج 2 ىلإ مارج 0.5 نیب
 لماوع نم فلأتی يجراخلا فالغلاو ؛قاصتلإلل ةداضم ةوشح نمً انزو %15 ىلإ %2و ؛قفاوتلا لماوع نمً انزو %6 ىلإ 4%
 .تلفسإلا عناصم يف ھسفن ءيشلا مادختساو ةروكذملا ةبیكرتلا ریضحت ةقیرطبً اضیأ عارتخإلا قلعتی .قاصتلإلل ةداضم
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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وزارة�ال�صن�عة�والتج�رة�وال�صي�حة

اإعالن�ت�اإدارة�الت�صجيل

اإعالن�رقم�)940(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل��صركة�ت�ص�من

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيدان/ عي�شى عبدالح�شين 

ال�شواد و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )ال�شواد التجارية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 11664-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

اإعالن�رقم�)941(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل��صركة�م�ص�همة�بحرينية�مقفلة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ وفاء نور اهلل حبيب 

عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإيادات هولدينغز 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130434، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

األف( دينار بحريني وراأ�شمال  م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال �شادر مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 

م�شرح به مقداره 1،500،000 )مليون وخم�شمائة األف( دينار بحريني. 

اإعالن�رقم�)942(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 ،ANEES /  BATOOLتعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد

ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الدين،  برهان  الدين  جراغ  �شيخ  �شلطانة  ر�شية  ال�شيدة/  عن  نيابة 

)لوازم المطبخ الذكي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110290-2، طالبًا بتغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل 
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با�شم كل من: ANEES MOHAMED HANEEF MOHAMED )ن�شبة 49%(، ور�شية �شلطانة �شيخ جراغ الدين 

برهان الدين )ن�شبة %51(.

اإعالن�رقم�)943(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل�فرع�ب�صركة�م�ص�همة�بحرينية�مقفلة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامية مها جابر، نيابة 

عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدود التي تحمل ا�شم )الكوهجي لخدمة المحركات ذ.م.م(، الم�شجلة 

الم�شماة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  بال�شركة  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،1-68810 رقم  القيد  بموجب 

)مجموعة عبدالجبار الكوهجي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 341. 

اإعالن�رقم�)944(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإليها ال�شيدة/ ليلى رحمه �شعد  باأنه قد تقدمت  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

فزيع، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معر�س األعاب مكعبات روبك�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

44131-27، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني وت�شجل با�شم كل من: SAMSHEER PILAKKADAN )ن�شبة 85%(، وليلى 

رحمه �شعد فزيع )ن�شبة 1%(، وKAREEM PILAKADAN )ن�شبة %14(.

اإعالن�رقم�)945(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

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

علي باتي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برج عائ�شة للخياطة والتطريز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

96494-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني وت�شجل با�شم كل من: ABDUL GHAFFAR BUTT  )ن�شبة 70%(، ومحمد 

جميل عنايت علي باتي )ن�شبة %30(. 
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اإعالن�رقم�)946(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شعدية اإح�شان اإلهي 

ف�شل اإلهي دين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة جيزان للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

69597-12، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: AMAL VALIYAKANDIYIL )ن�شبة 39%(، و�شعدية 

اإح�شان اإلهي ف�شل اإلهي دين )ن�شبة 1%(، و RAHUL VALIYA KANDIYIL )ن�شبة %60(.

اإعالن�رقم�)947(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

بن  علي  بن  ح�شن  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ح�شين الحدب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ح�شن علي ح�شين الحدب(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 127463، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  ح�شن بن علي بن ح�شين الحدب )51%(، ومحمد 

اأفجال )%49(.

اإعالن�رقم�)948(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل�فرع�ب�صركة�ت�ص�من

عبدالكريم  جواد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

خليل ال�شائغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة جواد لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

35501-3، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع ب�شركة الت�شامن الم�شماة )�شريملك لت�شميم المجوهرات/ ت�شامن( 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-141539.

اإعالن�رقم�)949(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل�فرع��صركة�اأجنبية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامي ح�شن اأحمد 

بديوي وم�شاركوه، نيابة عن القائمين على فرع ال�شركة الأجنبية الم�شاهمة المقفلة العامل في مملكة البحرين، 
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والتي تحمل ا�شم )نابكو الوطنية( والم�شجل فرعها بموجب القيد رقم 141171، طالبًا تحويل الفرع المذكور اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني. 

اإعالن�رقم�)950(�ل�صنة�2021

ب�ص�أن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل��صركة�ت�ص�من

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ هدى را�شد عامر 

للمحاماة  وال�شالحي  )المهزع  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  نيابة عن  المهزع، 

لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،116255 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  القانونية  وال�شت�شارات 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني. 
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وزارة�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

قرارات�اال�صتغن�ء

قرار�رقم�)�6ـــ�غ(�ل�صنة��2021ب�ال�صتغن�ء�عن�العق�ر�امل�صتملك��

ب�لقرار�رقم�)219(�ل�صنة��2012وامل�صجل�ب�ملقدمة�رقم��2007/5620

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

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

ال�شادر على ملك علي غالم دروي�س  ل�شنة 2012  ا�شتمالك رقم )219(  ال�شتغناء عن قرار 

اأخرت زاده، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/5620، والذي كان من 

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

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

الذهب  بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة 

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�ص�م�بن�عبداهلل�خلف

 

قرار�رقم�)�7ـــ�غ(�ل�صنة��2021ب�ال�صتغن�ء�عن�العق�ر�امل�صتملك��

ب�لقرار�رقم�)230(�ل�صنة��2012وامل�صجل�ب�ملقدمة�رقم��1977/885

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

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

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )230( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك زهراء حممود بادين 

وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  حممد،  مريزا  بن  الكرمي  عبد  اأبناء  ون�شيمة  وعادل 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه  باملقدمة رقم 1977/885، والذي كان من 

لأعمال املنفعة العامة.

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

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

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

وزير�االأ�صغ�ل�و�صئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�ص�م�بن�عبداهلل�خلف


