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 مر�سوم بقانون رقم )31( ل�سنة 2022    
 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )6( ل�سنة 1991 باإن�ساء �سندوق

 التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري
 البحرينيني واملر�سوم بقانون رقم )47( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإدارة واخت�سا�سات

 �سندوق التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني
وغري البحرينيني املن�ساأ مبوجب املر�سوم بقانون رقم )6( ل�سنة 1991  

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                 ملك مملكة البحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادة )38( منه،

وعلى قانون التقاعد الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،
واأفراد قوة  التقاعد ل�شباط  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 1991  بقانون رقم )6(  املر�شوم  وعلى 

دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد 
املن�شاأ مبوجب  البحرينيني  وغري  البحرينيني  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية،
وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

تحل عبارة )�شندوق التقاعد الع�شكري( محل عبارة )�شندوق التقاعد ل�شباط واأفراد قوة  اأ - 
دف��اع البحري��ن والأمن الع��ام البحرينيين وغي��ر البحرينيين( الواردة في عنوان المر�ش��وم 
بقان��ون رقم )6( ل�ش��نة 1991 باإن�ش��اء �شن��دوق التقاعد ل�شباط واأفراد ق��وة دفاع البحرين 

والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
تحل عبارة )�شندوق التقاعد الع�شكري( محل عبارة )�شندوق التقاعد ل�شباط واأفراد قوة  ب - 
دف��اع البحري��ن والأمن الع��ام البحرينيين وغي��ر البحرينيين( الواردة في عنوان المر�ش��وم 
بقانون رقم )47( ل�ش��نة 2010 ب�ش��اأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد ل�شباط واأفراد 
ق��وة دف��اع البحرين والأمن الع��ام البحرينيين وغير البحرينيين المن�ش��اأ بموجب المر�ش��وم 

بقانون رقم )6( ل�شنة 1991. 
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املادة الثانية 
باإن�شاء  ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الأوىل والثانية من املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991 
�شندوق التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني، 

الن�شان الآتيان:
المادة الأولى:

ُي�ن�شاأ �شندوق للت�قاعد الع�شكري لكل من ال�شباط والأفراد البحرينيني العاملني يف اجلهات 
الع�شكرية اخلا�شعني لأحكام قانون التقاعد الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 
لنظام  اخلا�شعني  الع�شكرية  العاملني يف اجلهات  البحرينيني  والأفراد غري  وال�شباط   ،1976

مكافاأة نهاية اخلدمة. 
المادة الثانية:

توؤدى اإىل �شندوق الت�قاعد الع�شكري املن�شاأ مبقت�شى املادة ال�شابق��ة ال�شرتاكات املن�شو�ص 
عليها يف امل���ادة )12( من قانون التقاعد الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 
يوؤديها ال�شباط والأفراد غري البحرينيني  التي  1976 وا�شرتاكات نظام مكافاأة نهاية اخلدمة 
العاملني يف اجلهات الع�شكرية، اأو اأية مبالغ اأخرى توؤديها اإليه الدولة وذلك اعتبارًا من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

املادة الثالثة
هذا  لأحكام  و)اخلا�شعون  ال�شندوق(  اأو  الع�شكري  التقاعد  )�شندوق  بتعريفي  ُي�شتبَدل 
اإدارة  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )47( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )1( املادة  يف  الواردين  القانون( 
البحرينيني  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  �شندوق  واخت�شا�شات 
وغري البحرينيني املن�شاأ مبوجب املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991، وبن�شو�ص املواد )3( 

الفقرة الأوىل و)5( الفقرة الأوىل و)15( من ذات القانون، الن�شو�ص الآتية:
مــادة )1( تعريفــي )�سنــدوق التقاعــد الع�ســكري اأو ال�سنــدوق( و )الخا�سعــون لأحــكام هــذا 

القانون(: 
�سندوق التقاعد الع�ســكري اأو ال�سندوق: �شندوق التقاعد الع�ش��كري المن�شاأ بموجب المر�شوم 

بقانون رقم )6( ل�شنة 1991.
الخا�سعون لأحكام هذا القانون: �شباط واأفراد الجهات الع�ش��كرية ممن ت�ش��ري عليهم اأحكام 

قانون التقاعد الع�شكري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976.
مادة )3( الفقرة الأولى:

برئا�شة  ل  ُي�شكَّ الع�شكري(  للتقاعد  الأعلى  )املجل�ص  ي�شمى  اأعلى  جمل�ص  لل�شندوق  يكون 
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القائد العام لقوة دفاع البحرين، وع�شوية ُكلٍّ من:
1- رئي�ص الحر�ص الوطني.
2- م�شت�شار الأمن الوطني.

3- وزير الداخلية.
4- وزير المالية والقت�شاد الوطني.
5- رئي�ص جهاز المخابرات الوطني. 

6- وزير �شئون الدفاع.
7- رئي�ص جهاز الأمن ال�شتراتيجي.

مادة )5( الفقرة الأولى:
يكون لل�شندوق جمل�ص اإدارة ُي�شكل بقرار من املجل�ص الأعلى من رئي�ص و�شبعة اأع�شاء، على 

النحو الآتي:
اأحد اأع�شاء مجل���ص الدفاع الع�ش��كري لقوة دفاع البحرين رئي�ش��ًا للمجل���ص، ير�شحه القائد   -1

العام لقوة دفاع البحرين.
ع�شوان يمثالن قوة دفاع البحرين، ير�شحهما القائد العام لقوة دفاع البحرين.  -2

ع�شوان يمثالن وزارة الداخلية، ير�شحهما وزير الداخلية.  -3
ع�شو يمثل الحر�ص الوطني، ير�شحه رئي�ص الحر�ص الوطني.  -4

ع�شو يمثل جهاز المخابرات الوطني، ير�شحه رئي�ص جهاز المخابرات الوطني.  -5
ع�شو يمثل جهاز الأمن ال�شتراتيجي، ير�شحه رئي�ص جهاز الأمن ال�شتراتيجي.  -6

مادة )15(:
الوطني  الأمن  الوطني وم�شت�شار  البحرين ورئي�ص احلر�ص  لقوة دفاع  العام  القائد  ي�شدر 
فيما  -كٌل  ال�شرتاتيجي  الأمن  جهاز  ورئي�ص  الوطني  املخابرات  جهاز  ورئي�ص  الداخلية  ووزير 

يخ�شه - القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة الرابعة
تلغى املادة الثالثة من املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991 باإن�شاء �شندوق التقاعد ل�شباط 
واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني، كما يلغى كل ن�ص يتعار�ص 

مع اأحكام هذا القانون. 
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املادة اخلام�سة
على رئي�ص جمل�ص الوزراء نائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - 
ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاري���خ: 28 ذو الحجة 1443ه�
الموافق: 27 ي��ول�ي���������و 2022م
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 مر�سوم رقم )39( ل�سنة 2022
بتعيني وكيل لوزارة العمل

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 
ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�ص وزير العمل،
وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

�ن �شمو ال�شيخ خليفة بن �شلمان بن حممد اآل خليفة وكياًل لوزارة العمل. ُي�عيَّ

املادة الثانية
على وزير العمل تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُي�عمل به من تاريخ �شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاري����خ: 25 ذي الحجة 1443ه�
الموافق: 24 ي��ول��ي�����������و 2022م
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 مر�سوم رقم )40( ل�سنة 2022
 بالت�سديق على التفاق بني حكومة مملكة البحرين

 وحكومة جمهورية م�سر العربية
 ب�ساأن اإن�ساء اللجنة احلكومية البحرينية - امل�سرية

للتعاون التجاري والقت�سادي والعلمي والتكنولوجي

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور، 

اإن�شاء  ب�شاأن  العربية  م�شر  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاق  وعلى 
والتكنولوجي  والعلمي  والقت�شادي  التجاري  للتعاون  البحرينية - امل�شرية  احلكومية  اللجنة 

�ع يف مدينة املنامة بتاريخ 29 يونيو 2022م،  املوقَّ
وبناًء على عْر�ص وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ودق على التفاق بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�شر العربية ب�شاأن اإن�شاء  �شُ
والتكنولوجي  والعلمي  والقت�شادي  التجاري  للتعاون  امل�شرية   - البحرينية  احلكومية  اللجنة 

�ع يف مدينة املنامة بتاريخ 29 يونيو 2022م واملرافق لهذا املر�شوم.  املوقَّ

املادة الثانية
على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاري����خ: 28 ذي الحجة 1443ه�
الموافق: 27 ي��ول��ي�����������و 2022م
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 قرار رقم )36( ل�سنة 2022
 باإن�ساء وت�سكيل فريق العمل الوطني

ملكافحة الأمرا�ض املزمنة )غري ال�سارية(

رئي�ص مجل�ص الوزراء:
بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ص املزمنة )غري 

املعدية(،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شمية اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ص املزمنة 

)غري املعدية(،
وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ص املزمنة 

)غري ال�شارية(،
وبناًء على عْر�ص وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُي�ن�شاأ فريق ُي��شمى »فريق العمل الوطني ملكافحة الأمرا�ص املزمنة )غري ال�شارية(«، وُي��شار 
اإليه يف هذا القرار بكلمة »الفريق«.

املادة الثانية
�ل الفريق برئا�شة وزير ال�شحة، وع�شوية ُك�لٍّ من: ُي��شكَّ

1- الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة في وزارة ال�شحة.
2- مدير اإدارة ال�شحة العامة في وزارة ال�شحة.
3- مدير اإدارة تعزيز ال�شحة في وزارة ال�شحة.

4- مدير اإدارة الفح�ص والمقايي�ص بوزارة ال�شناعة والتجارة.
5- مدير اإدارة ال�شحة الحيوانية بوزارة �شئون البلديات والزراعة.

6- مدير اإدارة تمكين ال�شباب بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.
7- مدير اإدارة الت�شال والتوعية البيئية بالجهاز التنفيذي للمجل�ص الأعلى للبيئة.
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8- مدير اإدارة ال�شراكة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم.
9- مدير اإدارة التلفزيون بوزارة �شئون الإعالم.

10- رئي�ص م�شت�شفى الطب النف�شي.
11- رئي�ص الِخ�ْدمات الطبية بمراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

12- رئي�ص ق�شم اأمرا�ص القلب بالم�شت�شفيات الحكومية.
13- ا�شت�شاري ورئي�ص ق�شم جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية بمركز محمد بن خليفة بن   

��شي للقلب. �شلمان اآل خليفة التخ�شُّ
14- ا�شت�شاري اأول طب اأ�شرة بم�شت�شفى قوة دفاع البحرين.

�اء وال�شكري بم�شت�شفى الملك حمد الجامعي. 15- ا�شت�شاري الغدد ال�شمَّ
16- ع�شو بغرفة تجارة و�شناعة البحرين.

17- رئي�ص جمعية مكافحة ال�شرطان البحرينية.
18- رئي�ص جمعية مكافحة التدخين.

19- نائب رئي�ص جمعية ال�شكري البحرينية.

املادة الثالثة
ي�شدر بت�شمية اأع�شاء الفريق قرار من وزير ال�شحة بعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة.

ويختار الفريق يف اأول اجتماع له نائبًا للرئي�ص من بني اأع�شائه، يتوىل اخت�شا�شات الرئي�ص 
يف حالة غيابه.

املادة الرابعة
واإذا خال  اأخرى مماثلة،  للتجديد ملدد  الفريق ثالث �شنوات قابلة  الع�شوية يف  تكون مدة 
�ن َم�ن يحل حمله بذات الأداة، وُي�كِم�ل الع�شو  ُي�عيَّ اأحد الأع�شاء لأيِّ �شبب من الأ�شباب  حمل 

اجلديد مدة �شلفه.

املادة اخلام�سة
يخت�ص الفريق باملهام الآتية:

1- و�ش��ع خط��ة وطني��ة لمكافحة الأمرا���ص المزمنة )غير ال�ش��ارية(، ا�ش��تنادًا لال�ش��تراتيجية 
���دة، ووثيقة المنام��ة لمكافحة الأمرا���ص المزمنة )غير  العالمي��ة والخط��ة الخليجية الموحَّ

ال�شارية(.
2- �شياغة الخطط التنفيذية وو�شع البرامج والأن�شطة الم�شتَركة بين الجهات ذات العالقة.

���هة  3- الإ�ش��راف عل��ى البرام��ج والأن�ش��طة الخا�شة بالأمرا�ص المزمنة )غير ال�ش��ارية( الموجَّ
لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأن�شطة.
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4- توحيد الجهود واإ�شراك القطاع الخا�ص والأهلي لمكافحة الأمرا�ص المزمنة )غير ال�شارية(.

5- رفع الوعي ال�شحي حول عوامل الخطر الموؤدية لالإ�شابة بالأمرا�ص المزمنة )غير ال�شارية(.
6- درا�ش��ة الت�ش��ريعات والأنظم��ة الخا�شة بمكافح��ة الأمرا�ص المزمنة )غير ال�ش��ارية( واإبداء 

الراأي ب�شاأنها.
7- تدعيم و�شائل البحوث والدرا�شات الخا�شة بالأمرا�ص المزمنة )غير ال�شارية(.

املادة ال�ساد�سة
يكون للفريق اأمني �شر يختاره الرئي�ص من بني موظفي وزارة ال�شحة، يتوىل اإعداد جداول 
ف�شاًل  بالفريق،  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  وِح�ْف�ظ  املحا�شر  وتدوين  الجتماعات  اأعمال 

عن القيام بكل ما يكلِّ�فه به الفريق اأو رئي�شه من مهام اأخرى يف جمال عمله.

املادة ال�سابعة
يجتمع الفريق بدعوة من رئي�شه اأو نائبه كل ثالثة اأ�شهر على الأقل اأو كلما دعت احلاجة اإىل 

د يف الدعوة مكان الجتماع وُي�رَف�ق بها جدول اأعمال الجتماع. ذلك، ويحدَّ
ويكون اجتماع الفريق �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو 

نائبه.
َت��شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياته  قراراته  الفريق  وُي��شِدر 

�ح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع. الأ�شوات يرجَّ

املادة الثامنة
و�شري  الفريق  اأعمال  اأ�شهر عن  ثالثة  كل  دورية  تقارير  الوزراء  اإىل جمل�ص  الرئي�ص  يرفع 

العمل به.

املادة التا�سعة
يجوز للفريق اأن ي�شتعني يف اأداء اأعماله مبن يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�شا�ص 

حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون ملن ُي��شتعان بهم �شوت معدود يف مداولت الفريق.

املادة العا�سرة
دها. يجوز بقرار من الرئي�ص ت�شكيل جلان فرعية تخت�ص باملو�شوعات التي يحدِّ
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املادة احلادية ع�سرة
ُي�لغى القرار رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ص املزمنة )غري 

املعدية(، كما ُي�لغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثانية ع�سرة
على وزير ال�شحة واجلهات املعنية - ُك�لٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1443ه�
ال�م���واف�������ق: 26 ي��ول��ي�����������و 2022م
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 قرار رقم )37( ل�سنة 2022
 ب�ساأن ا�ستبدال ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية

لت بهيئة َجْودة التعليم والتدريب للإطار الوطني للموؤهِّ

رئي�ص مجل�ص الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 
جودة التعليم والتدريب،

التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ت�شكيل  باإعادة   2021 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
والتدريب،

الوطني  لالإطار  ال�شت�شارية  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة   2021 ل�شنة   )48( رقم  القرار  وعلى 
الت يف هيئة جودة التعليم والتدريب، للموؤهِّ

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،
وبعد تو�شية جمل�ص اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُي��شتبَدل ال�شيد اأحمد عبداهلل عبدالرحيم، بال�شيد يا�شر عبدالرحيم العبا�شي - كع�شو عن 
الت بهيئة َجْودة التعليم  القطاع اخلا�ص - يف ع�شوية اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهِّ

والتدريب، وتكون مدة ع�شويته يف اللجنة لنهاية مدة �شلفه.

املادة الثانية
على رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُي�عمل به من تاريخ 

�شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 26 ي��ول��ي�����������و 2022م
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 قرار رقم )38( ل�سنة 2022
 بتعديل اجلدول املرافق للقرار رقم )67( ل�سنة 2021

 بتحديد الدول الأجنبية وفقاً للمر�سوم بقانون رقم )56( ل�سنة 2018
حابية لأطراف اأجنبية ب�ساأن تزويد خدمات احلو�سبة ال�سَّ

رئي�ص مجل�ص الوزراء: 
للمر�شوم  وفقًا  الأجنبية  الدول  بتحديد   2021 ل�شنة   )67( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 
حابية لأطراف اأجنبية، املُعدل  بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد خدمات احلو�شبة ال�شَّ

بالقرار رقم )21( ل�شنة 2022، 
وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُي�شاف بند جديد برقم )6( اإىل جدول الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( 
حابية لأطراف اأجنبية املُرافق للقرار رقم )67(  ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد خدمات احلو�شبة ال�شَّ
ل�شنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد 

حابية لأطراف اأجنبية، ن�شه الآتي: خدمات احلو�شبة ال�شَّ
الدولة الأجنبيةالرقم

الحتاد ال�شوي�شري6

 
املادة الثانية

ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم  على الوزراء واملعنيني - 
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1443ه�
الم������واف������ق: 26 ي��ول�ي����������و 2022م
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 قرار رقم )39( ل�سنة 2022
 بتعديل اجلدول املرافق للقرار رقم )67( ل�سنة 2021

 بتحديد الدول الأجنبية ِوْفقاً للمر�سوم بقانون رقم )56( ل�سنة 2018
حابية لأطراف اأجنبية ب�ساأن تزويد ِخْدمات احلو�سبة ال�سَّ

رئي�ص مجل�ص الوزراء: 
للمر�شوم  ِوْفقًا  الأجنبية  الدول  بتحديد   2021 ل�شنة   )67( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 
اأجنبية،  لأطراف  حابية  ال�شَّ احلو�شبة  ِخْدمات  تزويد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )56( رقم  بقانون 

وتعديالته،
وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

قرر الآتي: 
املادة الأوىل 

ُي�شاف بند جديد برقم )7( اإىل جدول الدول الأجنبية ِوْفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( 
حابية لأطراف اأجنبية املُرافق للقرار رقم )67(  ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد ِخْدمات احلو�شبة ال�شَّ
ل�شنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية ِوْفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد 

حابية لأطراف اأجنبية، ن�شه الآتي:  ِخْدمات احلو�شبة ال�شَّ
الدولة الأجنبيةالرقم

جمهورية م�شر العربية7

املادة الثانية 
اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  -ُكٌل  واملعنيني  الوزراء  على 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1443ه�
الم������واف������ق: 26 ي��ول�ي����������و 2022م
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 تعميم ب�ساأن
عطلة اأول ال�سنة الهجرية 1444

�ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1444، ُت�عطَّ
العامة يوم ال�شبت الأول من �شهر حمرم 1444ه� املوافق للثالثني من �شهر يوليو 2022م ، وحيث 
اإن ذلك اليوم ي�شادف عطلة اأ�شبوعية، يعوَّ�ص عنه بالتعطيل يوم الأحد املوافق للحادي والثالثني 

من �شهر يوليو 2022م.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1443ه�
ال�م�����واف�����ق: 25 ي��ول��ي������������و 2022م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )136( ل�سنة 2022
 بتعديل البند )67( من اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�سنة 2014

ب�ساأن الر�سوم اخلا�سة بِخْدمات الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بِخ�ْدمات الإدارة 

العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته،
وبناًء على عْر�ص وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�ص البند )67( الوارد يف اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن 
ح باجلدول  الر�شوم اخلا�شة ِبِخ�ْدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، الن�ص املو�شَّ

الآتي:
مقدار الر�شم الخدمة دينارت فل�ص

60 -
اإ�شدار تاأ�شيرة اإلكترونية عن طريق الإدارة متعددة ال�شفرات لغر�ص التدريب 
والتاأهيل وما في حكمهما، �شالحة لمدة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدارها ت�شمح 

لحاملها البقاء في البالد لمدة �شتة اأ�شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
67

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به 

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

وزير الداخلية
الفريق اأول

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1443ه�
الم�������واف�����ق: 27 ي��ول�ي������������و 2022م
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وزارة العمل

 قرار رقم )48( ل�سنة 2022
ب�ساأن �َسْحب ترخي�ض ال�سناعي النفطي خِلـْدمات التدريب

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

والتدريبية اخلا�شة،
خِل�ْدمات  النفطي  "ال�شناعي  ترخي�ص  نْق�ل  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )19( رقم  القرار  وعلى 

التدريب" )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،
وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1149( املوؤرخ يف 2022/7/20،

وعلى الإنذار رقم 501-اأ/052/2021 املوؤرخ يف 2022/3/17،
وبناًء على َعْر�ص وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
مادة )1(

النفطي  ال�شناعي  �شركة  اإىل   2008 ل�شنة   )19( رقم  بالقرار  الوارد  ُي��شحب الرتخي�ص 
خِل�ْدمات التدريب ذ.م.م وامل�شجل حتت قيد رقم )6/م ت خ/2008( وذلك للمخالفات املذكورة 
وعلى   ،)1149( رقم  التفتي�شية  الزيارة  بتقرير  واملر�شودة   2022/3/17 يف  املوؤرخ  بالإنذار 

الأخ�ص اإخالء مقر املوؤ�ش�شة التدريبية  املعتَم�د لدى الوزارة دون موافقتها.

مادة )2(
املالية  �ِب�عات  والتَّ امل�شئوليات  القرار كافة  املادة )1( من هذا  املوؤ�ش�شة املذكورة يف  تتحمل 

والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(
على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل
   جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 25 ي��ول��ي������������و 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة

 قرار رقم )74( ل�سنة 2022
ْبـط بالنظام الإلكرتوين لل�سجلت التجارية ب�ساأن خدمة الرَّ

وزير ال�شناعة والتجارة:
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وتعديالته، 

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر بالقانون رقم )54( ل�شنة 2018، 
ل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021، املعدَّ

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة،
وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

ْب�ط  م للوزارة املعنية ب�شئون التجارة بطلب احل�شول على خدمة الرَّ يجوز لذوي ال�شاأن التقدُّ
ال�شجالت  بيانات  على  الطالع  من  �نهم  مَت�كِّ التي  التجارية،  لل�شجالت  الإلكرتوين  بالنظام 

التجارية املحفوظة لدى الوزارة وا�شتخراجها.

مادة )2(
للوزارة اأن حتجب اأيًا من بيانات ال�شجالت التجارية املحفوظة لديها عن الظهور يف خدمة 
اإذا كان من �شاأن ن�ْش�ِر تلك البيانات خمالفة  ْب�ط بالنظام الإلكرتوين لل�شجالت التجارية،  الرَّ
ذات  التجارية  بال�شركات  ال�شرر  اإحلاق  اأو  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  اأحكام 

رها الوزارة. العالقة اأو باأية جهة اأخرى اأو بامل�شلحة العامة، اأو لأية اأ�شباب اأخرى تقدِّ

مادة )3(
لل�شجالت  الإلكرتوين  بالنظام  ْب�ط  الرَّ خدمة  على  احل�شول  طلب  على  املوافقة  َت��شُدر 
د فيه الواجبات التي يلتزم  ه الوزارة لهذا الغر�ص، على اأن حتدِّ التجارية على النموذج الذي ُت�ِع�دُّ

ح له بذلك واملحظورات التي ميتنع عليه اإتيانها. بها امل�شرَّ
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مادة )4(
ْب�ط يف النظام الإلكرتوين لل�شجالت التجارية �شارية ملدة �شنة من تاريخ  تكون مدة خدمة الرَّ

�شدور املوافقة على الطلب، ويكون مقابل هذه اخلدمة مبلغ قدره اأربعة وع�شرون األف دينار.

مادة )5(
ن�ْش�ِره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُي�عمل  القرار،  اأحكام هذا  ت�نفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.
 

وزير ال�سناعة والتجارة
زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1443ه�
ال�م���واف��������ق: 24 ي��ول��ي�����������و 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )27( ل�سنة 2022
 بتعديل امللحق املرافق للقرار رقم )12( ل�سنة 2020 

بتحديد الأمرا�ض ال�سارية

وزير ال�شحة:
بعد الطالع على القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�ص ال�شارية،

وبناًء على عر�ص وكيل وزارة ال�شحة، 

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُي�شاف مر�ص جديد اإىل قائمة الأمرا�ص ال�شارية الواردة حتت عنوان »الأحداث التي قد 
ت�شكل طارئة توؤثر على ال�شحة العامة« من املجموعة )اأ( من جدول الأمرا�ص ال�شارية املبينة يف 
امللحق املرافق للقرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�ص ال�شارية، وذلك على النحو الآتي:

Monkeypox - - جدري القردة

املادة الثانية
ن�شره يف  تاريخ  وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  ُكلٌّ فيما يخ�شه-  املعنيني -  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة
د� جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن جواد

�شدر بتاريخ: 29 ذو الحجة 1443ه�
الم�����واف�������ق: 28 يول�ي������������و 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )28( ل�سنة 2022
)Monkeypox( ب�ساأن اأحكام العزل ال�سحي للوقاية من فريو�ض جدري القردة 

ومنع انت�ساره

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

الأخ�ص املواد )42(، )43(، )44( منه،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�ص ال�شارية، املُعدل بالقرار رقم )27( 

ل�شنة 2022،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�ص 

ال�شارية،
وبناًء على عر�ص وكيل وزارة ال�شحة،

ُقرر الآتي:
املادة الأوىل

تلتزم الفئتان التاليتان بالتقيد باإجراءات العزل ال�شحي ملنع انت�شار فريو�ص جدري القردة 
)Monkeypox( وذلك ملدة واحد وع�شرين يومًا، وفقًا لالآتي:

1- الأ�ش��خا�ص الذي��ن ا�شيب��وا بالفيرو���ص، وتم عزلهم لتلق��ي العالج الالزم وا�ش��تقرار حالتهم 
ال�شحية، وتبداأ المدة من تاريخ اأخذ العينة وتبين اأنها اإيجابية.

2- الأ�ش��خا�ص الم�ش��تبه في اإ�شابتهم بالفيرو���ص لمخالطتهم �ش��خ�ص ُم�شاب، وتبداأ المدة من 
تاريخ اآخر مخالطة لل�شخ�ص الُم�شاب.

ويجوز للمخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية لتلك الفئات تعديل مدة العزل ال�شحي بالزيادة 
اأو النق�شان متى اقت�شت احلاجة ذلك.

املادة الثانية
مع عدم الإخالل بال�شرتاطات ال�شحية الواردة بالف�شل الثالث من القرار رقم )13( ل�شنة 
2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�ص ال�شارية، تلتزم الفئتان املخاَطبتان 
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دها وزارة ال�شحة وبالكيفية التي  باأحكام هذا القرار بتنفيذ العْزل ال�شحي يف الأماكن التي حتدِّ
تراها منا�شبة لذلك.

ويجوز للوزارة اإلزام واإخ�شاع الفئات املخاَطبة باأحكام هذا القرار لإجراءات املراقبة والتتبع 
ق من التزامهم باإجراءات  من خالل تطبيق جمتمع واعي )BeAware Bahrain(، وذلك للتََّحقُّ
العْزل ال�شحي. ول يجوز للخا�شع لهذه الإجراءات المتناع عن تنفيذها باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

املادة الثالثة
ُيعاَقب ُكل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املقررة يف املادتني )121( و)124( من 

قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة الرابعة
على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة
د� جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن جواد

�شدر بتاريخ: 29 ذو الحجة 1443ه�
الم�����واف�������ق: 28 يول�ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )788( ل�سنة 2022
ب�ساأن ت�سنيف عقارين يف منطقة و�سط املنامة - جممع 315

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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،

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�ص على جمل�ص اأمانة العا�شمة، 
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

و�شط  منطقة  يف  الكائنان   )03220001( ورقم   )03220002( رقم  العقاران  �ف  ُي��شنَّ
املنامة جممع )315( �شمن ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية اأ )BA( ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد 
يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف 

القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(
ُي�لغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(
ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين
اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1443ه�
ال�م�����واف�����ق: 20 ي��ول�ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )789( ل�سنة 2022
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة جرداب - جممع )729(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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،

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�ص على جمل�ص اأمانة العا�شمة، 
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

�ف العقار رقم )08023530( الكائن مبنطقة جرداب جممع )729( �شمن ت�شنيف  ُي��شنَّ
�ق  مناطق ال�شكن اخلا�ص ب )RB( ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(
ُي�لغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(
ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين
اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 21 ي��ول��ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )790( ل�سنة 2022
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة اجلنبية - جممع 575

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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(  املعدل 

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،

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�ص على املجل�ص البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناًء على عر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم )05048734( الكائن يف منطقة اجلنبية جممع )575( �شمن ت�شنيف 
القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )B-D( د  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين
اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 20 ي��ول��ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )791( ل�سنة 2022
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع )1206(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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،

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�ص على املجل�ص البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شمن   )1206( جممع  حمد  مدينة  مبنطقة  الكائن   )10003998( رقم  العقار  �ف  ُي��شنَّ
ت�شنيف مناطق اخِل�ْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
�ق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.  القرار، وتطبَّ
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مادة )2(
ُي�لغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(
ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين
اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 21 ي��ول��ي������������و 2022م



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

41



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

42

وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )792( ل�سنة 2022
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع )1214(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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،

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�ص على املجل�ص البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

�ف العقار رقم )10008182( الكائن مبنطقة مدينة حمد - جممع )1214( �شمن  ُي��شنَّ
ت�شنيف مناطق اخِل�ْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(
ُي�لغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(
ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين
اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1443ه�
ال�م�����واف�����ق: 21 ي��ول�ي������������و 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )35( ل�سنة 2022
 ب�ساأن تعيني ع�سو جديد ملجل�ض حماية الودائع

وح�سابات ال�ستثمار املطلقة

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،
وعلى الالئحة يف �شاأن نظام حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة ال�شادرة بالقرار 

رقم )34( ل�شنة 2010،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2011 ب�شاأن ت�شكيل جمل�ص حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار 

املطلقة،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�ص حماية الودائع وح�شابات 

ال�شتثمار املطلقة،

قرر الآتي:
املادة الوىل

�اًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة يف جمل�ص  �ن ال�شيد علي عبدالنبي مرهون ع�شوًا ممثِّ ُي�عيَّ
�امي، وذلك للفرتة  حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة بدًل من ال�شيد ح�شن عبداهلل الغنَّ

املتبقية للمجل�ص.
   

املادة الثانية
ُي�عمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية.

 حمافظ م�سرف البحرين املركزي  
 ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 26 ي��ول��ي�����������و 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )36( ل�سنة 2022
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح

لـ »�سركة اأنفيتا لإدارة املطالبات �ض�م�ب�م )مقفلة(«

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِل�ْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:
مادة )1(

م�شاندة  �شركة   - )مقفلة(«  �ص.م.ب.م  املطالبات  لإدارة  اأنفيتا  »�شركة  ترخي�ص  يُ�لغى 
�ل حتت  وامل�شجَّ  2017 اأكتوبر   19 بتاريخ  املمنوح  التاأمني،  اأعمال  اإدارة  �شركة   - املايل  للقطاع 

ال�شجل التجاري رقم 110039.

مادة )2(
ُي�عمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                             
                                                           حمافظ م�سرف البحرين املركزي  

 ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1443ه�
ال�م����واف������ق: 27 ي��ول��ي�����������و 2022م
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اإعلن جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعرثة

تاريخ الجل�سة: 20 يوليو 2022       ال�ساعة: 2.30 
بح�سور القا�سي  �ســــلح اأحمد القطـــــــان              رئيــــــ�ض اللجنة

وع�سوية القا�سي محمـــــد ميـــــرزا اأمـــان                ع�سو اللجنة
وع�سوية القا�سي ح�ســـــام محمد طلعــــــت               ع�سو اللجنة
وع�سوية الدكتور عبداهلل يو�ســف طـــــــالب              ع�سو اللجنة

وبح�سور نــوفـــل نبيــــل بوب�ســــيت                         اأمين �سر اللجنة
باملح�شر  املبينة  بالهيئة  اللجنة  اليوم، واجتمعت  امل�شروع جلل�شة  اللجنة نظر  حيث قررت 

عرب الت�شال املرئي.
ورد للجنة ما يفيد اإعالن ال�شركة املطورة بالوفاء بقيمة الدين على امل�شروع.

عدم  لها  وتبني  الودية،  بالطرق  امل�شروع  ت�شوية  �شبل  جميع  ا�شتنفدت  اللجنة  اإن  وحيث 
املواعيد  التعرث خالل  امل�شروع ف�شاًل عن عدم تقدميه خطة مقبولة حلل  كفاءة املطور لإدارة 
املقررة قانونًا وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير 
مطور  اأي  قبول  دون  حتول  مبا  امل�شروع  على  التي  الإلتزامات  حلجم  ونظرًا  املتعرثة،  العقارية 

جديد ل�شتكماله واأن ال�شبيل الأمثل لإزالة عرثة امل�شروع هو بيعه باملزاد العلني. 
بن�ص  عماًل  العلني  باملزاد  للبيع  امل�شروع  طرح  الآراء  باإجماع  اللجنة  ترى  تقدم  ما  وعلى 
املادة الثامنة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

املتعرثة.

القرار
قررت اللجنة باإجماع الآراء:

اأوًل: طرح م�ش��روع ون �ش��نترال للبيع في المزاد العلني عماًل بن�ص المادة الثامنة من المر�ش��وم 
بقانون رقم )66( ل�شنة 2014.

ثانياً: اإعالن ال�شركة المطورة بالقرار ون�شره في الجريدة الر�شمية.
ثالثاً: تاأجيل نظر الم�شروع لجل�شة 22 اغ�شط�ص 2022م لتحديد �شروط وموعد البيع.

اأمين ال�سر                                           رئي�ض اللجنة                                                  
ع�سو                      ع�سو                                                    ع�سو
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اإعلن جمل�ض تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 2/تاأديب/2022 والم�شتاأنف تحت رقم 6/تاأديب ا�شتئنافي/2022
المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامية مها محمد جنيد.

اأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/3/14م قراره وجاء منطوقه 
كالتايل: »قرر املجل�ص معاقبة املحامية املدعى عليها بعقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة �شنتني«.
واأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/7/26 قراره وجاء 
منطوقه كالتايل : »قرر املجل�ص قبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع بتعديل القرار امل�شتاأَن�ف 

والكتفاء بعقوبة املْن�ع من مزاولة املهنة ملدة �شنة وباإلزام امل�شتاأنفة بامل�شاريف«.

جمل�ض تاأديب املحامني 
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قرارات ال�ستملك

قرار ا�ستملك رقم )43( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك مريزا عبداهلل �شيف احللواجي و�شركاوؤه ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2017 / 330، العقار رقم 03262064، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )44( ل�سنة 2202
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  القدمي،  البالد  الكائن يف   ، ال�شقر  العبداهلل  ملك جا�شم حمد 
رقم 1994 / 8872 ، العقار رقم 03261303، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )45( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عي�شى عبداحل�شني احمد جعفر ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2006 / 3730 ، العقار رقم 03262007، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )46( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  القدمي،  البالد  الكائن يف   ، العري�ص  ملك حممد خليل من�شور 
رقم 1974 / 445 ، العقار رقم 03261967، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )47( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
 1360 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  القدمي،  البالد  يف  الكائن   ، طاهر  ح�شن  علي  ملك 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03261868، وذلك من   ،  271 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )48( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حبيب حممد مو�شى ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1955 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03260242، وذلك من   ،  292 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )49( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخ عي�شى بن دعيج بن حمد اآل خليفة ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 1986 / 521 ، العقار رقم 03261310، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )50( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخ عي�شى بن دعيج بن حمد اآل خليفة ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 1986 / 523 ، العقار رقم 03261312، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )51( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخ عي�شى بن دعيج بن حمد اآل خليفة ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 1986 / 525 ، العقار رقم 03261309، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )52( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخ علي وال�شيخ دعيج ابني خليفة بن حممد بن عي�شى اآل خليفة ، الكائن يف البالد 
من  وذلك   ،03262248 رقم  العقار   ،  4457  /  1995 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  القدمي، 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

54

قرار ا�ستملك رقم )53( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حبيب احمد مو�شى ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1956 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03262207، وذلك من   ،  283 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )54( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك مرمي اأحمد مرزوق علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2017 / 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03270574، وذلك من   ،  21116

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )55( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حبيب اأحمد مو�شى ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1373 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03260853، وذلك من   ،  774 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )56( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حبيب اأحمد مو�شى ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1373 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03261479، وذلك من   ،  309 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )57( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حبيب احمد مو�شى ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1373 
التف�شيلي ملنطقة احلزام  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03261835، وذلك من   ،  309 /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )58( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
البالد  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  بن  دعيج  بن  �شلمان  ال�شيخ  ملك 
من  وذلك   ،03260564 رقم  العقار   ،  1193  /  1987 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  القدمي، 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
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قرار ا�ستملك رقم )59( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
يف  الكائن   ، خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد  بن  خليفة  اإبني  دعيج  ال�شيخ  و  علي  ال�شيخ  ملك 
البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1995 / 4458 ، العقار رقم 03262245، وذلك 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب  من 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )60( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
مبوجب  وامل�شجل  القدمي،  البالد  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  �شفر  اآل  اأحمد  اأحمد  عادل  ملك 
املقدمة رقم 2015 / 20283 ، العقار رقم 03261494، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )61( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  العقار رقم 03261493، وذلك من   ،  1599 / 2012

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستملك رقم )62( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
البالد  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  بن  دعيج  بن  �شلمان  ال�شيخ  ملك 
من  وذلك   ،03260563 رقم  العقار   ،  1192  /  1987 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  القدمي، 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

59

قرار ا�ستملك رقم )63( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز �شالح احل�شاوي و�شركاوؤه ، الكائن يف البالد القدمي، 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2007 / 1432 ، العقار رقم 03261003، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )64( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز �شالح احل�شاوي و�شركاوؤه ، الكائن يف البالد القدمي، 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2021 / 13488 ، العقار رقم 03262614، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )65( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز �شالح احل�شاوي و�شركاوؤه ، الكائن يف البالد القدمي، 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2021 / 13489 ، العقار رقم 03262615، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )66( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخ عبد اهلل بن خليفة بن حمد بن عي�شى اآل خليفة و�شركائه ، الكائن يف عذاري، 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2009 / 10007 ، العقار رقم 03271606، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )67( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حممد يو�شف ح�شن حممود املرباطي ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 1985 / 5926 ، العقار رقم 03270133، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )68( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  عذاري،  يف  الكائن   ، العايل  جعفر  مو�شى  علي  عادل  ملك 
التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  العقار رقم 03270105، وذلك من   ،  4986 / 1984

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )69( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عادل على مو�شى جعفر العايل ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  العقار رقم 03270132، وذلك من   ،  3325 / 1988

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )70( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عادل على مو�شى جعفر العايل ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  العقار رقم 03270106، وذلك من   ،  4989 / 1984

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )71( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة رقم 1983 /  وامل�شجل مبوجب  الكائن يف اخلمي�ص،   ، املطوع  ابراهيم  ملك خليل 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270159 رقم  العقار   ،  5022

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )72( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  عذاري،  يف  الكائن   ، العايل  جعفر  مو�شى  علي  عادل  ملك 
التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  العقار رقم 03270104، وذلك من   ،  4988 / 1984

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
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قرار ا�ستملك رقم )73( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك منى حممد ح�شن املحرو�ص و�شركاوؤها ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2014 / 9994، العقار رقم 03271370، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )74( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271334 رقم  العقار   ،276  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )75( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك �شركة اأعناب العقارية �ص.�ص.و ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2010 / 5739، العقار رقم 03270384، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )76( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
اجلنوبية،  ال�شهلة  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  خليفة  اآل  علي  بن  اأحمد  بن  عي�شى  ال�شيخ  ملك 
اأجل م�شروع  وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1968 / 841، العقار رقم 03270373، وذلك من 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )77( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ملي�ص عبدالعزيز �شلمان مطر ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2016 
/ 17820، العقار رقم 03271468، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )78( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ح�شني جا�شم حممد علي ال�شكران ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
التف�شيلي ملنطقة  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03271287، وذلك من   ،17830 / 2016

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )79( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حممد عبداهلل جا�شم �شوار ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2020 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 3153، العقار رقم 03271289، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )80( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
مبوجب  وامل�شجل  عذاري،  يف  الكائن   ، بخ�ص  اهلل  عو�ص  ح�شن  اإبني  جميد  و  عبا�ص  ملك 
املقدمة رقم 2002 / 6072، العقار رقم 03271290، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )81( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك فاطمة م�شطفى علي اإبراهيم امل�شلي ، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2016 / 8266، العقار رقم 03271292، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )82( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك �شركة البحرين املالية القاب�شة ذ.م.م ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2009 / 1125، العقار رقم 03270144، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

69

قرار ا�ستملك رقم )83( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك جمعية رعاية الطفل والأمومة، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 1978 / 2131، العقار رقم 03270320، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )84( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
وامل�شجل مبوجب  ال�شهلة اجلنوبية،  الكائن يف   ، اأحمد �شلمان مطر و�شركاوؤه  �شلمان  ملك 
املقدمة رقم 2011 / 4736، العقار رقم 03270011، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )85( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيخة هناء و ال�شيخة تهاين بنتي ال�شيخ حمد بن اأحمد بن علي اآل خليفة ، الكائن 
يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2011 / 10654، العقار رقم 03271238، 
وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب 

طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )86( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حممود اأحمد حممد �شريف و�شركاوؤه ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2007 / 8664، العقار رقم 03270276، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )87( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
وامل�شجل مبوجب  ال�شهلة اجلنوبية،  الكائن يف   ، و�شركائه  بلجيك  باقر  عبا�ص  داوود  ملك 
املقدمة رقم 1985 / 551، العقار رقم 03270304، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )88( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حممود اأحمد حممد �شريف و�شركاوؤه ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2007 / 8663، العقار رقم 03270277، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )89( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك �شعيد علي مو�شى ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1968 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 2028، العقار رقم 03270278، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )90( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبا�ص علي مو�شى ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1968 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 2030، العقار رقم 03270279، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

73

قرار ا�ستملك رقم )91( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك �شلمان بن علي بن مو�شى ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270280 رقم  العقار   ،2060  /  1968

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )92( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك �شركة البحرين املالية القاب�شة ذ.م.م ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2009 / 1127، العقار رقم 03270143، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )93( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبدعلي علي مو�شى ال�شهالوي ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 1985 / 5151، العقار رقم 03270281، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )94( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ح�شن بن علي بن مو�شى ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270282 رقم  العقار   ،2173  /  1964

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )95( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
اجلنوبية،  ال�شهلة  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  العلوي  ماجد  حم�شن  حمزه  عادل  ال�شيد  ملك 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2004 / 9262، العقار رقم 03270269، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )96( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك اأني�شة �شلمان عبداهلل حممد الرفيعي ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 1988 / 8599، العقار رقم 03271280، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )97( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
اجلنوبية،  ال�شهلة  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  خليفة  اآل  علي  بن  اأحمد  بن  عي�شى  ال�شيخ  ملك 
اأجل م�شروع  وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1968 / 841، العقار رقم 03270206، وذلك من 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )98( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك مرزوق جا�شم املرزوق، الكائن يف عذاري، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1976/ 868، 
الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك  رقم 03270314،  العقار 

)اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )99( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  عذاري،  يف  الكائن   ، الفردان  عبداهلل  حم�شن  مرمي  ملك 
التف�شيلي ملنطقة  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03271434، وذلك من   ،19977 / 2016

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )100( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  عذاري،  يف  الكائن   ، الفردان  عبداهلل  حم�شن  مرمي  ملك 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك  رقم 03270438،  العقار   ،19976 /2016

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )101( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
وامل�شجل مبوجب  اجلنوبية،  ال�شهلة  الكائن يف   ، و�شركاوؤه  بلجيك  باقر  عبا�ص  داوود  ملك 
املقدمة رقم 1985/ 552، العقار رقم 03270321، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )102( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك م�شرف ال�شالم - البحرين �ص.م.ب ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2017 / 15767، العقار رقم 03271590، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )103( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك اإميان مكي علي ح�شن العكري ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2009 / 2995، العقار رقم 03271593، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )104( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبداحل�شني احمد عبدالر�شول ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270487 رقم  العقار   ،5164  /  1976

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )105( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك خديجة بنت جا�شم بن علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1977 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 3203، العقار رقم 03270489، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )106( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك مرمي جعفر من�شور علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2008 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 3619، العقار رقم 03270490، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )107( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي جا�شم علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1977 / 3206، 
الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك  رقم 03270488،  العقار 

)اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )108( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1977   ، ملك عبداملح�شن جا�شم علي 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 3204، العقار رقم 03270406، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )109( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ورثة ال�شيخ دعيج بن حمد بن عي�شى اآل خليفة ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل 
مبوجب املقدمة رقم 1987 / 1195، العقار رقم 03260562، وذلك من اأجل م�شروع املخطط 
والتطوير  التخطيط  الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة  التف�شيلي ملنطقة احلزام 

العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )110( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك مكي عبداحل�شني ح�شن عبداهلل الأ�شكايف ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2002 / 4614، العقار رقم 03260876، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 



العدد: 3619 – الخميس 28 يوليو 2022

83

قرار ا�ستملك رقم )111( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبداحل�شني مريزا علي عبدالنبي ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2010 / 11209، العقار رقم 03262836، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )112( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عقيل مريزا علي عبدالنبي ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03262835 رقم  العقار   ،6914  /  2008

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )113( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  القدمي،  البالد  الكائن يف   ، العون  اإبراهيم  بنت  مع�شومة  ملك 
رقم 1969 / 2332، العقار رقم 03261612، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستملك رقم )114( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك اأحمد بن عبدالكرمي بن ح�شني ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 1963 / 255، العقار رقم 03261611، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )115( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ح�شن حبيل اأحمد علي ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2006 
/ 14650، العقار رقم 03262271، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )116( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك نادر ح�شن مو�شى جعفر العايل و�شركاوؤه ، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم 2018 / 4324، العقار رقم 03271476، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )117( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  القدمي،  البالد  الكائن يف   ، العري�ص  ملك حممد خليل من�شور 
رقم 1974 / 451، العقار رقم 03261956، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )118( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  ال�شهلة اجلنوبية،  الكائن يف   ، ال�شعبان  احمد عبدالوهاب  ملك 
رقم 1973 / 1839، العقار رقم 03261750، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )119( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
مبوجب  وامل�شجل  اجلنوبية،  ال�شهلة  يف  الكائن   ، و�شركائها  مكي  علي  اأحمد  �شيخة  ملك 
املقدمة رقم 2002 / 7763، العقار رقم 03261722، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )120( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
اجلنوبية،  ال�شهلة  يف  الكائن   ، الديواين  خليل  ح�شن  حممد  و  الدرازي  مرتوك  علي  ملك 
وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1966 / 1950، العقار رقم 03271458، وذلك من اأجل م�شروع 
التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  اجلنوبي(،  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )121( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبداحل�شني حبيب جا�شم علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271601 رقم  العقار   ،8546  /  2009

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )122( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك عبداحل�شني حبيب جا�شم علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271602 رقم  العقار   ،6269  /  2010

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )123( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  اخلمي�ص،  يف  الكائن   ، علي  عبداجلبار  نا�شر  �شهناز  ملك 
التف�شيلي ملنطقة  اأجل م�شروع املخطط  العقار رقم 03271603، وذلك من   ،11798 / 2010

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )124( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك حممود حبيب جا�شم علي ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2009 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 8460، العقار رقم 03271604، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bhلالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )125( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
 2009 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  اخلمي�ص،  يف  الكائن  علي،  جا�شم  حبيب  فايز  ملك 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 8459، العقار رقم 03271605، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )126( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شيد حيدر ال�شيد علي ال�شيد حممد ال�شيد عبداهلل ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل 
مبوجب املقدمة رقم 1974 / 2912، العقار رقم 03270602، وذلك من اأجل م�شروع املخطط 
والتطوير  التخطيط  الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة  التف�شيلي ملنطقة احلزام 

العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )127( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن اأحمد امل�شاون و�شركاوؤه ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270565 رقم  العقار   ،1031  /  1957

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )128( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ال�شهلة  يف  الكائن   ، و�شركاوؤه  العري�ص  ح�شني  حممد  بن  من�شور  بن  جميل  حممد  ملك 
وذلك من  رقم 03261880،  العقار   ،7715 / رقم 1992  املقدمة  وامل�شجل مبوجب  اجلنوبية، 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )129( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271318 رقم  العقار   ،277  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )130( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271330 رقم  العقار   ،288  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )131( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271331 رقم  العقار   ،289  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )132( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271332 رقم  العقار   ،290  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )133( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك علي بن يو�شف فخرو ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 
احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271333 رقم  العقار   ،291  /

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )134( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ال�شركة الوطنية لل�شيارات ، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1996 
اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام  / 2410، العقار رقم 03271479، وذلك من 

الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )135( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ح�شني عبدعلي مرزوق علي و�شركاوؤه، الكائن يف اخلمي�ص، وامل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 2006 / 1184، العقار رقم 03270573، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )136( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة  وامل�شجل مبوجب  ال�شهلة اجلنوبية،  الكائن يف   ، مو�شى  بن  بن علي  ملك عبداهلل 
رقم 1968 / 2042، العقار رقم 03270289، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�ستملك رقم )137( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
ملك ح�شن بن علي بن مو�شى ، الكائن يف ال�شهلة اجلنوبية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03270288 رقم  العقار   ،2173  /  1964

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�ستملك رقم )138( ل�سنة 2022
اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 
)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفع�ة العام��ة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 
اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�ص  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط، فقد قرر ا�شتمالك:
املقدمة رقم  وامل�شجل مبوجب  ال�شهلة اجلنوبية،  الكائن يف   ، اأحمد عبدالنبي  ملك كاظم 
ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،03271365 رقم  العقار   ،4388  /  1992

احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�ص  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعلنات اإدارة الت�سجيل

 اإعلن رقم )81( ل�سنة 2022 
ب�ساأن حتويل فرع �سركة اأجنبية 
اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
 تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأحمد عبدالرزاق اأحمد محمد 
ال�شعيد، نيابًة عن ال�شركة الأجنبية التي تحمل ا�شم )كيو اإنتر نا�شيونال كون�شلتن�ص(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
63054، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لفرع ال�شركة المذكورة في مملكة البحرين اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني .
 فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )82( ل�سنة 2022 
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 

اآند  كون�شلتنج  واي  )اإ���ص  ال�شادة/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  ب��وزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن   
اأكونتنج(، نيابة عن �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )الكوهجي لال�شت�شارات الهند�شية/ ت�شامن(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 51125، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني .
 فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


