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 �أمر ملكي رقم )26( ل�ضنة 2022

 ب�ضاأن حتديد ميعاد االنتخاب والرت�ضيح 

لع�شوية جمل�س �لنو�ب

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته، 

وعلى الأخ�ص املادة اخلام�شة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

الناخبون املقيَّدة اأ�شماوؤهم يف جداول الناخبني بالتطبيق لأحكام املر�شوم بقانون رقم )14( 

ْوَن للح�شور اإىل مقار جلان القرتاع والفرز  ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، َمْدُعوُّ

الثامنة  ال�شاعة  2022/11/12 من  املوافق  ال�شبت  يوم  النواب  اأع�شاء جمل�ص  وذلك لنتخاب 

�شباحًا اإىل ال�شاعة الثامنة م�شاًء، ويف احلالت التي تقت�شي اإعادة النتخاب جتري الإعادة يوم 

ال�شبت املوافق 2022/11/19 من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثامنة م�شاًء.

وجتري النتخابات يف ال�شفارات والقن�شليات والبعثات الدبلوما�شية البحرينية يف اخلارج 

يوم الثالثاء املوافق 2022/11/8، ويف احلالت التي تقت�شي اإعادة النتخاب جتري الإعادة يوم 

الثالثاء املوافق 2022/11/15.

�ملادة �لثانية

 2022/10/5 املوافق  الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  النواب  جمل�ص  لع�شوية  الرت�شيح  باب  ُيفتح 

م طلبات الرت�شيح يف خمتلف املناطق النتخابية  2022/10/9، وتقدَّ وحتى يوم الأحد املوافق 

اإىل اللجان املخت�شة.

�ملادة �لثالثة

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

مـلك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 12 �شفــر 1444هـ

الموافق: 8 �شبتمبر 2022م
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 مر�شوم رقم )49( ل�ضنة 2022

 ب�شاأن حتديد �ملناطق و�لدو�ئر �النتخابية وحدودها 

و�للجان �لفرعية النتخابات جمل�س �لنو�ب

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته، 

وعلى الأخ�ص املادة ال�شابعة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�ص النواب،

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

جمل�ص النواب،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2018 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

جمل�ص النواب،

وبناًء على عر�ص نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير البنية التحتية،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

تق�شم مملكة البحرين اإىل عدد من املناطق النتخابية على الوجه الآتي:

1- منطقة العا�شمة.

2- منطقة المحـرق.

٣- المنطقة ال�شمالية.

4- المنطقة الجنوبية. 

ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها. 
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�ملادة �لثانية

تق�شم كل منطقة انتخابية اإىل دوائر انتخابية على النحو الآتي:

1- منطقة العا�شمة )10( دوائر.

2- منطقة المحـرق )8( دوائر.

٣- المنطقة ال�شمالية )12( دائرة.

4- المنطقة الجنوبية )10( دوائر.

ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو املبني باجلداول املرافقة لهذا املر�شوم. 

�ملادة �لثالثة

يكون لكل دائرة انتخابية جلنة فرعية ملبا�شرة عمليتي القرتاع والفرز، وعدد خم�ص ع�شرة 

اأ�شماوؤهم يف  جلنة عامة لالقرتاع والفرز على م�شتوى اململكة ملن يرغب من الناخبني املقيدة 

املقيدين يف  املر�شحني  اأي من  اأمامها لنتخاب  الت�شويت  اململكة يف  النتخاب يف  اأحد جداول 

دائرته.

وي�شدر قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بت�شكيل اللجان امل�شار اإليها يف 

الفقرة ال�شابقة وحتديد مقارها والإجراءات التي تتبع لالنتخاب اأمامها.

�ملادة �لر�بعة

ُيلغى املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�ص النواب، كما ُيلغى كل ن�ص يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

�ملادة �خلام�شة

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء

وزير �لبنية �لتحتية

خالد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 12 �شفــر 1444هـ

الموافق: 8 �شبتمبر 2022م
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جدول رقم )1(

الدوائر االنتخابية ملحافظة �لعا�شمة

حدود الدوائر النتخابية ملحافظة العا�شمة وفقًا للمجمعات ال�شكنية التي ت�شملها:

مجمعات محافظة العا�شمةالدائرة

٣07، ٣08، ٣09، ٣10، ٣17، ٣18، ٣19، ٣20، ٣21، ٣22، ٣2٣، ٣44، ٣46الأولى

الثانية

 ،٣54 ،٣5٣، ٣51 ،٣16 ،٣15 ،٣14 ،٣1٣، ٣12 ،٣11 ،٣06 ،٣05 ،٣04 ،٣0٣، ٣02 ،٣01

٣57 ،٣56

الثالثة

 ،4٣6 ،4٣4 ،4٣2 ،4٣0 ،428 ،426 ،424 ،422 ،414 ،412 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402

592 ،4٣8

٣24، ٣25، ٣26، ٣27، ٣٣٣، ٣٣5، ٣٣6، ٣٣7، ٣٣8، ٣٣9، ٣40، ٣41، ٣42، ٣4٣، ٣45، ٣7٣الرابعة

٣28، ٣29، ٣٣0، ٣٣1، ٣٣2، ٣٣4، ٣58، ٣59، ٣60، ٣61، ٣62، ٣6٣، ٣64الخام�شة

ال�شاد�شة

 ،705 ،701 ،425 ،42٣ ،421 ،419 ،41٣ ،411 ،407 ،405 ،٣69 ،٣68 ،٣67 ،٣66 ،٣65

711 ،71٣ ،707

709، 721، 729، 7٣٣، 816ال�شابعة

٣80، ٣81، ٣82، 601، 602، 60٣، 604، 605، 606، 617الثامنة

607، 608، 609، 611، 618، 619، 62٣، 624، 6٣٣، 6٣4التا�شعة

625، 626، 644، 74٣، 745، 815العا�شرة
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جدول رقم )2(

�لدو�ئر �النتخابية ملحافظة �ملحرق

حدود الدوائر النتخابية ملحافظة املحرق وفقًا للمجمعات ال�شكنية التي ت�شملها:

مجمعات محافظة المحرقالدائرة

225، 226، 228، 229الأولى

20٣، 205، 206، 209، 221، 222الثانية

202، 204، 208، 210، 22٣، 224، 227الثالثة

207، 211، 212، 21٣، 214، 215، 216، 217الرابعة

251، 252، 25٣، 254، 255، 256، 257، 258، 26٣، 264، 265، 266، 269الخام�شة

2٣1، 2٣2، 2٣٣، 2٣4، 2٣5، 2٣6، 2٣7، 262ال�شاد�شة

240، 241، 242، 24٣، 244، 245، 246، 247، 248ال�شابعة

الثامنة

 ،116 ،115 ،11٣ ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،10٣ ،102 ،101

128 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
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جدول رقم )3(

�لدو�ئر �النتخابية للمحافظة �ل�شمالية

حدود الدوائر النتخابية للمحافظة ال�شمالية وفقًا للمجمعات ال�شكنية التي ت�شملها:

مجمعات المحافظة ال�شماليةالدائرة

الأولى

 ،524 ،522 ،520 ،518 ،514 ،508 ،506 ،504 ،502 ،460 ،458 ،456 ،454 ،450 ،444

5٣6 ،5٣0 ،528 ،526

الثانية

 ،588 ،586 ،584 ،58٣ ،582 ،580 ،544 ،54٣ ،542 ،541 ،540 ،5٣9 ،5٣8 ،5٣7 ،5٣1

590

الثالثة

 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،55٣ ،552 ،550

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،100٣ ،1002

4٣1، 4٣٣، 4٣5، 4٣9، 441، 447، 455، 457، 702، 704، 706، 708، 712، 714، 744الرابعة

الخام�شة

 ،51٣ ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،47٣ ،471 ،469 ،465 ،46٣ ،45٣ ،449

5٣٣ ،529 ،527 ،525 ،52٣ ،521 ،517 ،515

715، 716، 7٣0، 7٣2، 7٣4، 7٣6، 7٣8، 740، 742ال�شاد�شة

ال�شابعة

 ،1012 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545

1022 ،1019 ،1014

1016، 120٣، 1204، 1206الثامنة

1205، 1207، 1209، 1210التا�شعة

1208، 1212، 1214، 1218العا�شرة

1046، 1211، 121٣، 1215، 1216الحادية ع�شر

الثانية ع�شر

 ،10٣8 ،10٣7 ،10٣4 ،10٣٣ ،10٣2 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1020 ،1018 ،1017

1044 ،1042 ،1041
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جدول رقم )4(

الدوائر االنتخابية للمحافظة �جلنوبية

حدود الدوائر النتخابية للمحافظة اجلنوبية وفقًا للمجمعات ال�شكنية التي ت�شملها:

مجمعات المحافظة الجنوبيةالدائرة

718، 720، 801، 802، 80٣، 804، 805، 806، 807، 808، 810الأولى

809، 812، 81٣، 814، 840، 841الثانية

922، 9٣٣، 9٣4، 9٣5، 9٣7، 941الثالثة

64٣، 645، 646، 929، 9٣1، 9٣9الرابعة

901، 90٣، 905، 910، 925، 927الخام�شة

91٣، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 921، 92٣ال�شاد�شة

746، 748، 902، 904، 906، 908، 912، 920، 924، 926، 928، 9٣0، 9٣2ال�شابعة

الثامنة

 ،949 ،948 ،946 ،945 ،94٣ ،942 ،911 ،909 ،907 ،6٣6 ،6٣5 ،616 ،615 ،614 ،61٣

985 ،98٣ ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،95٣ ،952 ،951 ،950

التا�شعة

 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944

1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،106٣ ،1062

العا�شرة

 ،988 ،987 ،97٣ ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،96٣ ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956

 ،1110 ،1108 ،1107 ،1106 ،1104 ،110٣ ،1102 ،1101 ،999 ،998 ،997 ،995 ،989

111٣ ،1112 ،1111
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جمل�س �لتنمية �القت�شادية

 قرار رقم )1( ل�ضنة 2022

باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شركة ممتلكات �لبحرين �لقاب�شة

ولي العهد رئي�ص مجل�ص الوزراء، رئي�ص مجل�ص التنمية القت�شادية:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�ص التنمية القت�شادية، 

وتعديالته،

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

م�شاهمة بحرينية مقفلة( )�ص. م. ب. م(،

وعلى عْقـد تاأ�شي�ص �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة ونظامها الأ�شا�شي،

2016 باإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة �شركة ممتلكات البحرين  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

ل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2019، القاب�شة، املعدَّ

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�ص اإدارة �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة برئا�شة وزير املالية والقت�شاد 

الوطني، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- وزير ال�شناعة والتجارة.

2-  وزير الموا�شالت والت�شالت.

٣-  م�شت�شار ال�شئون ال�شيا�شية والقت�شادية بديوان �شاحب ال�شمو الملكي ولي العهد.

4- الرئي�ص التنفيذي لمجل�ص التنمية القت�شادية.

5- الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ممتلكات البحرين القاب�شة.

6- ال�شيد/ �شامر ماجد الج�شي.

7- ال�شيدة/ اإلهام عبداهلل ح�شن.

وتكون مدة ع�شويتهم يف جمل�ص الإدارة اأربع �شنوات.
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�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�شـر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء

رئي�س جمل�س �لتنمية �القت�شادية

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 �شفــــــر 1444هـ

الـمـــوافــــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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 قرار رقم )46( ل�ضنة 2022

 ب�ضاأن حتديد ميعاد االنتخاب والرت�ضيح 

لع�شوية �ملجال�س �لبلدية

نائب رئي�ص مجل�ص الوزراء وزير البنية التحتية:

 ،2001 ل�شنة   )٣5( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة الثالثة ع�شرة منه،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

الناخبون املقيَّدة اأ�شماوؤهم يف جداول الناخبني وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 

ْوَن للح�شور اإىل مقار جلان القرتاع  2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية، َمْدُعوُّ

والفرز وذلك لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية يوم ال�شبت املوافق 2022/11/12 من ال�شاعة 

اإعادة النتخاب جتري  التي تقت�شي  الثامنة م�شاًء، ويف احلالت  ال�شاعة  الثامنة �شباحًا حتى 

الثامنة  ال�شاعة  حتى  �شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  من   2022/11/19 املوافق  ال�شبت  يوم  الإعادة 

م�شاًء.

�ملادة �لثانية

يفتح باب الرت�شيح لع�شوية املجال�ص البلدية ابتداًء من يوم الأربعاء املوافق 2022/10/5 

البلدية  املناطق  خمتلف  يف  الرت�شيح  طلبات  وتقدم   ،2022/10/9 املوافق  الأحد  يوم  وحتى 

النتخابية اإىل اللجان املخت�شة. 

�ملادة �لثالثة

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

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء

وزير �لبنية �لتحتية

خالد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شفـر 1444هـ

المــــــوافــــــق: 8 �شبتمبر 2022م
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 قرار رقم )47( ل�ضنة 2022

 ب�شاأن حتديد �ملناطق �لبلدية �النتخابية و�لدو�ئر �النتخابية

وحدودها وعدد �للجان �لفرعية النتخاب �أع�شاء �ملجال�س �لبلدية

نائب رئي�ص مجل�ص الوزراء وزير البنية التحتية:

 ،2001 ل�شنة   )٣5( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة اخلام�شة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2022 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�ص النواب،

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )٣5( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية،

وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�ص البلدية،

وعلى القرار رقم )٣2( ل�شنة 2018 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�ص البلدية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

مع مراعاة ما ن�ص عليه القانون رقم )24( ل�شنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام قانون البلديات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001 وذلك فيما يتعلق باأمانة العا�شمة، تق�شم مملكة 

البحرين اإىل عدد من املناطق البلدية النتخابية وذلك على الوجه الآتي:

1- منطقة محافظة المحرق.

2- منطقة المحافظة ال�شمالية.

٣- منطقة المحافظة الجنوبية.

ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها.
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�ملادة �لثانية

مع مراعاة ما ن�شت عليه املادة الأوىل من هذا القرار، تق�شم كل منطقة بلدية انتخابية اإىل 

عدد من الدوائر النتخابية على النحو الآتي:

1- منطقة محافظة المحرق )8( دوائر.

2- منطقة المحافظة ال�شمالية )12( دائرة.

٣- منطقة المحافظة الجنوبية )10( دوائر.

ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو املبني باجلداول اخلا�شة بالدوائر النتخابية 

لنتخاب اأع�شاء جمل�ص النواب، ويكون لكل دائرة انتخابية جلنة فرعية ملبا�شرة عمليتي القرتاع 

من  يرغب  ملن  اململكة  م�شتوى  على  والفرز  لالقرتاع  عامة  جلنة  ع�شرة  خم�ص  وعدد  والفرز، 

الناخبني املقيدة اأ�شماوؤهم يف اأحد جداول النتخاب يف اململكة يف الت�شويت اأمامها لنتخاب اأي 

من املر�شحني يف دائرته.

وي�شدر قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بت�شكيل اللجان امل�شار اإليها يف 

الفقرة ال�شابقة وحتديد مقارها والإجراءات التي تتبع لالنتخاب اأمامها.

�ملادة �لثالثة

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )٣5( رقم  القرار  ُيلغى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية، كما ُيلغى كل ن�ص 

يخالف اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لر�بعة

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

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء

وزير �لبنية �لتحتية

خالد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شفـر 1444هـ

المــــــوافــــــق: 8 �شبتمبر 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قرار رقم )155( ل�ضنة 2022

 بتعديل �ملادة )98( من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ملرور

�ل�شادر بالقانون رقم )23( ل�ضنة 2014 �ل�شادرة بالقر�ر رقم )154( ل�ضنة 2015

وزير الداخلية:

ل بالقانون  2014، املعدَّ بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )2٣( ل�شنة 

رقم )٣7( ل�شنة 2018،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )2٣( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�ص مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

لقانون  التنفيذية  الالئحة  املادة )98( من  والرابعة من  الثالثة  الفقرتني  ي  بن�شَّ ُيـ�شتبَدل 

 ،2015 ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة   2014 ل�شنة   )2٣( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور 

ان الآتيان: الن�شَّ

»ويف جميع الأحوال ل يجوز ت�شجيل املركبات امل�شتعَمـلة امل�شتوَردة من خارج مملكة البحرين 

ـْنـع، وذلك بالن�شبة ل�شيارات النقل اخلا�ص  والتي يزيد عمرها على ع�شر �شنوات من تاريخ ال�شُّ

وال�شيارات ذات ال�شتعمال اخلا�ص والقاطرات واملقطورات ون�شف املقطورات، ما مل تَر الإدارة 

ـق اأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة. وجود �شرورة ت�شتدعي ت�شجيلها، ويف هذه احلالة تطبَّ

مملكة  خارج  من  امل�شتوَردة  امل�شتعَمـلة  املركبات  من  اآخر  نوع  لأيِّ  ملف  فتح  ر�ْشـم  ويكون 

د يف  ـْنـع، هو ذات الر�شم املحدَّ البحرين والتي يزيد عمرها على خم�ص �شنوات من تاريخ ال�شُّ

الفقرة الأوىل من هذه املادة«.
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�ملادة �لثانية

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لد�خلية

�لفريق �أول 

ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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وز�رة �لعمل

 قرار رقم )50( ل�ضنة 2022

 ب�شاأن ��شتبد�ل ت�شمية معهد لوجك للتدريب وتنمية �ملو�رد �لب�شرية 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

وزير العمل:

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

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )1٣( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2012 ب�شاأن نْقـل ترخي�ص معهد لوجك للتدريب وتنمية املوارد 

الب�شرية )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وعلى ال�شتمارة رقم )A-5( ب�شاأن طلب تغيري ا�شم املوؤ�ش�شة التدريبية اأو ا�شم ال�شخ�شية 

العتبارية املالكة،

قرر �الآتي:

مادة )1(

 LOGIC INSTITUTE FOR TRAINING ُتـ�شتبَدل ت�شمية )معهد لوجك للتدريب ذ.م.م

W.L.L( بت�شمية )معهد لوجك للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية(.

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية.                                                                                                                                                                                                        

 وزير �لعمل 

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٣ �شفــــــــــــــر 1444هـ

الـمــوافــــــــق: ٣0 اأغ�شط�ص 2022م 
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

 قرار رقم )117( ل�ضنة 2022

ـنِي بالقيام  ب�شاأن �لت�شريح لُكـتَّـاب عدل خا�شّ

بكافة �أعمال �لتوثيق �ملن�شو�س عليها يف �لقانون

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )٣7( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�ص املادة )1( مكررًا منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�ص واأعمال والتزامات وجزاءات 

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�ص  العدل  كاتـب 

الأخ�ص املادة )٣( منه،

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

الإلكرتونية،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ـني التالية اأ�شماوؤهم القيام بكافة الأعمال واملعامالت مبا فيها  ـاب العدل اخلا�شِّ ح لُكـتَّ ُيـ�شرَّ

ف والإدارة املن�شو�ص عليها يف املر�شوم بقانون  املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرُّ

رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وهم:

1- اآمال اأحمد محمد العبا�شي.

2- عبداهلل نجم عبداهلل العلي.

٣- مانع را�شد عبداهلل البوفال�شة.

4- اأحمد �شالم �شالح مبارك.

5- ليلى محمد عبدالجليل المرباطي.

6- ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ.

7- اأمجد ال�شيد �شعيد جواد الوداعي.
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8- علي اإبراهيم علي الع�شفور.

ـار جعفر عبدالح�شين الترنج. 9- عمَّ

10- جنات ال�شيد �شرف عدنان المو�شوي.

11- �شناء محمد اأمين جعفر.

12- ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف.

ــاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكــتَّ

ـني، ا�شتنادًا اإىل ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق. اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل يجوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�ص 

ب�شاأنه طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل بِه من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

       وزير �لعدل 

     و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شـدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

المـــوافـــــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

 قرار رقم )119( ل�ضنة 2022

بتعيني مدير تنفيذي النتخابات �أع�شاء جمل�س �لنو�ب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة ال�شابعة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

تنفيذيًا  مديرًا  القانوين  والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�ص  نواف عبداهلل حمزة  امل�شت�شار  ُيعني 

لنتخابات اأع�شاء جمل�ص النواب.

�ملادة �لثانية

يخت�ص املدير التنفيذي بالإ�شراف على كافة الأعمال الإدارية والتقنية الالزمة للتح�شري 

والإعداد لنتخابات اأع�شاء جمل�ص النواب.

�ملادة �لثالثة

ُيعني املدير التنفيذي املوظفني الالزمني ملعاونة جلان النتخابات ح�شب احتياجات كل جلنة.

�ملادة �لر�بعة

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

وزير �لعدل 

و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�شر�ف �لعام على �شالمة

�نتخاب �أع�شاء جمل�س �لنو�ب

نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: 12 �شفــر 1444هـ

المــــــوافــــــق: 8 �شبتمبر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

 قرار رقم )120( ل�ضنة 2022

 بت�شمية �أع�شاء �للجنة �لعليا لالإ�شر�ف �لعام

على �شالمة �نتخاب �أع�شاء جمل�س �لنو�ب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة الثامنة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُت�شكل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�ص النواب برئا�شة وزير 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وع�شوية ُكل من:

1- القا�شي مع�شومة عبدالر�شول عي�شى محمد.

2- الم�شت�شار وائل ر�شيد خليفة بوعالي.

٣- القا�شي اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد.

4- الم�شت�شار الدكتور اأحمد محمد علي الحمادي.

5- القا�شي علي اأحمد جمعة الكعبي.

6- القا�شي محمد ميرزا محمد اأمان.

7- القا�شي �شلمان عبداهلل عبدالر�شا الع�شفور.

�ملادة �لثانية

انتخاب  العام على �شالمة  ال�شابقة بالإ�شراف  املادة  اإليها يف  امل�شار  العليا  اللجنة  تخت�ص 

اأع�شاء جمل�ص النواب يف جميع املناطق والدوائر النتخابية يف اململكة وخا�شة البت يف جميع 

الأمور التي تعر�شها عليها اللجان املن�شو�ص عليها يف املادة ال�شابعة من املر�شوم بقانون رقم 

العامة  للنتيجة  النهائي  الإعالن  وتتوىل  ال�شيا�شية،  مبا�شرة احلقوق  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )14(

لالنتخاب، واإخطار الفائزين بالع�شوية يف جمل�ص النواب.
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�ملادة �لثالثة

ُيعاون اللجنة العليا جلنة تنفيذية تتوىل مبا�شرة جميع املهام الالزمة للعملية النتخابية.

�ملادة �لر�بعة

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

وزير �لعدل 

و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�شر�ف �لعام على �شالمة

�نتخاب �أع�شاء جمل�س �لنو�ب

نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: 12 �شفــر 1444هـ

المــــــوافــــــق: 8 �شبتمبر 2022م
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وز�رة �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )952( ل�ضنة 2022

ب�شاأن ت�شنيف وتغيري ت�شنيف عدد من �لعقار�ت

 مبختلف �ملجمعات يف مناطق حمافظة �لعا�شمة 

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )1٣( ل�شنة 

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 )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣9( 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(

ـف العقارات التي ل حتمل ت�شنيفًا معتَمدًا - املطلَّـة على �شوارع جتارية مت�شلة ح�شب  ت�شنَّ

املت�شلة  العمارات  مناطق  ا�شرتاطات  عليها  ـق  تطبَّ والتي  املت�شلة  التجارية  ال�شوارع  خارطة 

)BR5( - �شمن ت�شنيف مناطق العمارات املت�شلة )BR5( يف كل من املناطق الآتية:

1- منطقة و�شط المنامة المجمعات )٣01-٣02-٣04-٣05-٣06-٣07-٣2٣(.

2- منطقة النعيم المجمعان )٣0٣-٣14(.
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٣- منطقة القفول مجمع )٣12(.

4- منطقة ال�شلمانية مجمع )٣09(.

5- منطقة الق�شيبية المجمعان )٣08-٣21(.

6- منطقة الحورة مجمع )٣18(.

7- منطقة اأم الح�شم المجمعان )٣٣5-٣٣7(.

مادة )2(

ـر ت�شنيف العقارات التي حتمل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( -املطلَّـة على  يغيَّ

ـق عليها ا�شرتاطات  �شوارع جتارية مت�شلة ح�شب خارطة ال�شوارع التجارية املت�شلة والتي تطبَّ

مناطق العمارات املت�شلة )BR5( - واأجزاء ل حتمل ت�شنيفًا معتَمدًا منها اإىل ت�شنيف مناطق 

العمارات املت�شلة )BR5( يف كل من املناطق الآتية:

1- منطقة و�شط المنامة المجمعات )٣01-٣02-٣04-٣05-٣06-٣07-٣2٣(.

2- منطقة النعيم المجمعان )٣0٣-٣14(.

٣- منطقة القفول مجمع )٣12(.

4- منطقة ال�شلمانية مجمع )٣09(.

5- منطقة الق�شيبية المجمعان )٣08-٣21(.

6- منطقة الحورة مجمع )٣18(.

7- منطقة اأم الح�شم المجمعان )٣٣5-٣٣7(.

مادة )3(

ـر ت�شنيف العقار رقم )99001796( الكائن مبنطقة النعيم جممع )٣14( املطل على  يغيَّ

ا�شرتاطات  عليها  ـق  تطبَّ والتي  املت�شلة  التجارية  ال�شوارع  خارطة  ح�شب  مت�شل  جتاري  �شارع 

ومناطق   )RHB( ب  املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من   )BR5( املت�شلة  العمارات  مناطق 

.)BR5( وجزء ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا اإىل ت�شنيف مناطق العمارات املت�شلة )GY( املقابر

مادة )4(

ـر ت�شنيف العقار رقم )0٣170775( الكائن مبنطقة و�شط املنامة جممع )٣05( املطل  يغيَّ

ـق عليها ا�شرتاطات  على �شارع جتاري مت�شل ح�شب خارطة ال�شوارع التجارية املت�شلة والتي تطبَّ

واملناطق   )RHB( ب  املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من   )BR5( املت�شلة  العمارات  مناطق 

املت�شلة  العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإىل  معتَمـدًا  ت�شنيفًا  ليحمل  وجزء   )REC( الرتفيهية

.)REC( وت�شنيف املناطق الرتفيهية )BR5(
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مادة )5(

ـر ت�شنيف العقار رقم )0٣0229٣1( الكائن مبنطقة احلورة جممع )٣18( املطل على  يغيَّ

ا�شرتاطات  عليها  تطبق  والتي  املت�شلة  التجارية  ال�شوارع  خارطة  ح�شب  مت�شل  جتاري  �شارع 

ومناطق   )RHB( ب  املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من   )BR5( املت�شلة  العمارات  مناطق 

العمارات ال�شتثمارية د )BD( وجزء ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا اإىل ت�شنيف مناطق العمارات 

.)BD( وت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية د )BR5( املت�شلة

مادة )6(

اأم  الكائَنـني يف منطقة  ورقم )0٣060217(  رقم )0٣060٣41(  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

التجارية  ال�شوارع  خارطة  ح�شب  مت�شل  جتاري  �شارع  على  املطلَّـني   )٣٣7( جممع  احل�شم 

ـق عليها ا�شرتاطات مناطق العمارات املت�شلة )BR5( من ت�شنيف مناطق  املت�شلة والتي تطبَّ

ت�شنيف  اإىل  معتَمـدًا  ت�شنيفًا  يحمل  ل  وجزء   )*RHB( با�شتخدام جتاري املت�شل ب  ال�شكن 

.)BR5( مناطق العمارات املت�شلة

مادة )7(

 )٣04( جممع  املنامة  و�شط  منطقة  يف  الكائن   )0٣160614( رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

عليها  ـق  تطبَّ والتي  املت�شلة  التجارية  ال�شوارع  خارطة  ح�شب  مت�شل  جتاري  �شارع  على  املطل 

 )RHC( من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ج )BR5( ا�شرتاطات مناطق العمارات املت�شلة

.)BR5( وجزء ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا اإىل ت�شنيف مناطق العمارات املت�شلة

مادة )8(

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

ـفة والعقارات التي مت تغيري ت�شنيفها ِوْفـقًا لأحكام هذا  )28( ل�شنة 2009، على العقارات امل�شنَّ

القرار وذلك كله ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة له.

مادة )9(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار
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مادة )10(

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

وزير �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 26 حمــــــرم 1444هـ

المــــوافـــــــق: 24 اأغ�شط�ص 2022م
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وز�رة �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )966( ل�ضنة 2022

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من �لعقار�ت بعد �لتق�شيم

يف منطقة توبلي - جممع )701(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )1٣( ل�شنة 

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 )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣9( 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(

ت�شنيف  من  التق�شيم  بعد   )701( جممع  توبلي  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

ت�شنيف  اإىل   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RB( ب  اخلا�ص  ال�شكن  مناطق 

مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة)PS( ِوْفـقًاِ ِلـما هو وارد يف 

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

رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 اأغ�شط�ص 2022م
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وز�رة �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )982( ل�ضنة 2022

ب�شاأن ت�شنيف عقار وتغيري ت�شنيف عقار يف منطقة �شدد - جممع )1038(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )1٣( ل�شنة 

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 )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣9( 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(

ـــف العقــار رقم )1٣21٣5٣7( الكائن في منطقــة �شدد مجمع )10٣8( �شمن ت�شنيف  اأ- ي�شنَّ

مناطق الِخـْدمات والمرافق العامة )PS( )عقار ِخـْدمات(. 

ـر ت�شنيف العقار رقم )10045458( الكائن بمنطقة �شدد مجمع ) 10٣8(، من ت�شنيف  ب-يغيَّ

مناطــق قْيـــد الدرا�شــة )US( وجزء ل يحمل ت�شنيفــًا معتَمدًا اإلى ت�شنيف مناطق ال�شــكن 

.)RA( الخا�ص اأ

 وذلــك كله ِوْفـــقًا ِلـــما هو وارد في الخارطــة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شــتراطات 

التنظيمية للتعمير الواردة في القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 4 �شـفـــــــــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: ٣1 اأغ�شط�ص 2022م
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با�شم �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى بن �شلمان �َل خليفة

ملـك مملكـــة �لبحريـن

باجلل�شة �ملنعقدة لدى جلنة ت�شوية م�شاريع �لتطوير �لعقارية �ملتعرثة  

بتـــاريخ 2022/08/22

بح�شور �لقا�شي  �شــــالح �أحمد �لقطـــــــان          رئيــ�س �للجنة

وع�شوية �لقا�شي محمـــــد ميـــــرز� �أمـــان             ع�شو �للجنة

وع�شوية �لقا�شي ح�شـــــام محمد طلعــــــت              ع�شو �للجنة

وع�شوية �لدكتور عبد�هلل يو�شــف طـــــــالب            ع�شو �للجنة

وع�شوية �ل�شيد عــارف حيـدر علي رحيمـي              ع�شو �للجنة

�شدر �لقر�ر �لتايل

يف �مل�شروع رقم 2015/04 

�لم�شروع: تالل الغروب

 �شـــــــد

�لمطور: �شركة بيت اأبوظبي لال�شتثمار

  

 حيث اإن وجيز الواقعة يتح�شل يف اأن اللجنة الوزارية لالأعمار والبنية التحتية، قد اأحالت 

اإىل هذه اللجنة بتاريخ 2015/10/11 م�شروع تالل الغروب باعتباره من امل�شاريع املتعرثة.

وحيث اإن ال�شركة املطورة �شاحبة امل�شروع عجزت عن ا�شتكمال امل�شروع والوفاء بالتزاماتها 

قبل م�شرتي الوحدات واملقاولني والبنك الدائن املرتهن لأر�ص امل�شروع رغم تكليفها بالوفاء. 

وحيث اإن اللجنة قررت اإتاحة بيع امل�شروع باملزاد العلني ونقل ملكيته ملن ير�شو عليه املزاد 

وندب  املزاد،  لإجراء   2022 يونيو   26 جل�شة  وحددت   ،2022/5/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 

�شركة مزاد لإدارة املزاد ومت اإعالن ال�شركة املطورة بذلك ون�شر الإعالنات باجلريدة الر�شمية.

وبجل�شة 26/ يونيو 2022 ح�شر ال�شيد اأحمد املرزوق، وال�شيد/ طالل العريفي عن �شركة 

مزاد. وح�شر ال�شيد/ اأنور حممد مراد من �شركة كناز، وال�شيد/ حممد عبدالعزيز عبداهلل عن 

�شركة وواتر باي، وال�شيد/ حممد �شريف اأحمدي عن �شركة منارة للتطوير. 

وحيث اإنه مت �شرح امل�شروع واآلية عمل املزاد للراغبني بدخول املزاد، ومت اإعالن املتزايدين 

حكم جلنة ت�شوية م�شاريع �لتطوير �لعقارية �ملتعرثة
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اأتعاب  ذمة  على  اإدارية  وم�شروفات  كر�شوم  حت�شل  املزاد  ر�شو  مبلغ  من   %2 ن�شبة  هناك  اأن 

اللجنة.

وقامت �شركة مزاد باإجراءات فتح املزاد العلني للم�شروع باملبلغ الأ�شا�شي املحدد له وهو 

5،920.000 مليون دينار بحريني واملن�شور باجلريدة الر�شمية.

وقام ال�شيد حممد عبد العزيز عبداهلل عن �شركة وواتر باي بفتح املزاد باملبلغ الأ�شا�شي 

له، وقام ال�شيد حممد �شريف اأحمدي عن �شركة منارة للتطوير بزيادة املبلغ اىل 5.950.000 

اإىل  املبلغ  بزيادة  كناز  �شركة  من  مراد  حممد  اأنور  ال�شيد/  وقام  بحريني،  دينار  مليون 

5.960.000 مليون دينار بحريني، وقام ال�شيد/ اأنور حممد مراد من �شركة كناز بزيادة املبلغ 

اإىل 6.000.000 مليون دينار بحريني.

وقام ال�شيد اأحمد املرزوق باإعالن اإىل اأي �شخ�ص راغب باملزايدة على هذا املبلغ ثالث مرات 

وكل مرة ملدة خم�ص دقائق، وبعد املرة الثالثة ر�شي املزاد على �شركة كناز مببلغ 6.000.000 

مليون دينار بحريني. 

واأودع  القانونية،  املدة  خالل  للمزايدة  اأحد  يتقدم  ومل  العقار  ثمن  ع�شر  اإيداع  مت  وحيث 

املتزايد الرا�شي عليه املزاد باقي الثمن خالل امليعاد املقرر.

وحيث اإنه ملا كان ما تقدم وكان العر�ص املقدم من املزايد �شركة كناز هو العر�ص الأعلى 

واأوفى املزايد بالتزاماته �شواء باإيداع ع�شر الثمن اأو اإيداع باقي الثمن خالل امليعاد املقرر، ومن 

ثم تقرر اللجنة اإر�شاء البيع عليه واإلزام ال�شركة املطورة مالكة امل�شروع بت�شليمه العقار.

فلهذه �الأ�شباب

قــررت �للجنــة: اإر�شــاء بيــع العقــار الم�شــمى تــالل الغــروب المقام علــى قطعتي اأر�ــص، مقدمة 

رقــم 8708/2007 وثيقــة رقــم )14140٣( ومقدمة رقــم 8607/2007 وثيقة رقم )141402(، 

الكائنتيــن فــي هــورة عنقه على �شــركة كناز �شــجل تجاري رقــم 669٣5-1، علــى اأن يقوم جهاز 

الم�شاحة والت�شجيل العقاري بت�شجيل العقار با�شمها خاليًا من اأي قيود اأو رهون، واألزمت ال�شركة 

المطورة مالكة العقار بت�شليم العقار ل�شركة كناز، واأمرت بن�شر هذا القرار بالجريدة الر�شمية. 

 

�أمين �ل�شر                                          رئي�س �للجنة                                          ع�شو

  ع�شو                                                        ع�شو                                               ع�شو
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�إعالن ت�شجيل وكاالت جتارية

التجارية  الوكالت  قيد  مت  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12527رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

Pharmaceutical Solution Industry Ltd
SAUDI

1st industrial city، 2nd phase، 4569 Al Mahjar، Jeddah 22423-

8582

�شيدلية و�شفتي ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Pharmaceutical Solution Industry Ltd

محددة المدةنوع الوكالة

12528رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

The Arab Pharmaceutical Manufacturing PSC
JORDANIAN

Buhaira - Salt P.O Box 42- Jordan

�شيدليه مدينه حمدا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

The Arab Pharmaceutical Manufacturing PSC

محددة المدةنوع الوكالة
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12529رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

.Millibar S.r.l
ITALAIN

.Verona، Via della Metallurgia، 14 37139 Verona Italy

كانو لمعدات المركبات والمعدات ال�شناعية �ص.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

Parts Supplies & parts
Mechinery

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Millibar

محددة المدةنوع الوكالة

125٣0رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

.MEDEX D.O.O
SLOVAK

LINHARRTOVA CESTA 49A, LJUBLJANA, SLOVENIA

�شيدليه البحرين ومتجرها العمومي �ص.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Healthy Food AND proteins

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Omega-3 Junior Syrup
Multivitamin Junior Syrup

BioGelée Royale Forte Capsules
Collagen Lift Powder

محددة المدةنوع الوكالة
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125٣1رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION
CHINESE

 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 310051, 1760
PRC

الأولى لل�شيارات ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

Cars
Auto Parts accessories

Automotive supplies & Accessories
ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

GEELY

محددة المدةنوع الوكالة

125٣2رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

AS KALCEKS
LITHUANIAN

Krustpils Street 71E, Riga, LV-1057, Latvia

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

CISATRACURIUM
NOREPINEPHRINE

MORPHINE HYDROCHLORIDE
FENTANYL

MIDAZOLAM
MAGNESIUM SULFATE
Pyridoxine hydrochloride

OXYCODONE HYDROCHLORIDE

محددة المدةنوع الوكالة
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 �الإعالنات �ل�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�ضنة 2004

 ب�شاأن بر�ء�ت �الخرت�ع ومناذج �ملنفعة

�إعالن رقم )27( ل�ضنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�ص بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

٣- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ص البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�شناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1841 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  01/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170236 :بلطلا مقر ]21[
 13/12/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/064074  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

15172747.6[31] 
[32] 18/06/2015 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 لیبازیإ نیسنارف نیریفیس -1 :نوعرتخملا ]72[
 ناھوج ينید -3 ،ویتالب ناج سناھوج -2 ،ترابساج
 لیفویھ ند ناف نجیرام
 لأ را ھیب سأ ارتیتسإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،جییل 4000 ،5/7 جروج-تناس ور -1  :كلاملا ناونع
 اكیجلب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 9/20, A61K 
31/565 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 02/094276 A1 
D2: US 2005/070488 A1  
D3: US 2007/286819 A1  
D4: WO 00/42955 A1 

 
 لورتیتسا نوكم نمضتت مفلا يف تتفتلل ةلباق ةعرج ةدحو  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 1.000و 30 نیب حوارتی نزو اھل مفلا يف تتفتلل ةلباق ةبلص ةینالدیص ةعرج ةدحو ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 ىلع نزولاب %80 نمضتت لورتیتسا تامیسج نم نزولاب % 25ىلا0.1 • :نم ةروكذملا ةعرجلا ةدحو نوكتت ،مجم
 نزولاب %99.9ىلا75 • و ،اھنم تافیلوتو ،لورتیتسا تارتسا ،لورتیتسا نم هؤاقتنا متی لورتیتسا نوكم نم لقألا
 نم لقألا ىلع مارج وركیم 100 ةبلصلا ةعرجلا ةدحو نمضتت ً،اینالدیص ةلوبقملا رصانعلا نم رثكأ وأ دحاو نم
 نم فاج طیلخ طغض نمضتت ةیلمع لالخ نم ةبلصلا ةعرجلا ةدحو ىلع لوصحلا نكمی ثیحو ،لورتیتسالا نوكم
 ةبلصلا ةعرجلا ةدحو نوكت .ةبلص ةعرج ةدحو يفً اینالدیص ةلوبقملا تاغاوسلا نم رثكأ وأ دحاوو لورتیتسا تامیسج
 .ةفشلا تحت ءاطعإلا وأ ،قْدشلا يف وأ ،ناسللا تحت ءاطعإلل مات وحن ىلع ةمئالمو عینصتلا ةلھس
 
 
 20 :ةیامحلا رصانع ددع



العدد: 3627 – الخميس 8 سبتمبر 2022

58

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1842 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  01/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170235 :بلطلا مقر ]21[
 13/12/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/064065  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

15172767.4[31] 
[32] 18/06/2015 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 لیبازیإ نیسنارف نیریفیس -1 :نوعرتخملا ]72[
 ترابساج
 لأ را ھیب سأ ارتیتسإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 4000-يإ يب ،5/7 جروج-تناس ور -1  :كلاملا ناونع
 اكیجلب ،جییل
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 9/20, A61K 
31/565, A61P 15/18, A61P 5/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 02/094276 A1  
D2: US 2005/070488 A1  
D3: US 2007/286819 A1  
D4: WO 00/42955 A1 

 
 لورتیتسا نوكم نمضتت مفلا يف تتفتلل ةلباق ةعرج ةدحو  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 1000و 30 نیب حوارتی نزو اھل مفلا يف تتفتلل ةلباق ةبلص ةینالدیص ةعرج ةدحو ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 نزولاب %80 نمضتت لورتیتسا تامیسج نم نزولاب % 25ىلا0.1 نم :نم ةروكذملا ةعرجلا ةدحو نوكتت ،مجم
 نم و ،اھنم تافیلوتو ،لورتیتسا تارتسا ،لورتیتسا نم هؤاقتنا متی يذلا لورتیتسالا نوكم نم لقألا ىلع

 وركیم 100 ةبلصلا ةعرجلا ةدحو نمضتت ً،اینالدیص ةلوبقملا رصانعلا نم رثكأ وأ دحاو نم نزولاب %99.9ىلا75
 نمضتت ةیلمع لالخ نم ةبلصلا ةعرجلا ةدحو ىلع لوصحلا نكمی ثیحو ،لورتیتسالا نوكم نم لقألا ىلع مارج
 .رتم وركیم 50 ىلإ رتم وركیم 2 نم حوارتی میسجلا مجحل حجرم طسوتم اھل لورتیتسا تامیسجل بطرلا بیبحتلا
 ءاطعإلا وأ ،قْدشلا يف وأ ،ناسللا تحت ءاطعإلل قئاف وحن ىلع ةمئالمو عینصتلا ةلھس ةبلصلا ةعرجلا ةدحو نوكت
 .ةفشلا تحت
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1843  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170202 :بلطلا مقر ]21[
 30/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/072256  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

15186653[31] 
[32] 24/09/2015 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 يدرولات يدھم -1 :نوعرتخملا ]72[
 ھیأ سأ غیندلوھ ابیكس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 -شتأ يس ،41 تناسیرولف يد وینفأ -1  :كلاملا ناونع

 ارسیوس ،يللیرب 1008
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     H04L 9/08, G06K 19/06, 
G07D 7/00, G06F 21/64 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2015/058948 A1  
D2: WO 2006/010019 A2  

 
 تادنتسملا قیدصت ةداعإ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 تاداھش ،صیخارت ،رفس تازاوج لثم ،قئاثولا تاقیدصتو تاداھشل قئارطو تانایكو ةمظنأب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 دیدجت وأ/و نم ققحتلا ىنعمب ةقیثو قیدصت ةداعإب يلاحلا عارتخالا قلعتی ،ًادیدحت رثكأ ٍلكشبو .كلذ ھباش امو ،ةیعماج
 ً.افنآ نیدوجوم قیدصت/ةداھش
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1844 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  04/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170195 :بلطلا مقر ]21[
 26/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2016/051401  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

1509260.4[31] 
[32] 29/05/2015 

 ةدحتم ةكلمم ]33[
 نوج وردنأ ،نوسنیكلیو -1 :نوعرتخملا ]72[
 كنإ ،يجولونكت جنیجاكاب نوارك -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،بیسلا ،وینفا لارتنس ثواس 11535 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرما ،2599 -60803 يونیلا
 رتنس سنزب دنا سسیفوا تناتسنا میارب :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B05B 12/02, B05B 
13/02, B05B 13/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2009/143134 A2  
D2: WO 2014/147163 A1  
D3: CN 203253594 U  
D4: US 5518543 A 

 
 ذاذرلاب تاوبعلا ءالط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لخادلا نم ةوبعلا مسج ىلع ةیطغت ةقبط شرل شرلا سدسمو ةوبعلا مسج ریودت ةلآ نم ةوبعلا مسج شر ةلآ نوكتت 
 ریودت زاھج نوكی امدنع شرلا سدسم لیغشتل أیھم مكحت زاھج ىلإ ةفاضإلاب ةوبعلا مسج ریودت زاھج ىلع قلعملاو
 يذلا تقولا دیدحت ىلع لمعی ةوبعلا مسج ریودت زاھج عم جمدم ساسح دجوی .حیحصلا شرلا عضو يف ةوبعلا مسج
 متی فیرعتلا كلذل ًةباجتساو شرلا ءدبلً اعبت فیرعتلا قبسم ریودت ىلإ ھیف عضخ دق ةوبعلا مسج ریودت زاھج نوكی
 .شرلا سدسم لیغشت فاقیإ
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1845 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  04/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170194 :بلطلا مقر ]21[
 26/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2016/050961  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

1507225.9[31] 
[32] 28/04/2015 

 ةدحتم ةكلمم ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 لایناد ،نوتریجیإ -1  
 .كنإ ،يجولونكت غنیجیكاب نوارك -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،بیسلأ ،وینیفأ لارتنس ثواس 11535 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،60803 يونیلإ
 رتنس سنزب دنا سسیفوا تناتسنا میارب :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B05B 11/02, B05B 
13/02, B05B 13/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 102009032739 A1  
D2: EP 2293881 A2  
D3: US 2010/072940 A1  
D4: JP HO5250017 A  
D5: JP 2012-040665 A 

 
 ةدعاسملا ةیلآلاب ةلغشملا شرلا ةلآ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 كرحم لمشی ثیح ھب جمدم عفد كرحمو ةدعاسم ةیلآ كرحم ةلآ لك مدختست .تالآلا نم ةعومجم لیغشتل ةقیرط 
 عراستلا لحارم نیب لخادتلا قیقحت لجأ نم ةدعاسملا ةیلآلا تاكرحم ةنمازم نم ةقیرطلا نوكتت .ددجتم حبك ماظن عفدلا
 مكحتم نإ .عراستلا ةلحرم يف تالآلل ةیئابرھكلا ةقاطلا يوزتو ىرخأ تالآل عراستلا فقو لحارم عم تالآلا ضعبل
 ً.اضیأ اھقالطإ مت دق تالآلا ةعومجمو مكحتملا كلذ نم نوكتی يذلا ماظنلاو ةقیرطلا ذیفنتب موقت يتلا ةلآلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1846 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170187 :بلطلا مقر ]21[
 16/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/028657  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

62/151,891[31] 
[32] 23/04/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 اییمار .شتأ ناردناشتمیرب -1 :نوعرتخملا ]72[
 نشیروبروك نوریج -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،كراب ولنیم فیارد ثلیونوموك 149 -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،94025  اینروفیلاك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07H 21/00, C12N 
15/113, C12P 19/34 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2005/023994 A2  
D2: SAWADOGO M ET AL: "A RAPID 
METHOD FOR THE PURIFICATION 
OF DEPROTECTED 
OLIGODEOXYNUCLEOTIDES", 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, vol. 19, 
no. 3, 1 January 1991  
D3: WO 2008/127305 A2 
 

 
 ؤفاكتلا ددعتم نویتاك حلم تابیكرت مادختساب دیتویلكون يلوب ریضحتل قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نمضتت ،تادیسجتلا ضعب يف .دیتویلكون يلوب ریضحتل اًقرط نمضتت فشكلاب ةصاخ بناوجب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 دیزویلكونلا تادحو نم رثكأ وأ 7 نم ةیلاوتم ھب دیتویلكون يلوب :ةنمضتم ىلوأ دیتویلكون يلوب ةبیكرت سمالت ةقیرطلا
 نم ةینیب ةیعرف ةدحو طبار ةطساوب ةیعرفلا دیزویلكونلا تادحو نم لقألا ىلع نیتنثا طبر متیو ةیعرفلا

N3'&#61606;P5' ؤفاكتلا ددعتم نویتاك حلم عم ؛ةفدھتسم ریغ ةفشاك داومو ةیقیلخت تاجتنمو ؛تادیماروفسوف ویث 
 دیتویلكون يلوبلا حلم لصفو ؛لقألا ىلع دحاو ؤفاكتلا ددعتم نویتاكل داضم نویأ نمضتم دیتویلكون-يلوب حلم بیسرتل
 يف .دیتویلكون يلوبلا حلم ةنمضتم ةیناث دیتویلكون يلوب ةبیكرت جاتنإل ةسمالتملا ىلوألا دیتویلكون يلوبلا ةبیكرت نع
 روطب بارشتساب ةصاخ ةلماح ةدام عم دیتویلكون يلوبلا حلم سمالت يفاضإ لكشب ةقیرطلا نمضتت ،اھنیعب تادیسجت
 .بارشتسالاب ةصاخلا ةلماحلا ةداملا نع اًیعباتت دیتویلكون يلوبلا نمضتت ةثلاث دیتویلكون يلوب ةبیكرت لصفو ؛يسكع
 ىلع اًدحاو ؤفاكتلا ددعتم نویتاكل اًداضم اًنویأ نمضتی دیتویلكون يلوبلا نم اًحلم نمضتت تابیكرت ریفوت اًضیأ متی
 .لقألا

 
 28 :ةیامحلا رصانع ددع



العدد: 3627 – الخميس 8 سبتمبر 2022

63

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1847 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170165 :بلطلا مقر ]21[
 20/09/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/024861  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 62/140,105 [31] 
[32] 30.03.2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 جنیمیل -2 ،نوسلین .يج توكس -1 :نوعرتخملا ]72[
 وھز ایج -4 ،نوس جنوھ -3 ،يل
 ،ينابموك يإ يج ھیأ ،زویھ ركیب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يس لإ لإ
 ،نتسویھ ، دلیفتسیو نیادلأ 17021 -1  :كلاملا ناونع
 ) ةدحتملا تایالولا (  77073 ساسكت
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/52, E21B 21/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 6164380 A  
D2: US 2010/099781 A1  
D3: US 8839859 B2  
D4: US 2009/095324 A1  
D5: US 6419019 B1 

 
 اھتامادختساو ،ریودتلا ةداعإل ةلباق فیظنت عئاوم ،فیلغت لسغ عئام  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 اھتامادختساو ،ریودتلا ةداعإل ةلباق فیظنت عئاوم ،فیلغت لسغ عئام 
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1848 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170093 :بلطلا مقر ]21[
 21/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/057511  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

14/550,384[31] 
[32] 21/11/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 -2 ،ھیك لاجوأ ، يجریھكوم -1 :نوعرتخملا ]72[
 يأ ، نفرام ، نیرج -3 ،.يس ویرام ، يراسادلاب
 كنا يجولونكت سومول -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ، دلیفمولب تیرتس دورب 1515 -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ، 3096-07003 يسریجوین
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C10G 55/06, C10G 
53/00, C10G 47/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 4201659 A  
D2: US 2014/0221709 A1  
D3: US 2010/0122934 A1  
D4: US 2012/0270957 A1  
D5: US 2011/0198266 A1  
D6: WO 2009/003634 A1  
D7: WO 2010/056436 A2  
D8: US 2004/0163996 A1  

 
ً ایئزج ةلوحم ةغرفم ةیقبتم داوم نیسحتل ةیلمع  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نأ نكمملا نم ً.ایئزج ةلوحم ةغرفم نوبركوردیھ ایاقب تایذغت نیسحتل ةیلمع نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةلازإ ؛ىلوأ تافلختمو لوأ ریطقت جتان دیلوتلً ایئزج ةلوحملا ةغرفملا ایاقبلا راخب صالختسا :نیسحتلا ةیلمع نمضتت
 تیزلل ةغرفم ةئزجت ؛نیتلفسألا تابكرم ءزجو تلفسألا لازم تیز دیلوتل ىلوألا تافلختملا نم بیذملاب تلفسألا
 ریطقتلا جتان سمالت ؛ةلیقث تلفسألا ةلازم تافلختمو تلفسألا لازم زاغ تیز ریطقت جتان ةداعتسال تلفسألا لازملا
 جاتنإل نیجوردیھلا دوجوب لوأ ةجلاعم زفحم دوجو يف نیجوردیھلاو تلفسألا لازم زاغ تیز ریطقت جتانو لوألا
 جاتنإل نیجوردیھلا دوجوب يناث لیوحت زفحم دوجو يف نیجوردیھلاو ةلیقثلا تلفسألا ةلازملا تافلختملا سمالت ؛جتنُم
 رسكتم يوج ریطقت جتانو نیجوردیھلا دوجوب ةرسكتُملا ةیوجلا ایاقبلا ةداعتسال ةقفدتملا ةداملا ةئزجتو ؛ةقفدتم ةدام
 .نیجوردیھلا دوجوب
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1849 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170042 :بلطلا مقر ]21[
 08/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/049198  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

62/048,183[31] 
[32] 09/09/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 -3 ،اشاس ، ورھكاب -2 ،نومولوس -1 :نوعرتخملا ]72[
 نافیتس ، ھیباز -4 ،نیارب ، تشیلوال
 كنأ زیجولونكت يریفسوریب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 تكیتكینوك ، يروبناد وینفأ ایسونیك 20 -1  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ، 06810
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G01N 33/49, B01L 3/00 

 

 :عجارملا ]56[
D1: US 2010/248278 A1  
D2: US 2011/223627 A1  
D3: KALLENSPERGER P A ET AL: "Technical 
Note; Patterning of platinum (Pt) thin films by 
chemical wet etching in Aqua Regia; Patterning of 
platinum (Pt) thin films by chemical wet etching in 
Aqua Regia", JOURNAL OF 
MICROMECHANICS & 
MICROENGINEERING, INSTITUTE OF 
PHYSICS PUBLISHING, BRISTOL, GB, vol. 22, 
no. 6, 29 May 2012, page 67001, XP020224214  
D4: EP 1324395 A2  
D5: WO 2014/085804 A1  
D6: WO 2004/093641 A2 
 

 
 قیقد عئام نم ةقاقر ساسأب ،ماع رثخت ةبرجت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لیلحت جتانل ةیداملا صاوخلا سایقل قیقد عئام نم ،ةقاقر ساسأب ةبرجت زاھج ریوطتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ،مدلا تاقتشم وأ لماكلا مدلل طلجتلا تارم سایقل تاینقتلا قیبطت نكمی .)لماكلا مدلا تاقتشم وأ لماكلا مدلا ،دیدحتلاب(
 ةداضم ةیسكع لماوع ریثأت مییقت ىلإ ةفاضإلاب ،طلجت /رثخت تایكرح ىلع رثختلل ةداضم ریقاقع تاریثأت دیدحت
 نوكت .ةیسكعلا اھلماوع وأ /و رثختلل ةداضم ریقاقع ةعرج نیسحتل يفاضإ لكشب تاینقتلا كلت مادختسا نكمی .رثختلل
 جاجز حطس ىلإ زاھجلا يف مدلا ةنیع ضیرعت قیرط نع طلجتلا طیشنت متی ؛رثختلل داضم دوجو نع ةلقتسم ةبرجتلا
ً اضیأ بلصتت نأ نكمیو يرھوجلا راسملا طشنی ثیح ،)دسكؤم نوكیلیس لثم ىرخأ ةبلاس ةنحشب ةنوحشم ةدام وأ(
 لكشب اھب مكحتملاو ةیئایمیكلا طیشنتلا لماوع بایغ يدؤی .طیشنتلا داوم حطس ربع صقلا قفدت قیبطت قیرط نع
 .ةماع طلجت ةبرجتب ةیانع ةطقن جاتنإ ىلإ راركتلل ةلباق ةقیقد ةئیبو ریبك
 
 16 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1850 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  06/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170041 :بلطلا مقر ]21[
 08/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/048871  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   62/048,391[31] 
[32] 10/09/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 .رآ يرفیج -2 ،ویل اوھغنیسكا -1 :نوعرتخملا ]72[
 يكنارف -4 ،.رآ ھیج ،شتواریو .ھیأ سالغود -3 ،دراو
 .مأ لینوج -6 ،سینید .مأ فیزوج -5 ،سبلیف .يإ
 ایلیمید .ھیأ تربور -7 ،فوخریك
 .بروك ھیأ سأ وی اوكلأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،غربستیب ،تیرتس الیبازیإ 201 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،5858-15212 اینافلیسنب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C25C 7/00, C25C 7/02, 
C25C 7/06 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2004/0011660 A1 
 

 
 يئابرھكلا لیلحتلا ةیلخ بناوج ةیامح بیلاسأو مظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 رضحتسملا ً،ایئابرھك رھصنم رضحتسمب ظافتحإلل وأ زجحل ةلكشم يئابرھك لیلحت ةیلخ نمضتی رفوتملا ماظنلا 
 نمً اساسأ فلأتی يلخاد رادجو ،عاقلا :نمضتت يئابرھكلا لیلحتلا ةیلخ ،لقألا ىلع دحاو يضمح لئاس رصنع نمضتی
 رضحتسملا ىلإ لقألا ىلع دحاو يضمح لئاس رصنع نمضتت ةیئاذغ داومو ،لقألا ىلع دحاو يضمح لئاس رصنع
 داوملا ربع عبشتلا نم %30 نوضغ يف لقألا ىلع دحاو يضمح لئاس رصنع نوكتی ثیحبً ایئابرھك رھصنملا
 ً.ایئابرھك رھصنملا رضحتسملل يلخادلا رادجلاو ةیئاذغلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1851 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  01/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170020 :بلطلا مقر ]21[
 12/02/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CA2014/050828  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
-يت سا -2 ،نونام ،كیردنارف -1 :نوعرتخملا ]72[
 كیریإ ،زیافریج -4 ،لیشتیم ،ولاج -3 ،كول-نیج ،جنوأ
 .كنإ يانسشتود -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،كیھوب-لیشتیم .لوب ،1950 -1  :كلاملا ناونع
 ادنك ،2يا5 يس7ھیج ،كبیوك ،يللیفنیالب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 9/28, A61K 9/32, 
A61K 9/42, A61P 1/08 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2013/082706 A1  
D2: SVETLANA MADJUNKOVA ET 
AL: "The Delayed-Release Combination 
of Doxylamine and Pyridoxine (Diclegis 
/Diclectin) for the Treatment of Nausea 
and Vomiting of Pregnancy", 
PAEDIATRIC DRUGS, vol. 16, no. 3, 27 
February 2014, pages 199-211  
D3: WO 2013/123569 A1  
D4: CA 2350195 A1  
D5: CA 2316277 A1  
 

 
 حالمأ وأ ضیأ جتاون وأ/و نیسكودیریبلاو نیمالیسكودلل جذامنلا ةددعتم قالطإ ةغیص  :عارتخالا مسا ]54[
 اھنم
 
 :صخلملا ]57[ 
 نیسكودیریب نوكُمو نیمالیسكود نوكُم ىلع لمتشی بلق ىلع لمتشت مفلاب ةبلص ةعرج ةروصب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 فالغلاب ناطیحی ةلاعف ةدام ىلع نایوتحی نیفالغ ىلع مفلاب ةبلصلا ةعرجلا ةروص لمتشت امك .يوعِم فالغب فلغُم
 دحأ لمتشیو ،طیسو فالغ ةطساوب ضعبلا اھضعب نع ةلاعفلا ةداملا ىلع يوتحت يتلا ةفلغألا لصف متی ،يوعِملا
 دحأ لمتشیو ،نیسكودیریبلا نوكُم نم ٍلاخ نوكیو نیمالیسكود نوكُم ىلع ةلاعف ةدام ىلع نایوتحی نیذللا نیفالغلا
 امك .نیمالیسكودلا نوكُم نم اًیلاخ نوكیو نیسكودیریب نوكُم ىلع ةلاعف ةدام ىلع نایوتحی نیذللا نیرخآلا نیفالغلا
 ةلاح يف لاثملا لیبس ىلع ،ءيقلاو نایثغلا ضارعأ فیفختل مفلاب ةبلصلا ةعرجلا ةروص تامادختساب عارتخالا قلعتی
 .)NVP( لمحلا ةرتف يف ءيقلاو نایثغلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1852 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  01/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170004 :بلطلا مقر ]21[
 09/01/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/039926  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

62/023,775[31] 
[32] 11/07/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ،يروك ویثام -2 ،نسناھ اوشوج -1 :نوعرتخملا ]72[
 .يإ نایرب -5 ،انوریج-زیبول اینوطنأ -4 ،اجیھار جار -3
 -8 ،نام هاو-نوھ -7 ،دانھدرواب لیشتیم -6 ،زرثاك
 .مإ ،باھیإ -10 ،ثبكام لیاك -9 ،رلوم .ویلبد ،جروج
 لیلخ
 نشیروبروك نیجلیس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ھیج نإ ،تیموس ،وینیفأ سیروم 86 -1  :كلاملا ناونع

 اكیرمأ ،07901
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/454 A61P 
35/00 C07D 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2009/145899 A1  
D2: WO 2010/053732 A1 
 

 
 اھمادختسا قرطو ،رثاكتلل ةداضم تابكرم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
ً اضیأ عارتخالا قلعتیو .ضرملا اذھ ةرادإل وأ ناطرسلا نم ةیاقولا وأ جالعلل )I( ةغیصلا تابكرمب عارتخالا قلعتی 
 .عارتخالا تابكرم ءاطعإ ىلع ةقیرطلا هذھ لمتشتو ،مدلا ناطرس لثم ناطرسلا ضرم ةرادإ وأ عنم وأ جالع قرطب
 عارتخالا فشكیو .يناث لماع عم قفارتلاب عارتخالا بكرم ءاطعإ ىلع جالعلا ةقیرط لمتشت ،ةنیعم تادیسجت يفو
 .تابكرملا مضت ةیداحأ ةعرج ةدحو نم روصو ةیئاود تابیكرت نعً اضیأ
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1853 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  05/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150192 :بلطلا مقر ]21[
 31/12/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/TR2014/000192  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

2013/08035[31] 
[32] 03/07/2013 

 ایكرت ]33[
 فسوی ، لیكیب -2 ،ناكوأ ، رانیس -1 :نوعرتخملا ]72[
 يفوس ، زاملی -4 ، تریم ، يوساتأ -3 ،ناكوأ
 يف يیاناس كینورتكلإ نالیسأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يتكریش مینونأ تیراكیت
 . 296 يسالاھام يوسرإ فیكأ تیمھم -1  :كلاملا ناونع
 ایكرت ، ةرقنأ ، 06370 يلاھامینی 16 :مقر ، يداك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:      

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 4609167  
A D2: US 5072895 A 
 

 
 ةجردم ةصنم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،)H( ةیدومعلا تافاوطلا يف اھمادختسا متیل ةممصم نوكت ثیح )1( ةجردم ةصنمبً ایرھوج يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 )F( ةلومحلا لمحب حمست و ةلوھسب ةیدومعلا ةفاوطلاب ةدایقلا ةرجح نم جورخلاو لوخدلا نم رفاسملاو رایطلا نّكمت
 يئاوھلا يكیمانیدلا ةءافكلا دقف ضفختو )F( ةلومحلا يطغی ثیح )8( يبایسنا حطسب قلعتت ،كلذل ةفاضإلاب .نمأ لكشب
 .ئتانلا بیكرتلا ببسب جتانلا لمتحملا
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قر�ر�ت �ال�شتمالك

قر�ر ��شتمالك رقم )144( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

املنامة،  و�شط  يف  الكائن  )اإدامة(،  العقاري  لال�شتثمار  البحرين  �شركة  ملك/  من  جزء 

اأجل  من  وذلك   ،)0٣220055( رقم  العقار   ،2019/19790 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )145( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ اإبراهيم علي العايل و�شركائه ، الكائن يف �شاحية ال�شيف ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 199٣/287٣، العقار رقم )04026485(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )146( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ حممد �شريف حممد حامت و �شركائه، الكائن يف الفاحت،  وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 1984/2892، العقار رقم )0٣04062٣(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )147( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  اجلفري،  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك/  من  جزء 

2008/12125، العقار رقم )0٣04٣1٣8(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب 

وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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



العدد: 3627 – الخميس 8 سبتمبر 2022

72

قر�ر ��شتمالك رقم )148( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

جزء من ملك/ �شركة رفاد لال�شتثمار العقاري)�ص.�ص.و(، الكائن يف ال�شاحلية،  وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 2019/15٣02، العقار رقم )0٣25111٣(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو 

البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )149( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

ملك/ �شركة رفاد لال�شتثمار العقاري )�ص.�ص. و( ، الكائن يف ال�شاحلية ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2019/15٣0٣، العقار رقم )0٣251140(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )150( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ خليفة نا�شر �شلطان نا�شر ال�شويدي و �شركائه، الكائن يف الب�شيتني، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 2017/17469، العقار رقم )02025487(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو 

البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )151( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ �شركة موكان )ذ.ذ.م(، الكائن يف الفاحت ، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2015/18476، العقار رقم )0٣040٣65(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ، ح�شب طلب 

وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
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قر�ر ��شتمالك رقم )152( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ علي حممد ر�شا عبا�ص مندكار، الكائن يف احلورة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2006/555، العقار رقم )0٣02٣278(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب 

وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )153( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

ال�شاحلية،  يف  الكائن  )�ص.م.ب(،  واأولده  فخرو  يو�شف  عبداهلل  �شركة  ملك/  من  جزء 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2014/901٣، العقار رقم )0٣251118(، وذلك من اأجل م�شروع 

مرتو البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )154( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ اإبراهيم عبدالهادي حممد علي العفو، الكائن يف �شلماباد ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2008/8270 ، العقار رقم )0701٣8٣1(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )155( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ حامد اأحمد اإبراهيم حممد ال�شاوي ، الكائن يف �شلماباد ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2020/1104، العقار رقم )07013832(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ، 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )156( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

جزء من ملك/ �شركة الفاحت العقارية  )�ص.�ص.و(، الكائن يف مدينة زايد ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2011/8187، العقار رقم )0701001٣(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )157( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

جزء من ملك/ �شركة جلوبال اك�شرب�ص)ذ.م.م( ، الكائن يف مدينة زايد ، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2011/8186، العقار رقم )07010014(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين 

ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )158( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ �شركة الأندا�شية »1« لالأ�شتثمارات العقارية)�ص.�ص.و(، الكائن يف مدينة 

زايد ، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2010/64٣5، العقار رقم )07017476(، وذلك من اأجل 

م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )159( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ اإبراهيم علي العايل و�شركائه، الكائن يف �شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

البحرين ح�شب  م�شروع مرتو  اأجل  من  وذلك  رقم )0701890٣(،  العقار   ،1995/2741 رقم 

طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )160( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

ملك/ عبداملجيد عي�شى عبدالنبي الزيرة و�شركائه ، الكائن يف الزجن ، وامل�شجل مبوجب 

رقم  العقار  و2002/10045،  و2001/6510  و2002/10040   2001/6509 اأرقام  املقدمات 

)0٣262156(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب وزارة املوا�شالت والت�شالت. 

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 

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

قر�ر ��شتمالك رقم )161( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قررت ا�شتمالك:

 ٣875 رقم  املقدمة  وامل�شجل مبوجب  ال�شويفية  والكائن يف   ، جزء من/ عقار ملك خا�ص 

/ 2001، العقار رقم )0٣251212(، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين ح�شب طلب وزارة 

املوا�شالت والت�شالت. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قر�ر ��شتمالك رقم )162( ل�ضنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، فقد قرر ا�شتمالك:

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  املحرق،  يف  الكائن  عبداملالك،  ح�شني  يو�شف  خالد  ملك/ 

2018/7268 ، العقار رقم )02009448(، وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ ح�شب طلب هيئة 

الثقافة. 

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 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة

�إعالنات �إد�رة �لت�شجيل

 �إعالن رقم )90( ل�ضنة 2022 

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية  اإليها  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــص.م.ب  �شيرف�شيز  فيد�شيري  تي  اإ�ــص  )تي  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة 

82114-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره1،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.

�إعالن رقم )91( ل�ضنة 2022 

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ا�شم )اأزياء الن�شف الآخر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111648-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

 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.
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�إعالن رقم )92( ل�ضنة 2022 

ب�شاأن حتويل �شركة  ت�شامن 

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)اأو�شلها/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 15201٣، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

 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.

�إعالن رقم )93( ل�ضنة 2022 

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)اإرلي للرعاية المنزلية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 151486، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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��شتدر�ك

ُن�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )٣626( ال�شادر بتاريخ 1 �شبتمرب 2022، قرار رقم 

)979( ل�شنة 2022 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة حمد جممع )1205(، 

القرار  ن�شر  يعاد  فاإنه  نحو خاطئ،  ُن�ِشَر على  قد  القرار يف عنوانه وم�شمونه  اإن  وحيث 

املذكور واخلارطة املرافقة له.

 لذا لزم التنويه.

 

 قرار رقم )979( ل�ضنة 2022

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع )1205(

 

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

ل�شنة   )1٣( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

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،

للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة  رقم )٣(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

 ،2009 ل�شنة   )56( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته،  والتطوير، 

وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، رقم )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،
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قرر �الآتي:

مادة )1(

 )1205( جممع  حمد  مدينة  منطقة  يف  الكائن   )10045442( رقم  العقار  ي�شنف 

�شمن ت�شنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق )B4( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة 

املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة 

اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير �الإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 4 �شفــــــــــــر 1444هـ

المــــــوافـــــق: ٣1 اأغ�شط�ص 2022م
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