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�أمر ملكي رقم ( )7ل�سنة 2022
بتعيني م�ساعد مل�ست�شار الأمن الوطني
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )2ل�سنة  2006ب�إعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد
اخت�صا�صاته ،وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )54ل�سنة  2019بتعيني م�ست�شار للأمن الوطني،

�أمرنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيعني املقدم الركن ال�شيخ خالد بن علي بن جابر �آل خليفة م�ساعد ًا مل�ست�شار الأمن الوطني
ل�شئون التن�سيق واملتابعة.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ـ ــخ 1 :رج ـ ـ ـ ــب 1443هـ
المواف ــق 2 :فبــرايـ ــر 2022م
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مر�سوم رقم ( )6ل�سنة 2022
بتعيينات يف وزارة الداخلية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم وزارة الداخلية ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )6ل�سنة  2010بتعيني نائب مدير عام ومدراء يف وزارة الداخلية،
وعلى القرار رقم ( )17ل�سنة  2015بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،
وبنا ًء على عر�ض وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيعني يف وزارة الداخلية كل من:
قائد ًا لخفر ال�سواحل.
		
 -1العميد جا�سم محمد عي�سى الغتم
 -2العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدو�سري وكي ًال م�ساعد ًا للمنافذ والبحث والمتابعة.
مدير ًا عام ًا للإدارة العامة للحرا�سات.
		
 -3العميد عبداهلل نا�صر �صقر النعيمي

املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 1 :رجـ ــب 1443هـ
الموافق ٢ :فبراير 2022م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قرار رقم ( )9ل�سنة 2022
بتعيني مدير يف وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2021ب�إعادة تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني،
اخل ْدمات املالية امل�شرتكة ،املعدل بالقرار رقم
وعلى القرار رقم ( )21ل�سنة  2020بتنظيم ِ
( )53ل�سنة ،2021
وبنا ًء على عر�ض وزير املالية واالقت�صاد الوطني،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعني ال�سيد عبداهلل عبداخلالق ال�صباح مدير ًا لإدارة املوارد املالية يف وزارة املالية
واالقت�صاد الوطني.

املادة الثانية

يتوىل وزير املالية واالقت�صاد الوطني ندب املدير املذكور يف املادة الأوىل من هذا القرار �إىل
�أية جهة من اجلهات احلكومية.

املادة الثالثة

على وزير املالية واالقت�صاد الوطني تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره،
و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة 1443هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 1 :فبـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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قرار رقم ( )10ل�سنة 2022
بتعيني مدير يف وزارة الإ�سكان
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )63ل�سنة  2008ب�إعادة تنظيم وزارة الإ�سكان،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الإ�سكان،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُتعني ال�سيدة مرمي جمعة خمي�س الفليتي مدير ًا لإدارة اخلدمات الإ�سكانية يف وزارة الإ�سكان.

املادة الثانية

على وزير الإ�سكان تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة 1443هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 1 :فبـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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قرار رقم ( )11ل�سنة 2022
بتعيني مدير يف جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2007ب�إعادة تنظيم جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري،
وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعني ال�سيد خليل �إبراهيم ظاعن الظاعن مدير ًا لإدارة امل�سح العقاري يف جهاز امل�ساحة
والت�سجيل العقاري.

املادة الثانية

على رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة 1443هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 1 :فبـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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قرار رقم ( )12ل�سنة 2022
بتعيني مدراء يف م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2019بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعني يف م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري كل من:
مدير ًا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري.
 -1ال�سيد حمد محمد يو�سف هزيم
 -2ال�سيدة وجدان �أحمد عبداهلل البنعلي مدير ًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
 -3ال�سيدة مهناز غلوم محمد �أبوالقا�سم مدير ًا لإدارة العمليات العقارية.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من
تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة 1443هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 1 :فبـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )9ل�سنة 2022
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
�صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )47ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة املخت�صة وبت�سمية الوزير املخت�ص
بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة ،املعدل
باملر�سوم رقم ( )٨ل�سنة ،٢٠٢١
وعلى املر�سوم رقم ( )61ل�سنة  2021ب�إن�شاء الهيئة العامة للريا�ضة،
وعلى القرار رقم ( )42ل�سنة  2021ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة،

ُقرر الآتي:
املادة الأوىل

يخ َّول موظفو وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة التالية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط
الق�ضائي وذلك بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم باملخالفة لأحكام قانون
اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،1989وكذلك �أحكام املر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة ،والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لهما ،وهم:
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 -1عبداهلل فواد المحرقي.
 -2محمد �صباح الجالهمة.
 -3محمد علي جناحي.
 -4علي عبداهلل الع�سو�س.

املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم ( )42ل�سنة  2021ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

املادة الثالثة

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ ٢٤ :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ـ ــواف ـ ــق ٢٧ :ي ـنــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م  
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )10ل�سنة 2022
بتعديل جدول برامج الت�أهيل والتدريب
املُرافق للقرار رقم ( )36ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد برامج الت�أهيل والتدريب
للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة و�إجراءات تنفيذها
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على القانون رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة  ،2021وعلى الأخ�ص املادة ( )8منه،
وعلى القرار رقم ( )36ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد برامج الت�أهيل والتدريب للمحكوم عليهم
بعقوبات بديلة و�إجراءات تنفيذها ،املُعدل بالقرار رقم ( )54ل�سنة ،2019
وعلى القرار رقم ( )76ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد اجلهة املعن َّيـة و�آلية تنفيذ العقوبات
والتدابري البديلة ،املُع ّدل بالقرار رقم ( )64ل�سنة ،2020
وبعد التن�سيق مع وزير الداخلية،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية،

ُق ِر َر الآتي:
مادة ()1

ُي�ضاف بند جديد برقم (� )6إىل جدول برامج الت�أهيل والتدريب املُرافق للقرار رقم ()36
ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد برامج الت�أهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة و�إجراءات
تنفيذها ،ن�صه الآتي  :
الرقم

نوع الربنامج

6

برنامج ال�سجون املفتوحة

اجلهة املُ�شرفة
وزارة الداخلية
(الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة)

مادة ()2

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإٍ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

        وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 28 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ـ ــواف ـ ــق 31 :ي ـنــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )4ل�سنة 2022
بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز حماية الطفل
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون العدالة الإ�صالحية للأطفال وحمايتهم من �سوء املعاملة ال�صادر
بالقانون رقم ( )4ل�سنة  ،2021وعلى الأخ�ص املادة ( )34منه،
وبنا ًء على تر�شيح اجلهات املعنية،
وبنا ًء على عر�ض القائم ب�أعمال وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ي�شكل جمل�س �إدارة مركز حماية الطفل برئا�سة ال�سيدة هدى حممد علي احلمود مدير
�إدارة الرعاية االجتماعية ،وع�ضوية كل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
 -1الدكتورة ال�شيخة نورة بنت خليفة �آل خليفة وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
 -2مالزم �أول فاطمة عبد اهلل خليفة الكو�س وزارة الداخلية.
وزارة ال�صحة.
 -3ال�سيد كمال جمال كمال
وزارة التربية والتعليم.
 -4الدكتورة نورية محمد خمي�س الفالحي
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 	 .
 -5ال�سيدة انت�صار ح�سن العري�س
المجل�س الأعلى للمر�أة.
 -6ال�سيدة عبير محمد دهام
وزارة �شئون الإعالم.
 -7ال�سيدة ماي�سة عبد اللطيف الذوادي
جمعية �أمنية طفل  .
 -8ال�سيدة منال علي العو�ضي
الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
 -9ال�سيدة فوزية محرو�س المحرو�س
اجتماع له نائب ًا للرئي�س من بني �أع�ضائه يحل حمل الرئي�س يف حالة
ويختار املجل�س يف �أول
ٍ
غيابه.

مادة ()2

تكون مدة الع�ضوية يف املجل�س ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ العمل ب�أحكام هذا القرار.
و�إذا خال حمل �أي ع�ضو من �أع�ضائه لأي �سبب يحل حمله ممث ٌل عن ذات اجلهة ،ويكمل
الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
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مادة ()3

يكون للمجل�س مقر ٌر من بني موظفي الوزارة ،يتوىل �أعمال التح�ضري الجتماعات املجل�س
ودعوة الأع�ضاء لالجتماع وتدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س.

مادة ()4

للمجل�س ت�شكيل جلان وفرق عمل من بني �أع�ضائه �أو من غريهم من ذوي اخلربة ،لدرا�سة
مو�ضوع �أو �أكرث من املو�ضوعات املعرو�ضة عليه ،ويتعني على هذه اللجان والفرق تقدمي تقارير
بنتائج �أعمالها وتعر�ض على املجل�س.
كما يجوز للمجل�س يف �أداء مهامه ،اال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�صني ودعوتهم
حل�ضور اجتماعاته دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف القرارات.

مادة ()5

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 27 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 30 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م

العدد – 3584 :الخميس  3فبراير 2022

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )8ل�سنة 2022
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة املناعي اخلريية (م�ؤ�س�سة خا�صة)
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )75ل�سنة  2020ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل م�ؤ�س�سة املناعي اخلريية
(م�ؤ�س�سة خا�صة)،
وعلى النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة املناعي اخلريية وعقد ت�أ�سي�سها،
وعلى قرار جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة امل�ؤرخ يف ،2021/10/3

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت َرى التعديالت التالية على النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة وهي:
- 1تع َّدل المادة رقم ( )10لت�صبح «يتكون مجل���س الأمناء من خم�س��ة �أع�ضاء يتم تعيينهم من
ِق َبل الأع�ضاء الم�ؤ�س�س��ين ،وتحدد المنا�صب الإدارية في المجل���س لمدة �أربع �س��نوات قابلة
لتجديد التعيين لمدة �أو مدد �أخرى».
 -2تع��دل الم��ادة رقم ( )14فيما يخ���ص اخت�صا�صات الأمين المالي لت�صب��ح «الأمين المالي:
ويتولى �إدارة �أموال الم�ؤ�س�س��ة و�إم�س��اك ح�س��اباتها و�إيراداتها وم�صروفاته��ا و�إيداع �أموالها
ف��ي �أح��د الم�ص��ارف المعتم��دة و �ص��رف ما يتق��رر �صرفه بموج��ب �أذونات موقع��ة من قبله
وم��ن قب��ل الرئي���س ،وعليه كذلك ت�س��جيل الأم��وال و قيدها ف��ي الدفاتر وال�س��جالت وحفظ
الم�س��تندات المالي��ة الت��ي يترت��ب عليها التزام مال��ي على الم�ؤ�س�س��ة �أو حق له��ا مع مراعاة
مطابق��ة الإيرادات والم�صروفات لأح��كام الالئحة المالية ،وعليه �أن يقدم تقرير ًا كل ثالثة
�أ�ش��هر لمجل���س الأمن��اء عن الحال��ة المالية للإي��رادات والم�صروفات ،ول��ه االحتفاظ بمبلغ
معي��ن للنثريات ال�ضروري��ة وفق ًا لما تحدده الالئحة المالية للم�ؤ�س�س��ة المعتمدة و�صرف ما
يتقرر �صرفه».
 -3تع��دل الم��ادة رقم ( )16لت�صبح « يجتمع مجل���س الأمناء مرة كل �أربعة �أ�ش��هر ب�صفة دورية
وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ويقوم �أمين �س��ر المجل���س ب�إعداد جدول
�أعمال جل�س��ات مجل���س الأمناء ويعر�ضه على رئي���س مجل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�ش�أنه ثم
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يقوم �أمين ال�سر ب�إخطار الأع�ضاء به قبل موعد االنعقاد ب�أ�سبوعين على الأقل.
وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات ُيرجح
اجلانب الذي فيه الرئي�س».
 -4تع��دل الم��ادة رقم ( )18لت�صبح « يعتبر م�س��تقي ًال من ع�ضوية مجل���س الأمناء كل من تغيب
من �أع�ضائه عن ح�ضور جل�ساته مرتين متواليتين �أو ثالث مرات خالل ال�سنة الواحدة بدون
�إب��داء ع��ذر مقب��ول ،وفي حالة وفاة �أو ا�س��تقالة �أو ف�صل �أحد �أع�ضاء مجل���س الأمناء �أو خلو
مكانه لأي �س��بب من الأ�س��باب يحل محله ع�ضو �آخر يتم تعيينه من قبل الم�ؤ�س�س��ين ،وعلى
مجل���س االمن��اء �إخط��ار وزارة العمل التنمية االجتماعية بذلك ،وفي جميع الأحوال ت�ش��ترط
موافق��ة الع�ض��و كتابي�� ًا قبل تعيينه وتك��ون مدة الع�ضو الجدي��د مكملة لمدة �س��لفه �إلى نهاية
الدورة .ف�إذا كان الع�ضو المراد �ش��غل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل���س �أن ي�س��تمر في
القي��ام ب�أعمال��ه �إل��ى نهاية الدورة دون تعيين خلف له ب�ش��رط �أال يزيد ع��دد الأع�ضاء الذين
خال مكانهم للأ�س��باب ال�س��ابقة الإ�ش��ارة �إليها على ثلث �أع�ضاء المجل���س و �إال وجب عر�ض
الأمر على الم�ؤ�س�سين لتعيين خلف للع�ضو �أو الأع�ضاء الذين �شغرت �أماكنهم».

مادة ()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 24 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 27 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )9ل�سنة 2022
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية املحرق اخلريية
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى القرار رقم ( )118ل�سنة  2010ب�ش�أن حتول م�ؤ�س�سة ال�صندوق اخلريي ملدينة املحرق
�إىل جمعية املحرق اخلريية،
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية املحرق اخلريية،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية املحرق اخلريية يف اجتماعها املنعقد
بتاريخ  25دي�سمرب ،2021

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيق َّيد يف �سجل ق ْيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري
العادية جلمعية املحرق اخلريية ،ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  25دي�سمرب  ،2021وهو
كالآتي:
«ي�ضاف بند جديد �إىل املادة ( )8من النظام الأ�سا�سي للجمعية ،واخلا�صة ب�أهداف
اجلمعية ،وذلك على النحو الآتي:
� -إن�شاء وت�شغيل م�ؤ�س�سة لرعاية الوالدين».

مادة ()2

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 24 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 27 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )10ل�سنة 2022
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي لنادي روتاري العدلية
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )6ل�سنة  1995ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل نادي روتاري العدلية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى النظام الأ�سا�سي لنادي روتاري العدلية،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية لنادي روتاري العدلية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ
،2021/11/22

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيقيد يف �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري
العادية لنادي روتاري العدلية ،ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  22نوفمرب  ,2021وهو كالآتي:
ُيعدل ن�ص املادة ( )32من النظام الأ�سا�سي للجمعية لي�صبح «يتكون جمل�س الإدارة من
�أثني ع�شر ع�ضو ًا تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني �أع�ضائها ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد
مدة �أو مدد ًا �أخرى ويتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر».

مادة ()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 24 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 27 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )17ل�سنة 2022
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )195ل�سنة 2021
ب�ش�أن حظر �صيد �أو بيع �أو تدا ُول �صغار الأ�سماك والق�شريات
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على القرار رقم ( )195ل�سنة  2021ب�ش�أن حظر �صيد �أو بيع �أو تداول �صغار
الأ�سماك والق�شريات،
وبناء على عر�ض وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ي�ستبدل بن�صي البندين ( )9و( )10من اجلدول الوارد يف املادة الأوىل من القرار رقم
( )195ل�سنة  2021ب�ش�أن ْ
حظر �صيد �أو بيع �أو تدا ُول �صغار الأ�سماك والق�شريات ،الن�صان
الآتيان:
الرقم

النوع

9
10

ال�صايف
َ
اجل َنم

احلد الأدنى للطول امل�سموح
( بال�سنتيمرت)
� 10سم
� 15سم

مادة ()2

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية ُ -ك ٌل فيما يخ�صه -تنفيذ
�أحكام هذا القرار ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 14 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 18 :ي ـنــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )32ل�سنة 2022
ب�ش�أن زراعة نبتة الداما�س (الكونوكارب�س)
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  2003باملوافقة على نظام (قانون) احلجر
الزراعي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )34ل�سنة  2012باملوافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي
وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

وعقل نبتة الداما�س (الكونوكارب�س) يف املناطق املفتوحة التي تبعد عن
ُي�سمح بزراعة بذور ُ
�إمدادات اخلدمات والبنية التحتية مب�سافة ال تقل عن ع�شرة �أمتار.

املادة الثانية

يف جميع الأحوال� ،إذا ثبت وقوع �ضرر على اخلدمات والبنية التحتية ُيلتَزَ م ب�إزالة نبتة
الداما�س (الكونوكارب�س) خالل مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإخطار.
ويف حال عدم االلتزام ب�إزالتها تقوم �أمانة العا�صمة �أو البلدية املخت�صة ب�إزالتها وفق
الإجراءات املتبعة لديها وعلى نفقة امللزَ م ب�إزالتها.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واملعنيني ُ -ك ٌل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا
القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 1 :فب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )23ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة املحرق  -جممع 205
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املعدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املعدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املحرق،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغري ت�صنيف العقار رقم  02021994الكائن يف منطقة املحرق جممع  205من ت�صنيف
مناطق ال�سكن املت�صل ب (� )RHBإىل ت�صنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة ( )PSوفق ًا ملا
هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة
يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009
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ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 27 :جمادى الثاني 1443هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 30 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )28ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة كرزكان  -جممع 1025
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املعدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املعدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املعدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغي ت�صن َيف العقار رقم 10043938الكائن يف منطقة كرزكان جممع  1025من ت�صنيف
َّ
مناطق ال�سكن اخلا�ص �أ � )RA( -إىل ت�صنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة (ِ )PSو ْفق ًا ملا
هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة
يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009
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ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 24 :جمادى الآخرة 1443هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 27 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )29ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة باربار  -جممع 526
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املعدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املعدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

مادة ()1

يغي ت�صنيف عدد من العقارات الكائنة يف منطقة باربار جممع  526وذلك على النحو
َّ
الآتي:
 -1العقار رقم ( )05031843من ت�صنيف المناطق الزراعية ( )AGوت�صنيف مناطق ال�سكن
المت�صل �أ (� )RHAإلى ت�صنيف مناطق ال�سكن المت�صل �أ (.)RHA
 -2العقاري��ن رقم��ي ( )05031845و ( )05031844م��ن ت�صني��ف المناطق الزراعية ()AG
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�إلى ت�صنيف مناطق ال�سكن المت�صل �أ (.)RHA
 -3العقاري��ن رقم��ي ( )05031847و ( )05031846م��ن ت�صني��ف مناط��ق ال�س��كن المت�ص��ل �أ
( )RHAوت�صني��ف المناط��ق غير المخططة (� )UPإلى ت�صنيف مناطق ال�س��كن المت�صل �أ
(.)RHA
 -4العق��ار رق��م ( )05031848من ت�صنيف المناطق غير المخطط��ة ( )UPوت�صنيف مناطق
ال�سكن المت�صل �أ ( )RHAوت�صنيف المناطق الزراعية (� )AGإلى ت�صنيف مناطق ال�سكن
المت�صل �أ (.)RHA
 -5العقاري��ن رقم��ي ( )05031850و ( )05031849م��ن ت�صني��ف المناط��ق غي��ر المخطط��ة
( )UPوت�صنيف المناطق الزراعية (� )AGإلى ت�صنيف مناطق ال�سكن المت�صل �أ (.)RHA
 -6العقاري��ن رقم��ي ( )05031852و ( )05031851م��ن ت�صني��ف مناط��ق ال�س��كن المت�ص��ل �أ
(� )RHAإلى ت�صنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة (.)PS
بالإ�ضافة �إىل �إزالة الت�صنيف الزائد عن ال�شوارع املحيطة بالعقارات امل�شار �إليها يف هذه
املادة وفق ًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليها اال�شرتاطات التنظيمية
للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.

مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 27 :جمادى الثاني 1443هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 30 :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )30ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة بوقوة  -جممع 457
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املعدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املعدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املعدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغي ت�صنيف العقار رقم  04072702الكائن مبنطقة بوقوة جممع  457بعد التق�سيم من
َّ
ت�صنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق ( )B4ومناطق قيد الدرا�سة (� )USإىل ت�صنيف
مناطق ال�سكن اخلا�ص �أ ( )RAواملناطق الرتفيهية ( )RECومناطق اخلدمات واملرافق العامة
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( )PSوفق ًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه اال�شرتاطات التنظيمية
للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ ٢٨ :جمادى الثاني 1443هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق ٣١ :ي ـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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هيئة تنظيم االت�صاالت
قرار رقم ( )1ل�سنة 2021
باملوافقة على اعتماد �شركة بنفت (�ش.م.ب) مقفلة
كمزود خدمات ثقة معتمد وحتديد نطاقه
مدير عام هيئة تنظيم االت�صاالت:
بعد االطالع على قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )54ل�سنة  ،2018وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
املخت�صة بقانون اخلطابات
وعلى املر�سوم رقم ( )45ل�سنة  2021بت�سمية اجلهة الإدارية
َّ
واملعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة ،2018
وعلى القرار رقم ( )36ل�سنة  2017ب�ش�أن منح ترخي�ص ل�شركة بنفت (�ش.م.ب) مقفلة،
وعلى الالئحة التنظيمية ب�ش�أن ا�شرتاطات ومعايري اعتماد ِخ ْدمات الثقة ال�صادرة بالقرار
رقم ( )4ل�سنة   ،2021

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ووفق على اعتماد �شركة بنفت (�ش.م.ب) مقفلة كمزود خدمات ثقة معتمد وفق ًا للنطاق
الآتي:
 -1التوقيع الإلكتروني الآمن.
� -2أداة �إن�شاء التوقيع الإلكتروني الآمن.
� -3شهادة التوقيع الإلكتروني الآمنة.
ويكون االعتماد �صاحل ًا ملدة �أربعة وع�شرين �شهر ًا.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

القائم ب�أعمال مدير عام هيئة تنظيم االت�صاالت
نا�صر بن حممد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 22 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق� 1 :أغ�سط ـ ـ ـ ــ�س 2021م
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الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم ( )1ل�سنة 2004
ب�ش�أن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة ،املعدل بالقانون رقم ( )14ل�سنة 2006
�إعالن رقم ( )4ل�سنة 2022
ا�ستناد ًا �إىل القانون املذكور �أعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�صيل التالية فيما يخت�ص بطلبات
براءات االخرتاع ومناذج املنفعة التي مت �إيداعها ،والطلبات التي مت نقل ملكيتها ،والطلبات التي
انق�ضت احلقوق املرتتبة عليها.
و�سي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
 -1الرقم المت�سل�سل للطلب وبراءة االختراع.
 -2رقم الإيداع الدولي.
 -3تاريخ تقديم الطلب.
 -4ا�سم المخترع.
 -5ا�سم مالك البراءة وعنوانه.
 -6الت�صنيف الدولي.
 -7المراجع.
 -8ا�سم االختراع.
 -9ملخ�ص البراءة.
 -10عدد عنا�صر الحماية.

مدير �إدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1729:

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/01/27 :

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20150035 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2015/03/09 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/KR2014/010624 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]0001885-2014-1 [31
]2014/07/01 [32
] [33ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1ﻟﻲ ،ﺟﻮن ﺗﺸﺎي -2 ،ﻛﺎﻧﻎ ،دوﻧﻎ أوك -3 ،ﺑﺎرك
ﺗﺸﯿﻮﻧﻎ ﺟﻲ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة -1 :داﯾﻮ ﺷﯿﺒﺒﯿﻠﺪﯾﻨﻎ آﻧﺪ ﻣﺎرﯾﻦ
إﻧﺠﯿﻨﯿﺮﯾﻨﻎ ﻛﻮ ،.ﻟﯿﻤﯿﺘﺪ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ ،125 -1 :ﻧﺎﻣﺪاﯾﻤﻮن-رو ،ﺟﻮﻧﻎ-ﻏﻮ،
ﺳﯿﺌﻮل  ،108-100ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻛﻮرﯾﺎ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ

] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
;Int. Cl.: B63B 11/04; F02M 21/02
B63H 21/38; F16K 15/00
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:

D1: KR 20130073066 A
D2: "LNG-Motorenkonzept fur

Containerschiff ", SCHIFF UND HAFEN, no.
11, 1 November 2010, page 56
D3: US 2009/239426 Al

D4: US 2009/253318 Al

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع ) :ﻧﻈﺎم وطﺮﯾﻘﺔ ﻟﻺﻣﺪاد ﺑﻐﺎز اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺳﻔﯿﻨﺔ(
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﺎص ﺑﺨﺰان ﻏﺎز وﻗﻮد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إﻣﺪاد ﺑﻐﺎز وﻗﻮد ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻣﺪاد ﻣﺤﺮك ﺑﻐﺎز
طﺒﯿﻌﻲ ُﻣﺴﺎل .وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺧﺘﺮاع ،ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﻣﺪاد ﺑﻐﺎز اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮك ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻏﺎز اﻟﻮﻗﻮد؛ وﯾﺸﺘﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺰان ﻏﺎز وﻗﻮد ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻏﺎز اﻟﻮﻗﻮد ﻹﻣﺪاد
اﻟﻤﺤﺮك ﺑﮫ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ وﺿﻎ اﻟﻤﺤﺮك ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮة اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ وﯾﻮﺿﻊ ﺧﺰان ﻏﺎز اﻟﻮﻗﻮد أﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺮك.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ13 :

35

36

العدد – 3584 :الخميس  3فبراير 2022

] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1730 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/01/31 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
B65D 17/00 B65D 6/30

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20150179 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2015/11/29 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/US2014/039974 :
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
)D1: US8157119 (B2
]61/829,874 [31
)D2: US8313004 (B2
]2013/05/31 [32
)D3: US7673768 (B2
] [33اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
)D4: US5911551 (A
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
)D5: WO2012039433 (A1
 -1ﺟﻮﻧﺴﻮن ،إزﯾﻜﯿﻞ -2 ،ﻓﯿﻠﺪز ،ﺑﺮاﯾﻦ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة -1 :ﻛﺮاون ﺑﺎﻛﯿﺠﯿﻨﻎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،إﻧﻚ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ 11535 -1 :ﺳﺎوث ﺳﻨﺘﺮال أﻓﯿﻨﯿﻮ ،أﻟﺴﯿﺐ،
إﻟﯿﻨﻮي  ،60803أﻣﺮﯾﻜﺎ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ
Int. Cl.:

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :طﺮف ﺻﻔﯿﺤﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ذات ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻘﻮس ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح وﺟﺪار اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﻲ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
طﺮف ﺻﻔﯿﺤﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ) (10ذو ﺣﺎﺋﻂ ﻟﻮﺣﻲ ﻣﻘﻮس ) (14وﺣﺎﺋﻂ ظﺮﻓﻲ ذو ﺟﺰء ﺟﺪار اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﻲ ) .(22ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﺮﯾﻘﺔ
ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻏﻼق ) (30واﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻠﻮﺣﻲ.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ33 :
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1731 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/01/31 :

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20150185 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2015/12/22 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/EP2014/063452 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]1311344.4 [31
]2013/06/26 [32
] [33ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺘﺤﺪة
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1ﺑﻮﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﻚ

] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
C22B 21/00 C22B 7/04
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:

] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة -1 :ﺗﺎھﺎ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل اس أﯾﮫ
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ ،58 -1 :رو ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻣﺎرﺗﯿﻞ ،ال2134-
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ،ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع:

Int. Cl.:

D1: Michel G. Drouet ET AL: "Drosrite SaltFree Processing of Hot Aluminum Dross", In:
Recycling of Metals and Engineercd
& Materials" , | August 2000, John Wiley
Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, pages 11351145
D2: UNLU N ET AL: "Comparison of saltfree aluminum dross treatment processes",
RESOURCES CONSERVATION AND
RECYCLING, ELSEVIER
SCIENCEPUBLISHER, AMSTERDAM, NL,
July 2002, pages 61-72 vol. 36, no. 1. 1
D3: PETERSON ET AL: "A historical
perspective on dross processing",
،MATERIALS SCIENCE FORUM
vol. 693, | January 2011, pages 13-23
D4: WO 97/39155 Al
D5: US 2004/050211 Al
D6: EP 0322207 A2

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺒﺚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم

] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ وﺟﮭﺎز ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻓﻠﺰ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻣﻦ ﺧﺒﺚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ،ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻂ ﺧﺒﺚ
اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻣﻦ ﻓﺮن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻣﻨﺼﮭﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﯾﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﺒﺚ ،وﻧﻘﻞ وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ اﻟﻤﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﺨﺒﺚ إﻟﻰ
ﺟﮭﺎز أرﺟﺤﺔ ،وأرﺟﺤﺔ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺴﻜﺐ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ) (12ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ ) (42ﻻﻟﺘﻘﺎط
اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﻨﺼﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﺟﮭﺎز اﻷرﺟﺤﺔ.

ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ32 :
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الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم ( )6ل�سنة 2006
ب�ش�أن الر�سوم والنماذج ال�صناعية
�إعالن رقم ( )3ل�سنة 2022
ا�ستناد ًا �إىل القانون املذكور �أعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�صيل التالية فيما يخت�ص بطلبات
الت�صميمات ال�صناعية التي مت �إيداعها ،والطلبات التي مت نقل ملكيتها.
و�سي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
 -1الرقم الم�سل�سل للطلب .
 -2ا�سم الطالب وعنوانه.
 -3تاريخ تقديم الطلب.
 -٤و�صف الأداة التي قدم طلب الت�سجيل من �أجلها .
 -٥ت�صنيف لوكارنو للر�سوم والنماذج ال�صناعية المتعلق بالطلب .
 -٦ا�سم وعنوان الوكيل المفو�ض لت�سجيل الت�صميم في مملكة البحرين.

مدير �إدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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رقم الطلب :ب ت 1867 /
ا�سم الطالب  -1 :لوي�س �سيفيالنو  -2خليل البدوي
عنوان��ه � -1 :س��ي �أر� .أورب ال���س بالوما���س �إن  11130 ، 18ت�ش��كالنا دي ال فرونتي��را .كادي��ز ،
�إ�سبانيا
� -2شارع  ، J1مبنى � ، L32أميون  ، 5520لبنان.
تاريخ تقديم الطلب2021/10/11 :
و�صف طلب الت�صميم :محطة للطاقة ال�شم�سية
الت�صنيف13.01 :
ا�سم الوكيل المفو�ض� :سابا و �شركاهم تي ام بي
عنوانه :مكتب  ، 81برج البحرين مبنى � ، 20شارع الخليفة  ، 385مجمع  385المنامة  ،البحرين
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رقم الطلب :ب ت 1868 /
ا�سم الطالب  -1 :لوي�س �سيفيالنو  -2خليل البدوي
عنوان��ه � -1 :س��ي �أر� .أورب ال���س بالوما���س �إن  11130 ، 18ت�ش��كالنا دي ال فرونتي��را .كادي��ز ،
�إ�سبانيا
� -2شارع  ، J1مبنى � ، L32أميون  ، 5520لبنان.
تاريخ تقديم الطلب2021/10/11 :
و�صف طلب الت�صميم :وحدة توليد للطاقة ال�شم�سية
الت�صنيف13.01 :
ا�سم الوكيل المفو�ض� :سابا و �شركاهم تي ام بي
عنوانه :مكتب  ، 81برج البحرين مبنى � ، 20شارع الخليفة  ، 385مجمع  385المنامة  ،البحرين
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
�إعالنات �إدارة الت�سجيل
�إعالن رقم ( )15ل�سنة 2022
ب�ش�أن حتويل فرعني من �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ت�ضامن
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�سئولية
المحدودة التي تحمل ا�سم (�إن �إ�س �إن للبناء والمقاوالت ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،119107طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ت�ضامن ،وبر�أ�سمال مقداره �( 1,000أل��ف) دينار
بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :عبا�س محمد مكي ح�سن علي ،و  ،NURUL ISLAM ABDUL AZIZو TARA
 ،MIAH SHAHJAHAN ALIو  ،ZIARAT MOLLAH MANIK MOLLAHو ،JOAHER MAHAوMOIN UDDIN
.HABIBUR RAHMAN

�إعالن رقم ( )16ل�سنة 2022
ب�ش�أن حتويل �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �أ�صحاب ال�شركة الم�ساهمة البحرينية
المقفلة التي تحمل ا�سم (ال�شراكة للم�شاريع الإ�سكانية �ش.م.ب.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،81244طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض على تغيير اال�سم التجاري لل�شركة المذكورة التقدم باعترا�ضه �إلى الإدارة
المذكورة خالل مدة خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )17ل�سنة 2022
بحل وت�صفية �شركة (مطاعم دارينز ذ.م.م)
وحتويل قيدها �إىل م�ؤ�س�سة فردية

  
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليها ال�سيدة /رباب مجيد �أحمد
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نا�صر ،نيابة عن �أ�صحاب ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (مطاعم دارينز ذ.م.م) ،الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،127472طالبة ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية ،وتعيين ال�سيد /عمار جمعة علي عبدالر�سول
الكنكوني م�صفي ًا لل�شركة .وتحويل قيدها �إلى م�ؤ�س�سة فردية با�سم رباب مجيد �أحمد نا�صر .
بهذا يعلن الم�صفي �أن �سلطة المديرين بال�شركة المذكورة قد انتهت وفق ًا لن�ص المادة ( )325من قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وعم ًال بن�ص المادة ( )335من القانون
المذكور يدعو الم�صفي جميع دائني ال�شركة �إلى تقديم مطالباتهم �إليه ،مدعومة بالم�ستندات الالزمة ،خالل 15
يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،وذلك على البريد الإلكتروني للم�صفي وفق ًا للبيانات الآتية:
ا�سم الم�صفي :عمار جمعة علي عبدالر�سول الكنكوني
هاتف)+973(39664774 :
بريد �إلكترونيammar.alkangooni@alrayatravel.com :

�إعالن رقم ( )18ل�سنة 2022
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية (خمترب ال�سلوم للأ�سنان)
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليها مكتب المحامية منال �ضاحي
بموجب التخويل من ورثة ال�سيد /جالل �صباح �سلمان ال�سلُّوم ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (مختبر
ال�سلُّوم للأ�سنان) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،1-98436طالبين تحويل قيد الم�ؤ�س�سة المذكورة �إلى �شركة ذات
م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره �( 1,440ألف و�أربعمائة و�أربعون) دينار ًا بحريني ًا� ،شام ًال ذلك كافة �أ�صولها
وموجوداتها والتزاماتها التجارية ،وت�سجل ب�أ�سماء الورثة التالية �أ�سما�ؤهم:
 �شادخت محمد غلوم علي (ن�سبة .)٪١٢.٥ طالل جالل �صباح �سلمان ال�سلُّوم (ن�سبة .)٪٢٩.١٦٦٦٦٧ �سلمان جالل �صباح �سلمان ال�سلٌّوم (ن�سبة .)٪٢٩.١٦٦٦٦٧ �إجالل جالل �صباح �سلمان ال�سلُّوم (ن�سبة .)٪١٤.٥٨٣٣٣٣ �إطالل جالل �صباح �سلمان ال�سلُّوم (ن�سبة .)٪١٤.٥٨٣٣٣٣فعلى كل من لديه اعترا�ض على تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية المذكورة �أعاله التقدم باعترا�ضه �إلى الإدارة
المذكورة خالل مدة خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

