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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )9( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة الرثوة النباتية ب�شئون الزراعة

 بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ـْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1983 يف �شاأن حماية النخيل،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى نظام )قانون( احلْجر الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر 

بالقانون رقم )5( ل�شنة 2003،

وعلى نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون 

رقم )37( ل�شنة 2005،

ـنات الرتبة الزراعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى نظام )قانون( الأ�شمدة وحَمـ�شَّ

العربية، ال�شادر بالقانون رقم )38( ل�شنة 2005،

ـقاِوي وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،  وعلى قانون )نظام( البذور والتَّ

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الرثوة النباتية ب�شئون 

ـْبـط الق�شائي، الزراعة بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين  �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  الزراعة  ب�شئون  النباتية  الرثوة  اإدارة  موظفو  ل  ُيـخوَّ

ــْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي  والتخطيط العمراين التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ

�شاأن  ل�شنة 1983 يف  تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  الزراعي  احلْجر  )قانون(  ونظام  النخيل،  حماية 
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ال�شادر بالقانون رقم )5( ل�شنة 2003، ونظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول 

ـنات  اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2005، و نظام )قانون( الأ�شمدة وحَمـ�شِّ

الرتبة الزراعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )38( ل�شنة 

ـقاِوي وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،  2005، وقانون )نظام( البذور والتَّ

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2012، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

رئي�س ق�شم الحجر ووقاية النبات 1- اأحمد �شعيد عيد   

اأخ�شائي وقاية النبات اأول 2- محمد ال�شاوي اأحمد  

اأخ�شائي وقاية النبات اأول 3- علي �شعبان بلح   

اأخ�شائي وقاية النبات اأول 4- علي اأحمد الع�شفور   

اأخ�شائي علم ح�شرات اأول 5- عي�شى اأحمد غانم   

رئي�س ق�شم التربة والأ�شمدة 6- اإبراهيم جعفر اأحمد  

اأخ�شائي تربة اأول 7- عبدالمنعم اأحمد الغب�شاوي  

اأخ�شائي َبـ�ْشـَتـنة اأول  8- خليفة اإبراهيم الأمين  

رئي�س الأعالف والم�شاتل 9- جا�شم عبدالكريم اأجويد  

رئي�س ق�شم النخيل والأ�شجار المثمرة 10- �شادق عي�شى المن�شور  

اأخ�شائي َبـ�ْشـَتـنة اأول 11- عمر مجيد وبدون   

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الرثوة النباتية ب�شئون 

ـْبـط الق�شائي. الزراعة بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين  �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

 وزير العدل 

 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

                                                               

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 يــنـــــــــايــــــــــــر   2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )10( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة الرتبية والتعليم

ـْبـط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

والتدريـبـية اخلا�شة،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفو  ل  ُيـخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )25( 

ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريـبـية اخلا�شة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

م�شت�شار قانوني 1- محمد عبدالرحمن جميل  

م�شت�شار قانوني 2- محمد �شامي القوتي   

باحث قانوني 3- محمد جابر م�شلم   

باحث قانوني 4- اأنوار نا�شر بوقي�س   

باحث قانوني 5- لطيفة محمد عادل   

باحث قانوني 6- لطيفة عبدالوهاب عبدالخالق 

باحث قانوني 7- نورة ح�شن ال�شادق   

اأخ�شائي تربوي 8- عبدالرحمن �شعد �شلطان  

اأخ�شائي تربوي 9- نورة اإ�شماعيل الزدجالي  

اأخ�شائي تربوي 10- ح�شة جهاد الق�شير  

باحث قانوني 11- خالد ح�شن ب�شير   
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املادة الثانية 

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

 وزير العدل 

 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

                                                               

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 يــنـــــــــايــــــــــــر   2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )1( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء )مركز اإنرتبنور�شب للتدريب(

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )170( املنعقدة بتاريخ 2019/12/29،

قرر الآتي:

مادة )1(

الإداري  للتدريب  مركز  اإن�شاء  يف  ذ.م.م  للتدريب  اإنرتبنور�شب  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ

 )Entrepreneurship TRAINING CENTER للتدريب  اإنرتبنور�شب  والتجاري با�شم )مركز 

حتت �شجل جتاري رقم )122879/1(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )1/م.ت.خ/2020(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )2( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء )مركز بريوفرييتا�ض للتدريب(

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )169( املنعقدة بتاريخ 2019/11/27،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإن�شاء مركز للتدريب الإداري  ـ�س لل�شادة/ مركز بريوفرييتا�س للتدريب �س.�س.و يف  يرخَّ

 )Bureau Veritas TRAINING CENTER للتدريب  بريوفرييتا�س  )مركز  با�شم  والتجاري 

حتت �شجل جتاري رقم )126893/1(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )2/م.ت.خ/2020(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )3( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء )مركز توف �شود ميدل اإي�شت للتدريب(

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )170( املنعقدة بتاريخ 2019/12/29،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شادة/ �شركة توف �شود ميدل اإي�شت يف اإن�شاء مركز للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ

 )Tuv Sud Middle East TRAINING CENTER با�شم )مركز توف �شود ميدل اإي�شت للتدريب

حتت �شجل جتاري رقم )1-131507(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )3/م.ت.خ/ 2020(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )5( ل�شنة 2020

بتنظيم جهاز ف�ضِّ منازعات العمل الفردية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على 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،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )119( منه،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ُيـلَحـق باإدارة العالقات العمالية جهاز ف�سِّ منازعات العمل الفردية الـُمـن�شاأ مبوجب املادة 

)119( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وُيـ�شار 

اإليه يف هذا القرار بكلمة )اجلهاز(.

كما ُيـلَحـق باجلهاز عدد كاف من املوظفني.

املادة الثانية

ُيـعَر�س عليه من نزاع فردي بني العامل و�شاحب العمل  ِلـما  يتوىل اجلهاز الت�شوية الودية 

قبل اللجوء للق�شاء.

املادة الثالثة

يكون تنظيم اجلهاز على النحو الآتي:

1- رئي�س الجهاز.

2- وحدة الت�شجيل. 

3- وحدة الت�شوية الودية.
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املادة الرابعة

يتوىل رئي�س اجلهاز ت�شيري اأعمال اجلهاز والإ�شراف عليه واإدارته. 

املادة اخلام�شة

تتوىل وحدة الت�شجيل ما يلي:

ـــي طلبـــات الت�شوية الودية للمنازعـــات العمالية الفردية، وقْيـد النـــزاع في ال�شجل المعد  1- تَلـقِّ

ـَثـبُّت  لذلـــك، وت�شليم المتقدم ن�شخة من طلبه وما يفيد قْيــــده وتاريخ تقديمه، وذلك بعد التَّ

مما يلي:

اأ( وجود موافقة مكتوبة من طرفي النزاع العمالي على ت�شويته عن طريق الجهاز.

ب( وجود عنوان لطرفي النزاع.

2- اإحالة النزاعات اإلى موظفي وحدة الت�شوية الودية لتحديد مواعيد الجل�شات.

3- اإر�شال اإخطارات الح�شور لجل�شات نظر النزاعات لالأطراف المعنية.

4- القيام بما ُتـ�شَنـد اإليها من اأعمال لإنجاز مهام الجهاز.

املادة ال�شاد�شة

تتوىل وحدة الت�شوية الودية ما يلي:

1- تحديـــد مواعيـــد الجل�شات للنظر في النزاعـــات المحالة اإليها من وحـــدة الت�شجيل، واإعداد 

اإخطارات الح�شور لأطراف النزاعات وت�شليمها لوحدة الت�شجيل لإر�شالها لالأطراف.

2- بحـــث وت�شويـــة النزاعات المعرو�شة عليها، واتخاذ كافة ال�شبـــل الممكنة للو�شول اإلى ت�شوية 

رة. ودية وذلك خالل المواعيد المقرَّ

ـَفـق عليها  3- ت�شليـــم الطرفين ما يفيد ِحـْفــــظ النزاع في حالة عدم التو�شل لحلـــول منا�شبة متَّ

بينهما.

4- القيام بما ُتـ�شَنـد اإليها من اأعمال لإنجاز مهام الجهاز.

املادة ال�شابعة

ـيِّ يف اإجراءات الت�شوية الودية ما يلي: ُيـ�شرَتط للُمـ�شِ

1- ح�شور طرفي النزاع اأو َمـن يمثلهما قانونًا اأمام الجهاز.

2- اأن يكون النزاع فرديًا، ول يتعلق بم�شلحة م�شتركة لجميع العمال اأو فريق منهم.

3- األ يكون النزاع المطلوب ت�شويته معرو�شًا اأمام الق�شاء.
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4- فـــي حالـــة اإنهاء العقد، يجب اأن تكون مهلة الإخطـــار المن�شو�س عليها في المادة )99( من 

القانون قد م�شت.

ـقاُدم تنق�شي قبل  5- اإخطـــار طرفي النزاع بميعاد َتـقـــاُدم الدعوى العمالية، اإذا كانت مـــدة التَّ

دة للت�شوية.  المدة المحدَّ

املادة الثامنة

على موظفي وحدة الت�شوية الودية حتديد موعد لنظر النزاع خالل مدة ل تتجاوز خم�شة 

م الطلب. اأيام من تاريخ ت�َشلُـّ

 ويجوز اإعادة تبليغ َمـن تَخـلَّـف من الأطراف عن ح�شور اجلل�شات، وذلك مبا ل يجاوز املدة 

دة للت�شوية الودية. املحدَّ

  

املادة التا�شعة

على موظفي وحدة الت�شوية الودية ت�شوية النزاع خالل مدة ل تتجاوز خم�شة وع�شرين يومًا 

من تاريخ تقدمي طلب الت�شوية الودية.

املادة العا�شرة

تكون الت�شوية الودية كليًة �شاملة للنزاع، اأو جزئيًة متعلقة بجزء منه. ولأطراف النزاع اللجوء 

ـق الذي مل يتم التو�شل اإىل ت�شوية ب�شاأنه.  اإىل اإدارة الدعوى العمالية بالن�شبة لل�شِّ

ـعه كلٌّ من طريف النزاع اأو  ر اجلهاز بذلك حم�شرًا يوقِّ واإذا مت التو�شل اإىل ت�شوية للنزاع حرَّ

ـَنـد التنفيذي. َمـن ميثلهما واملوظف املخت�س، وتكون لهذا املح�شر قوة ال�شَّ

املادة احلادية ع�شرة

يحفظ موظفو وحدة الت�شوية الودية النزاع العمايل الفردي اإداريًا يف ال�شجل اخلا�س الذي 

يعده اجلهاز لهذا الغر�س، يف احلالت الآتية:

دة لنظر النزاع دون �شبب  ـــف اأحد الطرفين اأو كليهما عن ح�شور موعـــد الجل�شة المحدَّ 1- تَخـلُـّ

مقبول، ويجوز لهم اإعادة تبليغ الأطراف اإذا كان لذلك مقت�شى.

2- اإ�شرار اأحد الطرفين اأو كليهما على اإحالة النزاع اإلى الق�شاء.

ر الو�شول اإلى ت�شوية ودية بين طرفي النزاع لأيِّ �شبٍب اآخر.  3- تَعـذُّ
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املادة الثانية ع�شرة

يرفع اجلهاز تقريرًا دوريًا ربع �شنوي اإىل الوزير ي�شتعر�س فيه الأعمال واملنجزات والتو�شيات 

والقرتاحات املتعلقة مبهام عمله واأهدافه؛ لعتماده.

املادة الثالثة ع�شرة

ُيـِعـدُّ اجلهاز النماذج الالزمة لإجناز اأعماله يف احلالت التي تتطلب ذلك.

املادة الرابعة ع�شرة

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                 

وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل بن حممد على حميدان

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 14 يـنـــــايــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )132( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار بعد التق�شيم يف منطقة عراد - جممع 242

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 01001526 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة عراد جممع 242، ِوْفقًا  يغيَّ
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للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  لـِما 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 �شـوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 18 يـونـيـو 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )3( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اأبو�شيبع - جممع 471

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف اجلزء غري املتداخل بَحـَرم ال�شارع 71 من العقار رقم 04034191 الكائن  يغيَّ
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مبنطقة اأبو�شيبع جممع 471 اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق )B 3( وت�شنيف 

ـق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( ِوْفقًا 

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايـــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )4( ل�شنة 2020

ب�شاأن تعديل حدود ت�شنيف عدد من العقارات مبنطقة دار كليب - جممع 1048

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

�شمن   1048 جممع  كليب  دار  مبنطقة  الكائنة  العقارات  من  عدد  ت�شنيف  حدود  ل  تعدَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـمـا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )5( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات مبنطقة الرفاع ال�شرقي - جممع 909

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقارات الكائنة مبنطقة الرفاع ال�شرقي جممع 909 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن  ت�شنَّ
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اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )6( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين يف منطقة املرخ – جممع 529 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة ، 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارين رقم 05047871 ورقم 05047416 الكائنني مبنطقة املرخ جممع  يغيَّ
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يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا    SP )g( ز  اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  اإىل   529

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

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )7( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة البحري - جممع 941

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   941 جممع  البحري  مبنطقة  الكائن   09061274 رقم  العقار  ت�شنيف  يغّيـَر 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  املناطق 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )8( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة �شماهيج - جممع 234

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغّيـَر ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة �شماهيج جممع 234   اإىل ت�شنيف املناطق الرتفيهية    
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)REC( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )9( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من  العقارات يف منطقة �شدد 

بعد تعديل الو�شعية - جممع 1037

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   1037 جممع  �شدد  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغّيـَر 
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املت�شل ج )RHC( ومناطق اخِلـْدمات و الـَمـرافق العامة )PS(، ب�شرط تعديل و �شعية العقارات 

وهدم البناء القائم املتاأثر بَحـَرم الطريق ِوْفـقَا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )6( ل�شنة  2020

 باإعادة ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 

ل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019، املعدَّ

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم 

ل بالقرار رقم )25( ل�شنة 2017، املهن واخِلـْدمات ال�شحية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2016 بت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخِلـْدمات ال�شحية،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2017 باإ�شافة الأع�شاء الحتياطيني اإىل ت�شكيل جلنة امل�شاءلة 

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

ـْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء،  وعلى قرار النَّ

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية، وذلك على 

النحو الآتي:

1- القا�شي خليفة را�شد مجيران )رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية(       

                                                                                                  رئي�شًا اأ�شليًا.

2- القا�شي علي خليفة اأحمد الظهراني )رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية(  

                                                                                                  رئي�شًا احتياطيًا.

3- الدكتورة لينا محمد القا�شم )ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية(  

                                                                                                    ع�شوًا اأ�شليًا.

4- الدكتورة مها علي الكواري )ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية(   

                                                                                                  ع�شوًا احتياطيًا.
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5- الدكتور �شلمان بن محمد اآل خليفة )ممثل عن جمعية الأطباء(  ع�شوًا اأ�شليًا.

6- الدكتورة اأمل علي الغانم )ممثل عن جمعية الأطباء(                  ع�شوًا احتياطيًا.

ويف حالة غياب اأو قيام مانع لدى الرئي�س اأو الع�شو الأ�شلي يِحـل الرئي�س اأو الع�شو الحتياطي 

- بح�شب الأحوال - حملَّـه يف ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمالها.

املادة الثانية 

تكون مدة الع�شوية باللجنة ثالث �شنوات.

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم )16( ل�شنة 2016 بت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ُيـلغى القرار رقم )34( ل�شنة 2017 باإ�شافة الأع�شاء الحتياطيني  واخِلـْدمات ال�شحية، كما 

اإىل ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية.

املادة الرابعة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

وزير ال�شحة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 14جمادى الأولى 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 9 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )8( ل�شنة 2020

 باإ�شافة فقرة جديدة اإىل املادة )6( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي

 لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

لة بالقرار رقم )17( ل�شنة 2019، والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، املعدَّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )6( املادة  اإىل  ثانية  فقرة  ُتـ�شاف 

ل�شنة 1990،  رقم )1(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

ن�شها الآتي:

على  الإقليمية  اأو  ية  القارِّ اأو  الدولية  الريا�شية  البطولت  يف  اململكة  َمـثَّـل  من  "وُيـعفى 
م�شتوى املنتخبات اأو الأندية الوطنية من متَطلَّـب التزكية."

املادة الثانية

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

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 13 يــنـــايــــــــــــــــــر 2020م



العدد: 3454 – الخميس 16 يناير 2020

43

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )43( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعقوب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

يو�شف عبداهلل محمد علي العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شويت لند(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 42204، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اأ�شواق العو�شية(، اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يعقوب 

 ،MUHAMMED KARUVANCHERI و ،AMMAD CHERIKKAN DIYIL يو�شف عبداهلل محمد علي العو�شي، و

 HAKKEEM CHERIKKANDIYIL، و ،AJAS KIZHAKKE THAVANA و ،MAJEED MANATHANKANDY و

.HAVAS CHERIKKANDIYIL

اإعالن رقم )44( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

بموجب  الم�شجلة  التعليمي(،  الأوائــل  )معهد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  رئي�س،  عبداهلل  اأحمد 

القيد رقم 128453-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم اأحمد عبداهلل رئي�س، 

وليلى �شليمان محمد الهبوب.

اإعالن رقم )45( ل�شنة 2020

ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال

�شركة )اأ�ش�ض �ض�م�ب� مقفلة(

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأ�ش�س �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 46496 ، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 15،000،000 دينار بحريني اإلى 2،800،000 دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )46( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جواد اأحمد 

�شلمان داود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جزر الدار للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 36988، 

طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )دار اأطل�س للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

و  داود،  �شلمان  اأحمد  جواد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

.SHIJI ERNEZHATH GOPINATHANو ،PILLATTIL VELAYUDHAN SURESH

اإعالن رقم )47( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدال�شاحب عبداهلل علي ال�شائغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عرب كوم للتجارة اإنترنا�شونال(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 57961، طالبا تحويل الفرع الحادي ع�شر من الموؤ�ش�شة الفردية والم�شمى )لفت كليك 

للتجارة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، 

 RAFEEK و   ،NAJEEB VILANGIL و  ال�شائغ،  علي  عبداهلل  عبدال�شاحب  �شالح  من:  لكل  مملوكة  وتكون 

 .PUZHAKKAL PARAMBATH ABDULJALEEL و ، PEEDIKA PARAMBATH

 

اإعالن رقم )48( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 

حمزة علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فرحة للخدمات الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

18601، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 

وتكون  بحريني،  دينار  )خم�شة اآلف(   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الغذائية  للخدمات  فرحة  )�شركة  
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  .SRIJITA GANGULY و ، DOREEN LANUGAN POLIQUITمملوكة لكل من: علي محمد حمزه علي، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )49( ل�شنة -2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد ر�شا 

ح�شن عبداهلل ملك، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات ملك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

19450، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مجوهرات راج( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: محمد ر�شا ح�شن 

 .RAJESH VRAJLAL PATANIAعبداهلل ملك، و

اإعالن رقم )50( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عبير 

ريا�س طاهر باي داود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم موا�شم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

109867-1 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبير ريا�س طاهر باي داود، وماي�شة  مقداره 20،000 )ع�شرون 

اأني�س عبا�س �شيخ ولي محمد، وفاطمة محمد اأحمد علي داداباي.    

اإعالن رقم )51( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

�س.�س.و(،  اأدفرتايزنج  ميديا  )ريك�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  كونامل،  كوليكاتي  ب�شير 

الم�شجلة بموجب القيد رقم   104941، طالبًا تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ب�شير كوليكاتي  قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد 

.JOJI VARGHESEو ، KURIAKOSE ANTONYكونامل، و
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اإعالن رقم )52( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

يعقوب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد ح�شن ال�شائغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )درر البحرين للمجوهرات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 92258، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )53( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإت�س تو اإم �شولو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75886-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ عبير ال�شيد 

ح�شين �شادق ح�شين عبدالر�شا، وتكليف موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية المحترفة متابعة  اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )54( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شه العتماد 

التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شادة، مالك  يعقوب عبداهلل  اأحمد عبداهلل  ال�شيد/  نيابة عن  المحترفة،  ال�شت�شارية 

تحمل ا�شم )م�شنع زروان للفايبر جال�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5480، طالبة تحويل الفروع اأرقام 3، 5، 

6، 7، و8 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 200،000 )مائتا األف( 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل: فريدة اأحمد محمد الجابر، ويعقوب عبداهلل يعقوب ال�شادة، ومحمد عبداهلل 

يعقوب عبداهلل ال�شادة، ومريم ال�شيدعبداهلل يعقوب عبداهلل ال�شادة، واأحمد عبداهلل يعقوب عبداهلل ال�شادة.   

اإعالن رقم )55( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ رامي جورج 
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عو�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نظارات اأي فيجن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

106843 ، طالبًا تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقدره 

15،000.000 دينار، وت�شبح مملوكة لكل من: حنان في�شل اأحمد �شاهين جناحي، وعماد عبداهلل الخوري. 

اإعالن رقم )56( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مروة خليل محمد 

عبداهلل خميري،  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم كي اإم بيوتي �شنتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

77352، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شجل با�شم المالكة 

نف�شها.

اإعالن رقم )57( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

)َمر�َشى  اإليه مكتب  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  البحرين(،  ثلج  ا�شم )مكعبات  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  الخليج لال�شت�شارات(، 

الم�شجلة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،2-94654 رقم  القيد  بموجب 

بموجب القيد رقم 80295.

اإعالن رقم )58( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

برهان الدين محمد العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية عالجات الخليج(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116761 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )جي �شي تي 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، وخالد برهان الدين محمد علي العو�شي.      
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اإعالن رقم )59( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مرت�شى 

اإم التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  باقر ها�شم الخباز، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإ�س 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  366601، طالبًا 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مرت�شى باقر ها�شم الخباز، و 

.RAJESH PALAKUNNATH KOLAYI

     

اإعالن رقم )60( ل�شنة 2020    

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

  

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

القيد  بموجب  الم�شجلة  والتطوير(،  للتدريب  الم�شتقبل  )معهد  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  فرع  تحويل  طالبين   ،29-438 رقم 

1،020،000 دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لإيمان ناجي كامل عبدالمعز.

اإعالن رقم )61( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كلوب ون للياقة البدنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

86575-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ قا�شم مح�شن ح�شين اأحمد علوي الم�شعل.

 

اإعالن رقم )62( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شا 

�شالح عي�شى ال�شعلة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأر�شنال اإنتيرير للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
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بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،28114 رقم  القيد 

و  ال�شعلة،  عي�شى  �شالح  عبدالر�شا  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقدره  وبراأ�شمال 

  .EDUARDO ONA HERNANDEZو ،EDWARD CASTELINO

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )63( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الذكية  للتطبيقات  ال�شاملة  )الب�شائر  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القيد رقم 90363، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأيمن اأحمد �شالح العمودي، واأحمد �شالح �شعيد 

العمودي.  

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )64( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اإبراهيم جا�شم مال اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيونا �شوبرماركت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76437-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ خليل اإبراهيم، الهندي الجن�شية �شريكًا في ال�شركة. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )65( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

 ELHAG /يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد
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اإنتربراي�شز(،  )ك�شفى  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المرحوم   عن  نيابة   ،BAKAR ISHMAIL

الم�شجلة بموجب القيد رقم 1278، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علي عبدالكريم علي 

عبدالرحيم ك�شفي، واإبراهيم عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي، واإليا�س عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي، 

وح�شن عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي، وه�شام عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي.

اإعالن رقم )66( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )اأك�ش�س العالمية للمقاولت �س.�س.و(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 57442، طالبًا تحويل 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  �س.�س.و(  والفواكه  للخ�شروات  الأر�س  )ثمار  والم�شمى  ال�شركة  من  الخام�س  الفرع 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة ثمار الأر�س للخ�شروات والفواكة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

                .NASEER PEEDIKAKKANDIYIL دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: في�شل محمد علي عبا�س �شبيب، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )67( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كيبرز لحلول الأعمال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117597-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد �شامى فوده اأحمد فوده.

اإعالن رقم )68( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

عبا�س  ال�شادة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

جعفر اأحمد فردان و�شركاه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )فريتكان اللوج�شتية بحرين/ ت�شامن(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،28239 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
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م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون( األف دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بدرية مال 

�شلمان اأحمد، وعبا�س جعفر احمد فردان.

اإعالن رقم )69( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

�شعيد عبدالرزاق اليا�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )القنديل للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 78262، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

عبدالرزاق  �شعيد  اإبراهيم  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ثمانون   80،000 مقداره  وبراأ�شمال 

        .THOMAS ROYMON اليا�شي. و

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )70( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نانو �شيراميك للعناية بال�شيارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 118318، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح  مملوكة لل�شيد/ 

نفي�س اأحمد محمد ب�شير محمد رفيق.
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اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 7/تاأديب/2016 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي حمد جا�شم حربي.

بالدعوى  قرارًا   2016/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

التاأديبية امل�شار اإليها جاء منطوقه كالتايل: “قرر املجل�س معاقبة املحامي املدعى عليه بعقوبة 

املْنع من مزاولة املهنة ملدة عام واحد”.

منطوقه  جاء  قرارًا   2019/12/31 بتاريخ  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر  كما 

“قرر املجل�س قبول ا�شتئناف الأ�شتاذ حمد جا�شم حربي �شكاًل ويف املو�شوع برف�شه  كالتايل: 

وتاأييد القرار امل�شتاأَنف”.

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 18/تاأديب/2019 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي عو�س محمد ح�شين فوده. 

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2019/7/8 قرارًا بالدعوى التاأديبية 

اإليها جاء منطوقه كالتايل: »قرر جمل�س تاأديب املحامني باإجماع الآراء معاقبة املدعى  امل�شار 

عليه بعقوبة حْمو ا�شمه من جدول املحامني نهائيًا«.

منطوقه  جاء  قرارًا   2019/12/31 بتاريخ  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�س  قرر  كما 

كالتايل: »قرر املجل�س وباإجماع الآراء قبول ا�شتئناف الأ�شتاذ عو�س حممد ح�شني فوده �شكاًل 

ويف املو�شوع برف�شه وتاأييد القرار امل�شتاأَنف«.

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�ض تاأديب املحامني
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اإعالن

رقم الدعوى التاأديبي : 31/تاأديب/2019 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي علي اأحمد حبيب اأحمد.

بالدعوى  قراره   2019/10/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

التاأديبية امل�شار اإليها وجاء منطوقه كالتايل: “قرر املجل�س باإجماع الآراء معاقبة املحامي املدعى 

عليه مَبْحو ا�شمه نهائيًا من جدول قيد املحامني”.

جمل�ض تاأديب املحامني

  اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 38/تاأديب/2019 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامية نعيمة رم�شان حياة الم�شخ�س.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2019/12/2 قرارًا بالدعوى التاأديبية 

امل�شار اإليها جاء منطوقه كالتايل: » قرر جمل�س تاأديب املحامني معاقبة املحامية املدعى عليها 

بعقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة ثالثة �شهور«.

جمل�ض تاأديب املحامني 
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ا�شتدراك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3453( ال�شادر بتاريخ 9 يناير 2020 قرار رقم 

 )5( للمادة  ال�شحيحة  ال�شياغة  فاإن  العامة،  الطبية  اللجان  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )31(

ـها "ويكون قرارها ال�شادر بالبت يف ال�شتئناف  منه ت�شتلزم حْذف العبارة الأخرية ون�شُّ

نهائيًا".

لذا لزم التنويه.


