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 مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2020

ـى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية ـا تَبـقَّ  بالعفو اخلا�ص عمَّ

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

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

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

على  بها  املحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  ـى  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قرين كل منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ص مجل�ص الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

فريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رجــب 1441هـ

الموافق: 12 مار�س 2020م



العدد: 3463 – الخميس 19 مارس 2020

48

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )35(  ل�سنة 2020

باإ�سدار لئحة الإجراءات اخلا�سة بدعاوى املطالبات ال�سغرية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )62( مكررًا منه،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات،

املُعدل  الإلكرتونية،  بالو�شائل  الإعالن  تنظيم  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )89( رقم  القرار  وعلى 

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

ال�شادرة  الإلكرتونية،  بالو�شائل  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  وعلى 

بالقرار رقم )34( ل�شنة 2019،

تتم  التي  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اأنواع  بتحديد   2019 ل�شنة   )83( رقم  القرار  وعلى 

اإدارتها بالو�شائل الإلكرتونية،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات، ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )127( ل�شنة 2019 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،

ل�شنة   )30( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية،  بالدعاوى  اخلا�شة  الإجراءات  وعلى لئحة 

،2020

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية.

قرر الآتي:

املادة الأوىل

 ُيعمل باأحكام لئحة الإجراءات اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية املرافقة لهذا القرار، 

ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  اأحكام  وت�شري 

اإدارة هذه  يتعار�س مع طبيعة  ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة، ومبا ل  1971 فيما مل يرد 

الدعاوى بالو�شائل الإلكرتونية.
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املادة الثانية

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 مــار�س 2020م
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لئحة الإجراءات اخلا�سة بدعاوى املطالبات ال�سغرية

الف�سل الأول

 التعاريف ونطاق ال�سريان

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير المعني ب�شئون العدل.

القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

المحكمة المخت�سة: المحكمة ال�شغرى المدنية والتجارية المخت�شة بنظر النزاع.

دعـــاوى المطالبـــات ال�ســـغيرة: الدعاوى المدنية والتجارية التـــي ل تتجاوز قيمة المطالبة فيها 

األف )1000( دينار.

الجـــدول: الجـــدول الذي تـــدرج فيه الآجـــال المحددة للخ�شـــوم لتقديم كافة الأمـــور المتعلقة 

بدعـــاوى المطالبات ال�شغيرة واإثباتهـــا، وتاريخ الجل�شة الأولى المحددة لنظرها اأمام المحكمة 

المخت�شة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة. 

اإدارة الدعـــوى: تح�شير دعـــاوى المطالبات ال�شغيرة وتهيئتها للمرافعـــة بالو�شائل الإلكترونية 

عـــن طريـــق قا�شي المحكمـــة المخت�شة قبـــل الجل�شة الأولـــى المحددة لنظرها طبقـــا للقواعد 

والإجراءات المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.

مادة )2(

نطاق �سريان الالئحة

واأداء ر�شومها  ال�شغرية  املطالبات  اإجراءات قيد دعاوى  الالئحة على  اأحكام هذه  ت�شري 

واإدارتها ونظرها اإىل حني �شدور حكم نهائي فيها.

الف�سل الثاين

رفع دعاوى املطالبات ال�سغرية واأوامر الأداء والإعالن

مادة )3(

رفع دعوى املطالبات ال�سغرية

اأ- ترفـــع دعـــاوى المطالبات ال�شغيـــرة بالو�شائل المعتمدة لرفع الدعوى بمـــا في ذلك الو�شائل 

الإلكترونية بناًء على طلب المدعي، بموجب لئحة ت�شتمل على الآتي:
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الهاتف  المختار ورقم  اأو موطنه  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  ولقبه ومهنته  المدعي  ا�شم   -1

الإلكتروني،  والبريد  الفاك�س  ورقم  التجاري  �شجله  رقم  اأو  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال، 

وا�شم من يمثله ولقبه ومهنته اأو وظيفته و�شفته ومحل اإقامته اأو موطنه المختار ورقم 

الهاتف النقال ورقمه ال�شخ�شي ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني.

ورقم  المختار،  موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  عليه  المدعى  ا�شم   -2

الهاتف النقال ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني، اإن وجد، فاإن لم يكن له محل اإقامة 

معلوم وقت رفع الدعوى فاآخر محل اإقامة له.

3- وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

اإليها في دعواه مرفقًا بها قائمة بمفردات هذه  4- حافظة م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند 

الحافظة، واإذا كانت الم�شتندات اأو بع�شها محررة بلغة اأجنبية فيجب تقديم ترجمة لها 

اإلى اللغة العربية.

ب- علـــى المدعي �شرد وقائـــع ومو�شوع الدعوى واأ�شبابها وطلباتـــه واأ�شانيده في لئحة الدعوى 

بو�شوح، وعليه اأن يقدم �شورًا منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم.

ج - يجـــوز للمدعـــي اأن يجمع في دعـــوى واحدة طلبات متعددة تقوم على �شبـــب قانوني واحد اأو 

اأ�شبـــاب اأو وقائـــع قانونية متعددة، علـــى األ يتجاوز اإجمالي قيمـــة المطالبات األف )1000( 

دينار.

د- على المدعي تقديم اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى ي�شدر بتحديدها تعاميم. 

هـ-  يكون رافع الدعوى م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة البيانات والم�شتندات الالزمة لرفع الدعوى.

مادة )4(

قيد لئحة دعاوى املطالبات ال�سغرية

امل�شتندات  واإرفاق  البيانات  كافة  ا�شتيفائها  بعد  ال�شغرية  املطالبات  دعوى  لئحة  تقيد 

الالزمة و�شداد كامل الر�شم املقرر، ويحدد النظام الإلكرتوين املحكمة املخت�شة بناًء على تلك 

البيانات.

مادة )5(

اأوامــــر الأداء

ِدر اأمر اأداء وفقًا للباب العا�شر من القانون، بطلب يقدمه  يجوز ل�شاحب احلق اأن َي�ْشَت�شْ

للمحكمة املخت�شة، اإذا توفرت ال�شروط الآتية:

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره. ـن المقدار اأو منقوًل معيَّ 1- اأن يكون الحق دينًا من النقود معيَّ

2- اأن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.
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3- اأن يكون حال الأداء.

اأو  املحرر  اأو  ال�شاحب  على  رجوعه  واقت�شر  جتارية،  بورقة  دائنًا  احلق  �شاحب  كان  واإذا 

القابل اأو ال�شامن الحتياطي لأحدهم.

 ويجب على �شاحب احلق تقدمي طلب لقا�شي املحكمة املخت�شة مرفقًا به الآتي:

1- ن�شخة من �شند الدين.

2- اإقـــرار باأن ن�شخة �شند الدين مطابقة لالأ�شل مـــع اللتزام بتقديم الأ�شل للمحكمة لالطالع 

عليه في اأي وقت.

3- ما يفيد تكليف المدين بالوفاء خالل �شبعة اأيام على الأقل.

الأمر  ُي�شدر  اأن  للقا�شي  يجوز  املطلوبة،  الإجراءات  جميع  احلق  �شاحب  ا�شتكمال  عند   

خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه ويعلن املدين فورًا.

واإذا راأى القا�شي اأن ل يجيب الطالب اإىل كل طلباته كان عليه اأن ميتنع عن اإ�شدار الأمر، 

واأن يتم ال�شري يف اإجراءات اإدارة الدعوى.

مادة )6(

الإعالن 

ُيعلن املدعي باجلدول عند رفع الدعوى، ويكون اإعالن املدعى عليه بكل من لئحة الدعوى 

واجلدول خالل مرحلة اإدارة الدعوى مبراعاة اأحكام املادة )49( من القانون.

 وت�شري يف �شاأن الإعالن القواعد والإجراءات املن�شو�س عليها يف القانون، ويعترب الإعالن 

بالو�شائل اللكرتونية ُمنتًجا لآثاره من تاريخ اإر�شاله اإىل املُعَلن اإليه.

الف�سل الثالث

اإدارة دعاوى املطالبات ال�سغرية اأمام قا�سي املحكمة املخت�سة

مادة )7(

اأثر ح�سور اخل�سوم

يرتتب على ح�شور اخل�شم اأو وكيله اأو تقدمي مذكرة دفاع اأو م�شتند اأو طلب يف مرحلة اإدارة 

املحكمة  اأمام  بعد ذلك  تخلف عن احل�شور  ولو  اعتبار اخل�شومة ح�شورية يف حقه،  الدعوى 

املخت�شة. 

مادة )8(

اأثر عدم �سداد كامل الر�سم

اأو  املدعي  ُكّلف  املقرر  الر�شم  ا�شتكمال  اأو  �شداد  املخت�شة عدم  املحكمة  لقا�شي  تبني  اإذا 
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اأو ا�شتكماله خالل مهلة يحددها، دون اإخالل بالآجال املبينة يف اجلدول، فاإذا  وكيله ب�شداده 

التكليف خالل الأجل املحدد قررت املحكمة �شطب الدعوى يف  اأو وكليه بهذا  مل يلتزم املدعي 

هذه احلالة، ويجوز للمدعي اأن يعجل �شري الدعوى باإجراءات �شحيحة، ويتوىل قا�شي املحكمة 

املخت�شة و�شع جدول جديد ل�شتكمال ما تبقى من اإجراءات اإدارة الدعوى.

واإذا بقيت الدعوى م�شطوبة مدة �شتني يومًا ومل يطلب اأحد اخل�شوم ال�شري فيها اعتربت 

كاأن مل تكن.

 مادة )9(

اجلدول

اأ- ي�شتمل الجدول على الآتي:

1- رقم دعوى المطالبات ال�شغيرة واأ�شماء الخ�شوم فيها. 

2- الآجال المحددة للخ�شوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكرات 

وم�شتندات وطلبات.

المدعى  المخت�شة في حالة رد  اأمام المحكمة  الدعوى  الجل�شة المحددة لنظر  تاريخ   -3

عليه على لئحتها، وتاريخ جل�شة اأخرى في حالة عدم رده عليها.

ب- اإذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة اأو م�شتند اأو طلب خالل الآجال المحددة بالجدول 

وفـــي غ�شون ع�شرة اأيام من مـــدة اإدارة دعوى المطالبات ال�شغيـــرة المن�شو�س عليها في 

المـــادة )14( من هذه الالئحـــة، جاز لقا�شي المحكمة المخت�شـــة، بعد التحقق من �شحة 

اإعـــالن المدعى عليـــه، اعتماد تاريخ الجل�شة المحددة بالجدول فـــي حالة عدم تقديم الرد 

على الدعوى.

ج- اإذا ا�شتلزمـــت اإدارة الدعوى عقد اجتماعات تح�شيرية بين الخ�شوم اأو طلب اأحدهم ذلك، 

جـــاز لقا�شي المحكمة المخت�شة تحديـــد مواعيد انعقادها واإدراجها فـــي الجدول واإعالن 

الخ�شـــوم بها، واإذا تخلـــف اأي من الخ�شوم عن ح�شور اأي اجتماع مقرر جاز للقا�شي، بعد 

التحقق من �شحة اإعالن من تخلف عن الح�شور، ال�شير في اإجراءات اإدارة الدعوى بح�شور 

باقي الخ�شوم.

د- اإذا �شـــادف اآخر يـــوم من الآجال المحددة بالجدول اأو تاريخ الجتماع المقرر عطلة ر�شمية، 

وجـــب على الخ�شـــوم تقديم ما يلزم تقديمـــه اأو الح�شور في اأول يوم عمـــل بعدها، بح�شب 

الأحوال، دون الحاجة اإلى اإعادة اإعالن اأي منهم.

هـ- يجوز لقا�شي المحكمة المخت�شة تعديل الآجال المحددة في الجدول واإعالن الخ�شوم بها، 

كمـــا يجوز له تعديل مواعيد الجتماعات المقررة في ح�شور الخ�شوم، فاإذا تم تعديلها في 

غيبة اأي منهم وجب اإعالن الخ�شم الغائب، ويجب على القا�شي في جميع الأحوال مراعاة 
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المدة المحددة لإدارة الدعوى طبًقا لأحكام المادة )14( من هذه الالئحة.

و- يراعى في اإعداد الجدول الم�شاواة بين الخ�شوم بما يتيح لكل خ�شم الفر�شة الكافية لتقديم 

دفاعه وم�شتنداته وعر�س اأدلته.

ز- يجـــب اإثبـــات تاريخ تقديم الخ�شم لأية مذكرات اأو م�شتنـــدات اأو طلبات، واإذا قدم الخ�شم 

اأيـــا مـــن ذلك بعـــد الأجل المحدد وجـــب عليه اأن يبين كتابـــًة اأ�شباب وظـــروف ذلك، وتودع 

المذكـــرات والم�شتندات والطلبات ملف الدعوى، وتتخذ الإجـــراءات الالزمة طبًقا لأحكام 

هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.

مادة )10(

تقدمي املذكرات وامل�ستندات والطلبات

يجب على اخل�شوم تقدمي كل ما يلزم للف�شل يف الدعوى، مبا يف ذلك املذكرات وامل�شتندات 

والطلبات املتعلقة باإجراءات الإثبات، وذلك خالل الآجال املحددة باجلدول، ولهم على الأخ�س 

تقدمي ما ياأتي:

1- مذكرات بالدفاع والدفوع.

2- حوافظ م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند اإليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.

3- الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.

4- طلبات اخت�شام الغير والإدخال والتدخل.

5- التقارير الفنية التي يرغب الخ�شوم في تقديمها بما في ذلك موؤدى �شهادة ال�شهود الفنية.

6- تقارير الخبراء.

7- طلب �شماع ال�شهود، وبيان الوقائع التي يرغب في اإثباتها بالبينة.

8- طلـــب ندب خبيـــر، وبيان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبـــرة، واأ�شماء الخبراء ممن يرغب في 

ا�شتطالع راأيهم الفني.

9- طلب الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.

10- طلب اإلزام الخ�شم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.

11- طلب اإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات اأو وثائق.

12- طلب اإلزام الغير بعر�س ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�شياء.

13- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

14- طلـــب توجيـــه اليميـــن الحا�شمة، وبيان الوقائـــع التي يريد ا�شتحالف خ�شمـــه عليها وذكر 

�شيغة اليمين.

15- طلب المعاينة.
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مادة )11(

طلبات اإجراءات الإثبات

اإدارة  الإثبات يف مرحلة  اإجراءات  الأحوال- تقدمي طلبات  يجب على اخل�شوم - بح�شب 

الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك يف اجلدول.

وينظر قا�شي املحكمة املخت�شة خالل هذه املرحلة طلبات ندب اخلرباء والدعاء بالتزوير 

واإجراء املعاينة، ويجوز له تكليف اجلهات الإدارية بتقدمي املعلومات اأو الوثائق املوجودة لديها 

اإن كان لذلك مقت�ٍس.

مادة )12(

الطلبات امل�ستعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية

يجوز للمدعي تقدمي الطلبات امل�شتعجلة التي ترفع تبًعا للطلب الأ�شلي والطلبات التحفظية 

والوقتية يف مرحلة اإدارة الدعوى، ويتوىل قا�شي املحكمة املخت�شة نظر هذه الطلبات.

مادة )13(

ت�سوية النزاع عن طريق ال�سلح اأو الو�ساطة

اأ-  يجـــوز للخ�شوم خالل مرحلـــة اإدارة الدعوى طلب ت�شوية النزاع �شلحـــًا، فاإذا ما اتفقوا على 

ثبت ما اتفقوا عليه في مح�شر تكون له قوة ال�شند التنفيذي بعد توقيعه من الخ�شوم 
ُ
ذلك اأ

اأو من وكالئهم ومن قا�شي المحكمة المخت�شة، ويختم بال�شيغة التنفيذية عليه. 

ب- يجـــوز للخ�شـــوم خالل مرحلـــة اإدارة الدعوى طلـــب ت�شوية النزاع القائـــم بينهم عن طريق 

الو�شاطة، فاإذا تو�شلوا اإلى الت�شوية كليًا اأو جزئيًا يكون لتفاق الت�شوية قوة ال�شند التنفيذي 

بعـــد توثيقـــه اأو الت�شديق عليه مـــن قا�شي المحكمـــة المخت�شة، ويعفى رافـــع الدعوى من 

الر�شـــم الق�شائي كلـــه بخ�شو�س ما تم ت�شويته من النزاع اإذا تم اإيداع اتفاق الت�شوية خالل 

مدة اإدارة الدعوى. 

مادة )14(

مدة اإدارة الدعوى وانتهاوؤها

تكون مدة اإدارة دعوى املطالبات ال�شغرية ع�شرة )10( اأيام من تاريخ قيد الدعوى يف حالة 

عدم رد املدعى عليه على لئحتها، ويف حالة رده عليها ُت�شاف ع�شرين )20( يومًا اأخرى.

 وتنتهي اإجراءات اإدارة الدعوى بانتهاء املدد املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة.
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الف�سل الرابع

�سري الدعوى اأمام املحكمة املخت�سة

مادة )15(

حتديد اأمــد دعوى املطالبات ال�سغرية

جُترى املرافعة يف اأول جل�شة. ويجوز تاأجيل نظر دعوى املطالبات ال�شغرية من جل�شة اإىل 

وفقًا  اإثباتها،  اأو  عليها  الرد  اأو  فيها  النظر  تاأجيل  تتطلب  التي  ال�شتثنائية  احلالت  يف  اأخرى 

لأحكام املادتني )16( و)17( من هذه الالئحة.

مادة )16(

تنظيم تاأجــيالت نظر الدعوى املطالبات ال�سغرية

يكون احلد الأق�شى لتاأجيالت دعوى املطالبات ال�شغرية خم�س )5( جل�شات على األ تتجاوز 

مدة الف�شل فيها ت�شعني )90( يومًا من تاريخ قيدها.

مادة )17(

تاأجــيل نظر دعوى املطالبات ال�سغرية  

ل يجوز تاأجيل نظر دعوى املطالبات ال�شغرية اإل يف الأحوال الآتية:

1- اإذا ا�شتلزم اإتمام اإجراء الإثبات اأكثر من جل�شة اأو اأكثر من يوم.

2- اإذا تبيَّن للمحكمة اأن الخ�شم لم يعَلن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.

3- لتقديم طلب اأو دفع اأو دفاع اأو دليل جديد وفقًا لأحكام المادة )18( من هذه الالئحة.

مادة )18(

تقدمي طلب اأو دفع اأو دفاع اأو دليل اأمام املحكمة املخت�سة  

ل يجوز تقدمي طلب اأو دفع اأو دفاع اأو دليل جديد اأمام املحكمة املخت�شة، كما ل يقبل ما مت 

تقدميه منها خالل مرحلة اإدارة الدعوى خارج الآجال املحددة بجدول املواعيد، اإل يف احلالت 

والظروف ال�شتثنائية الآتية:

فـــاع اأو الدليل في اأية  ْفع اأو الدِّ 1- اإذا ن�ـــسَّ اأيُّ قانـــون اآخر على جـــواز تقديم ذلك الطلب اأو الدَّ

حالة تكون عليها الدعوى.
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2- اإذا كان تقديـــم الطلـــب اأو الدفـــع اأو الدفـــاع اأو الدليل لمواجهة ظروف طـــراأت اأو تبيَّنت بعد 

د لذلك بجدول المواعيد. الأجل المحدَّ

3- اإذا كان الطلب اأو الدفع اأو الدفاع الذي يتقدم به الخ�شم متعلقًا بالنظام العام.

4- اإذا تبيَّن للمحكمة اأن اأ�شبابًا خارجة عن اإرادة الخ�شم قد حالت دون تقديمه الدليل اأو طلب 

د لذلك بجدول المواعيد. اإجراء الإثبات في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

مادة )19(

الأحكام الإلكرتونية والنطق بها

تدون الأحكام ويتم التوقيع عليها من قا�شي املحكمة املخت�شة بالو�شائل الإلكرتونية وت�شدر 

دون حاجه لإيداع اأو حفظ م�شوداتها مبلف دعوى املطالبات ال�شغرية.

ويكون النطق باحلكم فور ختام املحاكمة، اإن اأمكن ذلك، واإل ففي جل�شة اأخرى تعني لهذا 

الغر�س.

ويكون النطق باحلكم بتالوة منطوقه يف جل�شة علنية اأو ن�شره بالو�شائل الإلكرتونية يف قاعة 

املحكمة والنظام الإلكرتوين.



العدد: 3463 – الخميس 19 مارس 2020

58

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )36( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل اأحد موظفي هيئة الكهرباء واملاء

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن الكهرباء واملاء،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـبط  ل ال�شيد/ اأ�شامة حممد الرمي�س، املوظف بهيئة الكهرباء واملاء �شفة ماأموري ال�شَّ ُيـخوَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شه باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 رجــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )20( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة املالكية - جممع 1033

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة املالكية جممع 1033 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن  يغيَّ
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 فــبـــــــرايــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )33( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف اجلزء ال�سرقي من عقار بعد التق�سيم 

يف منطقة �سدد - جممع 1038

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

جممع   �شدد  مبنطقة  الكائن   10032957 رقم  العقار  من  ال�شرقي  اجلزء  ت�شنيف  يغريَّ 
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1038بعد التق�شيم اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومواقع اآثار )ARCH( ومناطق 

حتت  املناطق  ت�شنيف  �شمن  الغربي  اجلزء  اإبقاء  مع   ،)PS( العامة  والـَمـرافق  اخِلـْدمات 

ـق عليه ال�شرتاطات  الدرا�شة )US(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 فـبـــــــرايــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )42( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة بوغزال - جممع 373

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   373 جممع  باملنامة  بوغزال  مبنطقة  الكائن   08017667 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ـق عليه  )SP( لال�شتخدامات الطبية، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )43( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع 742

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07030628 الكائن مبنطقة عايل  جممع  742 من ت�شنيف مناطق 
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مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RB( ال�شكن اخلا�س ب ومناطق   )B4( الأربعة طوابق ذات  العمارات 

القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

ـق عليه 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )44( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعديل حدود عقار يف منطقة �سند - جممع 745

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ل حدود العقار رقم 06026114 الكائن مبنطقة �شند جممع 745 �شمن ت�شنيف مناطق  ُتـعدَّ



العدد: 3463 – الخميس 19 مارس 2020

72

عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )45( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة اللوزي - جممع 1016

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

1061، من ت�شنيف  10031974 الكائن مبنطقة اللوزي جممع   يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 
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 )RHA ( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )SP( مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى  - جممع 808

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08007908 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى  جممع  808، من ت�شنيف  يغيَّ
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 sp )g( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  ز )MOH(  م�شاريع وزارة الإ�شكان

و ِْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )47( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى  - جممع 810

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08019142 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع 810، من ت�شنيف  يغيَّ
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 sp )g( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  ز )PS( اخِلـْدمات واملرافق العامة

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )48( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة كرباباد - جممع 434

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

جممع   كرباباد  مبنطقة  الكائَنـني  04025841و04025842  رقم  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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434، من ت�شنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق )B4( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات 

ـق عليه ال�شرتاطات  الطبيعة )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )49( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1214

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10023659 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1214 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإلـى تـ�شـنـيـف منـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا    sp )g( ز 

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )50( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1206

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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 عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10008373 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1206 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإلـى ت�شـنـيـف مـنـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا    sp )g( ز 

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )51( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1216

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10008154 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1216 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )52( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1209

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغّيـَر ت�شنيف العقار رقم 10003763 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1209 من ت�شنيف 
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإلـى ت�شـنـيـف مـنـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا    sp )g( ز 

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )27( ل�سنة 2020

ـقي احل�سابات  ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة �سئون مدقِّ

يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ـقي احل�شابات، وعلى  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

الأخ�س املادة )26( منه،

وزارة  يف  احل�شابات  ـقي  مدقِّ جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـقي احل�شابات يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة برئا�شة  يعاد ت�شكيل جلنة �شئون مدقِّ

ال�شيد علي عبداحل�شني مكي - الوكيل امل�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات، وع�شوية كلٍّ من:

عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 1- ال�شيد علي عبدالنبي مرهون  

عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 2- ال�شيدة فاطمة عبدالح�شين اأبو روي�س 

عن م�شرف البحرين المركزي 3- ال�شيد فهد عبداهلل يتيم   

عن وزارة المالية والقت�شاد الوطني 4- ال�شيد يا�شر حميد عبدالعال   

عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين 5- ال�شيد علي في�شل المحرو�س  

عن جمعية المحا�شبين البحرينية ـي   6- ال�شيد عبا�س عبدالمح�شن ر�شِ

 

املادة الثانية

الواجب  املهنة  قواعد  يف  وامل�شورة  الراأي  باإبداء  احل�شابات  ـقي  مدقِّ �شئون  جلنة  تخت�س 

ـقي احل�شابات، وبالقواعد والأ�ش�س املحا�شبية ومعايري التدقيق  اللتزام بها، حلماية مهنة مدقِّ

ـباعها. الواجب اتِّ
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املادة الثالثة

وزارة  يف  احل�شابات  ـقي  مدقِّ جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )38( رقم  القرار  ُيـلغى 

ال�شناعة والتجارة.

املادة الرابعة

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  وال�شركات  التجاري  لل�شجل  امل�شاعد  الوكيل  على 

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

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 16 رجـــب 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 11 مار�س 2020م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت

 قرار رقم )7( ل�سنة2020

بتحديد املمرات املائية الداخلية مبياه مملكة البحرين

وزير الموا�شالت والت�شالت:

 ،1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري،  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

ل  2006، املعدَّ وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية، ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، 

واملالحة  املوانىء  لقانون  التنفيذية  الالئحة  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )6( رقم  القرار  وعلى 

البحرية، ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية،

قرر الآتي:

مادة )1( 

ـنة  د املمرات املائية الداخلية مبياه مملكة البحرين طبقًا لالإحداثيات اجلغرافية املبيَّ ُتـحدَّ

ـحة يف امللحق رقم )2( املرافقني لهذا القرار. يف امللحق رقم )1( واخلريطة املو�شَّ

مادة )2(

الإر�شادات  ـباع  باتِّ اململكة  مبياه  الداخلية  املائية  املمرات  يف  ُتـْبـِحـر  التي  ال�شفن  تلتزم 

�ُشـو وحركة املالحة البحرية. والتعليمات ال�شادرة من �شئون املوانىء واملالحة البحرية ب�شاأن الرُّ

مادة )3(

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                  

وزير املوا�سالت والت�سالت

كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 22 رجــب 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 17 مار�س 2020م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )73( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعيني مدير موؤقت لنادي الحتاد الريا�سي والثقايف

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 

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

الأ�شا�شية  الأنظمة  ـ�شات  قْيـد وملخَّ اأرقام  ن�ْشـر  ب�شاأن   1990 ل�شنة  القرار رقم )4(  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد/ عبداهلل �شلمان �شهوان مديرًا موؤقتًا لنادي الحتاد ملدة خم�شة واأربعني يومًا،  ُيـعيَّ

اأو حلني انتخاب جمل�س اإدارة جديد اأيهما اأقرب.

املادة الثانية

القرار،  باأحكام هذا  العمل  العمومية فور  ـن بالدعوة لجتماع اجلمعية  املعيَّ يخت�س املدير 

الخت�شا�شات،  كافة  ومبا�َشـرة  عاجلة،  ب�شورة  النتخابات  واإجراء  العمومية  اجلمعية  واإدارة 

للنادي،  الأ�شا�شي  والنظام   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وفقًا 

والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990.

املادة الثالثة

ـن جميع اأموال النادي و�شجالته  على القائمني بالعمل بالنادي اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.



العدد: 3463 – الخميس 19 مارس 2020

108

املادة الرابعة

النادي  اأو�شاع  ب�شاأن  الريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  ـن  املعيَّ املدير  ُيـِعـدُّ 

ـنًا اأموره املالية خالل العام املا�شي، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، ِوْفقًا لأحكام  مت�شمِّ

قانون اجلمعيات والأندية رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للنادي والالئحة النموذجية 

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

1990 والنظام الأ�شا�شي للنادي، وذلك قبل انتهاء مدة تعيينه.

املادة اخلام�سة

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 6 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 مار�س 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )290( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

اإبراهيم علي ح�شن بوخلف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإدارة فالي للخدمات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 107761، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )291( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد �شديق جراغ الدين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار اأولمبيا للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 78336، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للمقاولت  اولمبيا  دار  )�شركة  التجاري 

وت�شجل با�شم كل من: ثاقب محمد �شديق جراغ الدين، وطارق اأبوالفتوح عبدالحليم ب�شيوني.  

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 )292( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة اآر اآند اإ�س للتجارة والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 82417، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شن �شعيد ح�شن علوي.

اإعالن رقم )293( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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 )را�شد الكوهجي واأولده ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11919، 

طالبين تحويل جميع الفروع 1 و3 و13 و18 و19 و20 اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )اأبناء را�شد الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(.        

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 )294( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

غادة �شليبيخ، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )رابية العالمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  19198، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )اأبناء را�شد الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )295( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

جان غالم جان دريا اأمان عبدالرحمن، نيابة عن ال�شيد/ محمد م�شتاق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 

ا�شم )�ش�شتر بزن�س �شيرفي�شيز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111099، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: محمد م�شتاق، وزل هما افتخار ح�شين راجانزير.
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اإعالن رقم )296( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الأعمال  واإدارة  لتنمية  )اأطلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البدري،  عبدالحميد  مر�شى 

اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  107340-1، طالبًا  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  �س.�س.و(، 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

وبليغ  يا�شين،  البدري، و�شارة �شعيد محمد  اإبراهيم عقرب، وعزالدين مر�شى عبدالحميد  الح�شينى جاب اهلل 

محمد عبده را�شد. 

اإعالن رقم )297( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد �شاهر باكو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماجد باكو للمقاولت والتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 57756-2 طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مغ�شلة النظافة والجودة( اإلى فرع من 

اإيمان محمود  135031، وت�شجل با�شم كل من:  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات 

اأحمد محمد، ومحمد يو�شف �شعد محمود، ومنى محمد مهدى زيد.

اإعالن رقم )298( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

كارابالي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فينكو بلي�س لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 125401-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالفهد كارابالي، و�شوقي مكي علي 

�شلمان �شالح فرحان، ونا�شيف كانديل، واإر�شاد نلكث، ومحمد فايز نلكث.
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اإعالن رقم )299( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة 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 )قطار العائلة التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47285، 

بذاتها،  اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة  التجارية(  الدوائر  الم�شمى )خم�س  ال�شركة  الثاني من  الفرع  طالبين تحويل 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ علي بن مهدي بن اإبراهيم العلي.

اإعالن رقم )300( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

خليل اإبراهيم بونجم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المجد التجارية لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44733-1، طالبة 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، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة خليل اإبراهيم بونجم، و 

          .ABOOBACKER JAWAD KANJIRATHINKAL و ،MUHAMMAD ABOOBACKER KANJIRATHINKAL

اإعالن رقم )301( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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 )نجمة البحر لل�شقق المفرو�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

98856-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيخ طالل بن محمد بن خليفة بن حمد اآل خليفة. 

اإعالن رقم )302( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمود كنعان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كنعان لالإدارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
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رقم 81146-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأيمن خيري محمود كنعان، وخيري محمود 

�شليم كنعان، وحياة را�شي فيا�س كنعان.

اإعالن رقم )303( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأي جي اإم اإ�س الأثير لال�شت�شارات(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،118833 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ميرزا  15،000 )خم�شة ع�شر  م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 

اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق، وعبا�س محمد �شعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي، واأب�شيك جاجو، و�شركة )بوابة 

الأثير لإدارة الأعمال ذ.م.م(.   

اإعالن رقم )304( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبداهلل الكوهجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مركز التكنولوجيا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 41280، طالبًا تحويل  الفرع الأول من ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

 ASSANARU )�شركة موتور اإ�شبوت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106777، والم�شجلة با�شم كل من: 

KUNJU ABDUL SATTAR وSHIBIN ABDUL SATHAR ، وزكريا جا�شم محمود جا�شم الحرم.

اإعالن رقم )305( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبدالرحيم عبداهلل علي اإنجنير، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيبت لت�شغيل المواقع والت�شميم(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  115150-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

نجوى  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  ع�شر  )اثنا   12،000 مقدره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

عبدالرحيم عبداهلل علي اإنجنير، و)�شركة فالت 6 لبز البحرين ذ.م.م(.  
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اإعالن رقم )306( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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 )�شيدلية �شقالة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94477، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ هاني ال�شيد عبدال�شالم اإبراهيم �شعبان.        

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 )307( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

را�شد علي الحمدان، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خياطة وليد لل�شيدات(، الم�شجلة بموجب القيد 

وت�شجل  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  5216، طالبًا  رقم 

    .SAKIL AHMED ABDUL RAZAKبا�شم كل من: خليفة را�شد علي الحمدان، و

اإعالن رقم )308( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

الم�شجلة  لل�شناعات �س.�س.و(،  الر�شا  ا�شم )باب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبدالوهاب علي ربيع، مالك 

بموجب القيد رقم 101986، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل 

با�شم: ليلى عبا�س ح�شن محمد مطر.

اإعالن )309( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شي �شايد لل�شقق المفرو�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61303-

3، 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�شجل با�شم ال�شيد/ فا�شل محمد ح�شن البدو. 

اإعالن )310( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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 )بلداب للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-134655، 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عادل عبدالرحمن جا�شم المعاودة.

اإعالن رقم )311( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

�شند محمد بن �شند، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شند للهند�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

15060-4، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )312( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

طالبين   ،5-234 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الحمام/  برج  )معجنات  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد فرامرز علي اأكبر عبا�س 

كازروني.

 اإعالن رقم )313( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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 ،1-130843 رقم  القيد  بموجب  ت�شامن(، الم�شجلة  تكنولوجيز/  )هورنيت  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة 

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

 ALTHAF AHMAD و  البلو�شي،  ها�شم  محمد  محمود  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000

 MUHAMMED SADIQUE و   ،MUHAMMED KALARIYULLATHILو  ،NADUVILEKAMMOOLATHI

      .THEKKETHIL

      

اإعالن رقم )314( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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 )اإمار القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67598، 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�شجل با�شم )�شركة اآمار 1 لال�شتثمار العقاري ذ.م.م(. 

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 )315( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

78795، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  العقارية/ ت�شامن(،  والمير  ا�شم )الجمال  التي تحمل  الت�شامن 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة محمد طيب 

ال�شيد/  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  مقداره100،000  )مائة  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  العقارية  الجمال 

محمد طيب م�شرف الجمال.
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اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 29/تاأديب/2019

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

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

الدعوى  يف  قراره   2019/10/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

التاأديبية رقم 2019/29، وقد جاء منطوقه كالتايل: “قرر املجل�س باأغلبية الآراء معاقبة املدعى 

عليها بعقوبة الوْقف عن مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالثة اأ�شهر”.

امل�شتاأَنف،  القرار  تاأييد   2020/3/10 بتاريخ  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  قرر جمل�س  كما 

وقد جاء منطوقه كالتايل “قرر املجل�س قبول الطعن على القرار �شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر 

ه مو�شوعًا وتاأييد القرار امل�شتاأَنف”. قانونًا، ورْف�شِ

 

جمل�ص تاأديب املحامني

اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 32/تاأديب/2019

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

�سد: المحامية مي حامد ال�شيد جالل.

الدعوى  يف  قراره   2019/11/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

التاأديبية رقم 2019/32، وقد جاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س باإجماع الآراء معاقبة املحامية 

املدعى عليها بعقوبة املْنع من مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالثة اأ�شهر«.

امل�شتاأَنف،  القرار  تاأييد   2020/3/17 بتاريخ  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  قرر جمل�س  كما 

وبتاأييد  برف�شه،  املو�شوع  �شكاًل ويف  ال�شتئناف  قبول  املجل�س  »قرر  كالتايل  وقد جاء منطوقه 

القرار امل�شتاأَنف واإلزام امل�شتاأِنفة بامل�شاريف«.

 

جمل�ص تاأديب املحامني

اإعالنات من جمل�ص تاأديب املحامني
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اإعالن رقم )1( ل�سنة 2020 ب�ساأن قرارات الرت�سية 

ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر يناير 2020

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل   

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، تن�شر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الجهاز الوطني لإليرادات
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

109,440.000 GOLDEN TULIP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مواقف سيارات لموظفي الجهاز الوطني لإليرادات  مناقصة TB/28078/2019 1

109,440.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المجلس األعلى للبيئة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

225,112.000 ENVIRO & INDUSTRIAL SOLUTIONS 
ME FZ LLC

1 المواد والمعدات تزويد محطتان لرصد جودة الهواء المحيط مناقصة RFPSCE/10/2018 1

225,112.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بدالة انترنت البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,332.632 BNET B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد اتفاقية خط الربط المحلي بسعة STM-4 من محطة انزال الكابل البحري 
بجزر أمواج إالى مركز عمليات البدالة بالجفير

مناقصة TB/23821/2017 1

37,170.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار الموافقة على تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط المحلي بسعة STM-4 الى 
SEEF NOC - مركز عمليات السيف

تجديد TB/23997/2017 2

12,915.000 ZEN360 CONSULT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد لخدمة دعم تخصصية (دعم مالي)  تجديد TB/28009/2019 3

USD 970,500.000 *366,849.000 TATA COMMUNICATION (UK) 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 4

425,266.632 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

98,700.000 BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير ممرضين لمركز جامعة البحرين الصحي – كلية العلوم الصحية مناقصة UOBP/21/2019 1

31/01/2020إلـى:01/01/2020من:

صفحة 1 من 8
جامعة البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

40,425.000 TYLOS BUILDING MATERIALS 1 المواد والمعدات مشروع تجهيز وتأثيث مركز اإلبداع السحابي بالتعاون مع شركة أمازون للخدمات 
السحابية

مناقصة UOBP/25/2019 2

139,125.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

حلبة البحرين الدولية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

387,877.400 FOCUS EVENTS 1 المواد والمعدات مناقصة توفير هياكل الخيام المؤقتة والديكور الداخلي واألثاث والمعدات لسباق 
جائزة طيران الخليج البحرين الكبرى2020 &2021

مناقصة BIC/14/2019 1

72,534.000 ILANZ ELECTRONICS 1 المواد والمعدات مناقصة نظام الهاتفي للمسرح مناقصة BIC/20/2019 2

75,000.000 AGILITY BAHRAIN 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات الشحن واللوجستيات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمال وان 2020

مناقصة BIC/22/2019 3

298,728.000 SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITION 
SPC

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة تجهيز منطقة البيع لسباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال 
وان

مناقصة BIC/05/2019 4

EUR 300,000.000 *147,300.000 االتحاد البحريني للسيارات 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمال وان 2020

مناقصة TB/28207/2020 5

71,309.700 KANOO INFORMATION TECNOLOGY 1 المواد والمعدات مناقصة لتوفير البنية التحتية للشبكة للمدرج مناقصة BIC/16/2019 6

57,026.000 ATLAS TELECOM 1 المواد والمعدات طلب شراء أجهزة راديو السلكية وملحقاتها AIRBUS لسباقات حلبة البحرين 
الدولية للسنوات القادمة

مناقصة BIC/21/2019 7

1,109,775.100 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

360,813.000 EVOLUTIONARY SYSTEMS BAHRAIN 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية ORACLE E-BUSINESS SUITE SUPPORT AGREEMENT مناقصة RFQ/Tatweer/253
 /2019

1

429,825.000 AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 المواد والمعدات توفير خدمات حفر آبار المياه وصيانتها مناقصة TP-443-2019 2

GBP 2,019,310.000 *1,231,779.100 ALCO VALVES GROUP 1 النفط عقد شراء حسب الطلب لمدة 5 سنوات لصمامات الكو وقطع غياره مناقصة RFP/Tatweer/266/
2019

3

50,087.500 TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 المواد والمعدات SUPPLY OF VARIOUS OF CABLE INSTRUMENT - 
RFP/TATWEER/284/2019

مناقصة TP-451-2019 4

186,565.000 BAKER HUGHES EHO LTD 1 النفط SUPPLY OF BAKER SPARES مناقصة RFP/Tatweer/258/
2019

5

2,259,069.600 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,412,870.000 THALES AND SITA 1 مشاريع المطار دعم وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت التابعة لمشروع تحديث 
مطار البحرين الدولي

مناقصة BAC/289/2019 1

صفحة 2 من 8
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شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

122,069.850 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 مشاريع المطار توفير خدمات الألمن الشبكي و الحماية من القرصنة في مطار البحرين الدولي مناقصة BAC/304/2019 2

60,984.000 SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO

1 مشاريع المطار تعاقد لتوريد حاويات للحقائب المستخدمة بنظام مناولة الحقائب بالمبنى الجديد لمطار 
البحرين الدولي

مناقصة BAC/306/2019 3

59,788.575 UNIVERSAL ENTERPRISES 1 مشاريع المطار تزويد و صيانة آالت الطباعة متعددة الوظائف لإلستعمال في شركة مطار البحرين 
لمدة سنتين

مناقصة BAC/298/2019 4

4,655,712.425 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة نفط البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

187,753.000 WORLEY PARSONS SERVICES PTY 
LTD

1 النفط استراتيجية أفضل الممارسات ألصول التكرير مناقصة  (19) T190103 1

55,546.400 GATES E&S BAHRAIN WLL 1 النفط شراء عناصر المرشحات المستخدمة في مجمع الديزل منخفض الكبريت مناقصة (53)Q194000533 2

52,590.000 NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 النفط توريد تجهيزات االنابيب مناقصة (54) Q103544 3

140,248.000 KBC PROCESS 1 النفط PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE AND 
SUPPORT SERVICES FOR PETRO-SIMS AND FCC-SIM 

SOFTWARE

تجديد T110043 4

111,980.860 RONCONI SPA 1 النفط تزويد وتوفير األنابيب أمر تغييري (65) Q097082 5

119,967.400 FINE FOODS 1 النفط لتوفير منتجات بحرية (طازجة ومفرزنه) لنادي العوالي ، الدار ، مستشفى العوالي و 
مطعم المصفاة - عقد زمني لمده 3 سنوات

مناقصة Q101604 6

668,085.660 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

طيران الخليج
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 1,855,000.000 *701,190.000 SAFRON LANDING SYSTEM 1 الطيران SELECTION IF BRAKES FOR 16 B789 IN ORDER مناقصة ITC-16-2-1471 1

465,972.000 ETIHAD AVIATION TRAINING 1 الطيران تأجير جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين على طائرة بوينج 787 تجديد BTB-18-03-1805 2

82,241.000 AIR WORKS INDIA 1 الطيران الدعم الفني للخدمات أالرضية بمطار مومباي الدولي الهند مناقصة BTB-19-09-2035 3

377,864.000 JEPPESEN SYSTEMS AB 1 الطيران PROCUREMENT OF ELECTRONIC AERONAUTICAL 
CHART

مناقصة BTB-19-06-1987 4

290,500.000 MOTIV8 1 الطيران تعيين شركة الدارة االحتفال بالذكرى السبعين لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-19-08-2014 5

30,372,000.000 ROLLS ROYCE PARTNER FINANCE 
(RRPF)

1 الطيران   CFM LEAP 1A THRUST بيع وإعادة تأجير محركات طائرات من نوع
A320NEO لطائرات اإليرباص

أمر تغييري BTB-18-10-1902 6

806,780.000 COLLINS AEROPACE REPAIR 1 الطيران A321 NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS 
CLASS SEAT SPARES

مناقصة TB/28193/2020 7

215,780.000 ABDULLATIF KHALID ALAUJAN FOOD 
STUFF

1 الطيران توفير وجبات خفيفة مناقصة  BTB-19-7-2005 8

33,312,327.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 3 من 8
مجلس التنمية األقتصادية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

71,646.980 APCO WORLDWIDE LLC 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة أمر تغييري EDB/RFP/11-
 2017/97

1

115,600.000 CONSULUM BAHRAIN CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة أمر تغييري EDB/RFP/11-
 2017/97

2

15,050.000 الفنان عمر كمال 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2020 مناقصة TB/27543/2019 3

202,296.980 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس الشورى
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,835.630 SNIC INSURANCE 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس الشورى أمر تغييري 2018-05 1

50,835.630 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

معهد اإلدارة العامة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

65,541.750 مبنى الصفار 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مبنى تجديد TB/7941/2008 1

65,541.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

16,898.000 HILLS BALFOUR 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طرح مناقصة دولية للتعاقد مع مكتب تمثيلي في المملكة المتحدة تمديد TB/28086/2019 1

18,475.000 ALL KNOWN MARKETERS PVT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طرح مناقصة دولية للتعاقد مع مكتب تمثيلي في جمهورية الهند تجديد TB/28087/2019 2

35,373.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة الكهرباء والماء
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

268,332.000 LC CABLES LTD 1 المواد والمعدات CABLES,XLPE 66KV AND END SEALING مناقصة SP/OK/PT-
154/09/2019

1

31,200.000 MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING 
W.L.L

1

10,600.000 شركة مصنع الخاجة 2
41,800 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات STEEL DOORS مناقصة TC/MM/PT-
127/08/2019

2

4,247,359.200 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1

1,820,296.800 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO

2

6,067,656.000 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات CABLE, U/G 0.6/1 KV, SIZE 240 SQ.MM, LENGHT 250 M مناقصة TC/SH/PT-
147/09/2019(LTC)

 

3

صفحة 4 من 8
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هيئة جودة التعليم والتدريب
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

15,874.590 جامعة كامبردج 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية التعاقد مع جامعة كمبريدج لتوفير خدمات استشارية لعام 2019 لتمكينها من تنفيذ 
االمتحانات الوطنية

أمر تغييري TB/26551/2019 1

15,874.590 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة اإلسكان
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

117,359.000 D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار (SPS.SB.2016-0022) CONSULTANCY SERVICES FOR 
PROJECT AND COMMERCIAL MANAGEMENT STAFF - 

TENDER NO. SP/05/15

أمر تغييري SP/05/15 1

134,063.000 HAJ QUANTITY SURVEYORS CO SPC 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار (SPS.SB.2016-0022) CONSULTANCY SERVICES FOR 
PROJECT AND COMMERCIAL MANAGEMENT STAFF - 

TENDER NO. SP/05/15

أمر تغييري SP/05/15 2

189,820.000 BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال البنية التحتية لعدد 97 وحدة سكنية نوعD11 موقع 203 - مجمع 1019 في 
دمستان

أمر تغييري HP/22/15 3

143,066.089 ARADOUS CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 2012-2011 أمر تغييري TB/14252/2011 4

352,836.000 GULF BUSINESS MACHINES B.S.C 
(C)

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة خدمات استشارية لدعم وزارة 
االسكان

مناقصة TB/26303/2018 5

937,144.089 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

94,300.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مشروع إعادة بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة (بقطر 800
 مم) الموجود حالياً  - المرحلة األولى

مناقصة SES-19/0006 1

58,993.100 SARAYA CONTRACTORS CO 1 المواد والمعدات توفير أرضية مطاطية إضافية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير – 
المرحلة الثالثة

مناقصة BMD-19/0024 2

1,680,000.000 ENCYCLOMEDIA OUTDOORS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مزايدة تشييد وتأجير وتشغيل مواقع إعالنية عدد 35 من نوع ميجاكوم بمحافظة 
العاصمة

مزايدة MUN/CM/A17/201
9

3

109,550.000 يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت 1
109,550.000 ORANGE CONTRACTING 2
109,550.000 NIDUKKI TRADING COMPANY 3
109,550.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 

BUILDING EQUIPMENT RENTAL
4

109,550.000 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 5
109,550.000 HAFEERA- IJM CONTRACTING WLL 6
109,550.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 7
109,550.000 AL HAIDARIYA HEAVY EQUIPMENT 

HIRING
8

109,550.000 SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 9
985,950 المجموع (د.ب.):

الخدمات والمزايدات واالستثمار المناقصة الموحدة لشفط مياه االمطار للبلديات األربع مناقصة MUN/CMNS/17/2
019

4

صفحة 6 من 8

هيئة الكهرباء والماء
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,125,230.400 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1

482,241.600 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO

2

1,607,472.000 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات CABLE, U/G 0.6/1 KV, SIZE 1000 SQ.MM, LENGTH 500 
M

مناقصة TC/SH/PT-
148/09/2019(LTC)

4

354,768.960 PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد خدمة أيدي عاملة ماهرة محلية للعمل في صيانة محطات إنتاج الكهرباء 
والماء بإدارة إنتاج الكهرباء - لمدة عامين

تجديد RP--2017-054
 EPD

5

110,413.504 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد سائقين مركبات ثقيلة مع عمال غير مهرة لمدة سنتين تمديد RP--2015-097
FRSD

6

USD 200,000.000 *75,600.000 VERTECO TECHNOLOGIES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار REQUEST FOR SINGLE SOURCE PROCUREMENT مناقصة TB/28167/2020 7

26,060.400 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات JOINT KIT & TERMINATION KIT مناقصة TC/MM/PT-
129/08/2019

8

47,571,428.572 ALGIHAZ CO. FOR CONTRACTING 
AND TRADING AND TOURISM LTD.

1 المواد والمعدات أعمال الكابالت البحرية واألرضية جهد 66 كيلوفولت لتزويد جزر حوار بالكهرباء مناقصة 4687/2018/3100 9

146,526.100 خيبر للتجارة 1 المواد والمعدات JOINT KIT CABLE مناقصة TC/FN/PT-
087/06/2019

10

76,206.000 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING

1 المواد والمعدات موصالت كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
110/07/2019

11

1,339,990.000 GULF SERVICES CO 1 المواد والمعدات RING MAIN UNIT, MOTORISED مناقصة TC/MM/PT-
135/09/2019

12

41,012.200 PH TRADING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقديم خدمات الدعم الفني لنظام العدادات الذكية مناقصة RS--2019-154
EDD

13

57,727,265.736 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

48,000.000 SH. MOHAMED RASHID 
ABDULRAHMAN ALKHALIFA

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ERDAS تجديد عقد صيانة برامج تجديد TB/17733/2013 1

39,900.000 MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تأجير مواقف السيارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  تجديد TB/23321/2017 2

2,157.000 INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار BACKUP & RECOVERY SOLUTION أمر تغييري CIO/2014/02 3

9,020.300 BUSINESS INTERNATIONAL 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة تجديد TB/26550/2019 4

99,077.300 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 5 من 8
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وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,782.000 MICROCENTER 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار الصيانة الدورية لمنتجات ARCGIS لسنة 2020-2018 تجديد TB/24994/2018 5

13,465.100 HYDER CONSULTING MIDDLE EAST 
LIMITED

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية طرح مناقصة تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي أمر تغييري RDS-16/0017 6

92,086.974 AWAL PLASTICS W.L.L 1 المواد والمعدات مناقصة تزويد اللوحات المعدنية للبلديات وأمانة العاصمة مناقصة MUN/CMNS/36/2
019

7

109,544.400 COMPUTER WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار صيانة أجهزة الحاسب االَلي وملحقاته مناقصة ITD-USCMS-19-
 01

8

3,054,121.574 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة التربية والتعليم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,408,560.000 EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير حراس أمن لوزارة التربية والتعليم  تجديد M/68/2013 1

39,419.300 ALMOAYYED COMPUTERS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير رخص االوراكل مناقصة TB/28171/2020 2

1,447,979.300 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,000.000 RCSI 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار FAMILY PRACTICE  - طلب الموافقة على التعاقد المباشر
RESIDENCY PROGRAM

تجديد TB/23953/2017 1

90,480.000 VIENNA VENDING SUPPLIES 1 المواد والمعدات طرح مزايدة لتأجير عدد من الكافتيريات والمساحات المخصصة لوضع أجهزة بيع 
ذاتية الخدمة (جهاز بيع الوجبات الخفيفة والماء والعصير والجهاز اآلخر لبيع 
المشروبات الساخنة كالقهوة وغيرها VENDING MACHINE ) بالمواقع 

الصحية التابعة لوزارة الصحة

مزايدة MOH/112/2019 2

140,480.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

241,542.000 EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير الحراسات األمنية في منطقة البحرين العالمية لإلستثمار والتابعة لوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة لمدة 3 سنوات

مناقصة MOIC/01/2019 1

562,298.000 LG CNS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تطوير وصيانة نظام السجالت تجديد TB/23351/2017 2

803,840.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,417,940.000 مرفأ البحرين المالي 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار ثالثة طوابق ومواقف سيارات للوزارة تمديد 16/2006 1

1,417,940.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 7 من 8
وزارة المالية واالقتصاد الوطني

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

330,880.000 GOLDEN HORIZON MEDICAL EST 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طلب الموافقة على التعاقد مع شركة كوشمان آند ويكفيلد الشتاجار مكاتب ومواقف 
في مركز البحرين التجاري العالمي بهدف مباشرة أعمال الجهاز الوطني للضرائب

أمر تغييري TB/25863/2018 1

330,880.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المواصالت واالتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,380.000 ADPI 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية الخدمات االستشارية لمبنى مركز المراقبة الجوية أمر تغييري ASD-P-CON-06-R 1

8,380.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون اإلعالم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,736.000 ALMOAYYED LANDSCAPES AND 
POOLS

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية توفير الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية في مجمع وزارة شؤون اإلعالم لمدة 
عامين

مناقصة INFO/3/2019 1

132,897.555 ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING

1 المواد والمعدات طرح مناقصة عامة محلية لمشروع استبدال القطع االستهالكية والبطاريات ألجهزة 
تخزين الكهرباء االحتياطية في مجمع وزارة شؤون اإلعالم ورأس حيان وعربات 

النقل الخارجي

مناقصة  INFO/12/2019 2

80,000.016 ARAB NEWS AGENCY (ANA) 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 3

42,864.000 SEDCO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  FILEWORKX صيانة مناقصة TB/28166/2020 4

285,497.571 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون الشباب والرياضة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

25,579.642 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية استكمال وإنشاء جدار حدودي بنادي المحرق مناقصة RFPMYS/6/2019 1

205,998.410 FAST AND SAFE MAINTENANCE 
SERVICES

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية تطوير نادي راشد للفروسية وسباق الخيل مناقصة RFPMYS/8/2019 2

231,578.052 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

صفحة 8 من 8
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اإعالن ت�سجيل وكالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد مت قْيـد الوكالت 

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

 تجارية ت إعالن تسجيل وكال 

 التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  ارة والسياحة بأنه تم قيد الوكالت يفيد قسم الوكالت التجارية بوزارة الصناعة والتج

  

 

 

 

 

 

 12375 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LAGAP SA 
SWISS 

Via Morosini 3, 6943 Vezia, Switzerland 
زا علي جواهري اسم الوكيل    صيدلية سلىم ش.ش.و لمالكها أحمد مير

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 الوكالةالتجارية موضوع 

Amoxidin, Fosfolag, Orlin, Ivylin, Macrol, Metrolag, Pencloxin, 
Trilagavit 

 محددة المدة الوكالة نوع

 12376 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ANJUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP .LTD 
CHINESE 

NO 176 DONGLIU ROAD HEFEI CHINA 
كة الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
، قطع غيار السيارات والشاحنات والباصات واللوريات باصات، شاحنة ، بيكب الوكالة   

السم التجاري والعالمات 
 JAC التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 12377 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Shilpa Medicare Limited 
INDIAN 

office at # 12-6-214/A1, Beside New Cotton Market, Hyderabad 
Road,RAICHUR-584 135, karnataka,INDIA 

 صيدلية جعفر اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 SHILPA التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 12378 قيد الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Manjilas food tech private limited 
INDIAN 

TC-16, 1382, Shasthri Rd, Priyadarsini Nagar, Nellikunnu, Thrissur, 
Kerala 680005, India 

برايس   اسم الوكيل   يونيفرسال انير
بيان البضائع موضوع 

  مواد غذائية الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 double horse التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 12379 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD 
CHINESE 

No. 176, Dongliu Road, Hefei, China 
كة الوكالة  اسم الوكيل   التجارية العالمية للسيارات ذ.م.مشر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

 السيارات
 قطع غيار السيارات والشاحنات والباصات واللوريات

السم التجاري والعالمات 
 JAC التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 12380 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Lubatex SAS 
FRENCH 

30 rue des Freres Remy Sarreguemines 57200 France 
كة بوشهري للتجارة )بوكو( ش.ش.و لمالكها حسير  جعفر كاظم بوشهري اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Batteries الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Energizer التجارية موضوع الوكالة

 المدة محددةغير  الوكالة نوع

 

 

 

 

 

  12381 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Bateel International LLC 
EMARATI 

PO Box 7634 Dubai, United Arab Emirates 
 بتيل ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Bateel التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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اإعالن جتديد وكالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد مت جتديد قْيـد 

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

 تجارية وكاالت  تجديد إعالن 

 التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  تجديد قيد الوكاالت  يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم

  

  

 1858  رقم قيد الوكالة
12/02/1976 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

JOHN      WEST        FOODS  LTD 
BRITISH 

WEST HOUSE. BIXTETH STREET. LIVERPOOL. L3 9SR. ENGLAND 
 بردات الجزيرة ش.م.ب اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 JOHN WEST التجارية موضوع الوكالة

 غير محددة المدة الوكالة نوع

 5515  رقم قيد الوكالة
09/05/1984 القيدتاري    خ   

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CORUM RIES BANNWART  AND  CO 
SWISS 

Rue du Petit Chateau, CH-2301 LA CHAUX-DE-FOND, S SWITZERLAND 
 مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 CORUM موضوع الوكالةالتجارية 

 محددة المدة الوكالة نوع

 5674  رقم قيد الوكالة
01/07/1984 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

IWC  INTERNATIONAL WATCH CO.LTD 
SWISS 

BAUMGARTENSTRASSE 15, Postfach 692, CH-8201 SCHAFFHAUSEN, 
SWITZERLAND 

 ش.م.ب مقفلةمجوهرات اسيا  اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 iwc التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 5890  رقم قيد الوكالة
06/03/1985 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DELMA WATCH LTD 
SWISS 

CH-2543 LENGNAU,  SWITZERLAND 
 مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 DELMA التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 6310  رقم قيد الوكالة
01/01/1992 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ZENITH INTERNATIONAL S.A. 
SWAZILAND 

RUE DES BILLODES 34-36.  Ch-2400 LE LOCLE, SWITZERLAND 
 مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 ZENITH التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 8235  رقم قيد الوكالة
01/01/1989 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

BUDGET RENT A CAR INTERNATIONAL INC 
BRITISH 

41 MARLOWES, HEMEL HEMSTEAD, HERTS HP1 LTD,  UNITED 
KINGDOM 

 فخرو للمواصالت ش.م.ب)مقفلة( اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 cars rent الوكالة

والعالمات االسم التجاري 
 BUDGET التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 9177  رقم قيد الوكالة
01/01/1997 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

HAW PAR HEALTH CARE LTD 
SINGAPOREAN 

180, clemenceau avenue no.08-00,  HAW PAR GLASS TOWER,  
SINGAPORE 239922 

 صيدلية جعفر اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 perfume الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 tiger balm التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 9750  رقم قيد الوكالة
01/06/1992 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MONTRES CERRUTI 1881 S. A. 
SWISS 

SOLOTHURNSTRASSE 79. CH-2543 LENGNAU  SWITZERLAND 
 مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 CERRUTI 1881 / NINO CERRUTI, CERRUTI التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 9753  رقم قيد الوكالة
11/04/1994 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ALCATEL BUSINESS SYSTEM 
FRENCH 

12 RUE DE LA BAUME, PARIS 75008,   FRANCE 
كه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 ALCATEL التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 10172  رقم قيد الوكالة
21/04/1994 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

GENERAL MOTORS OVERSEAS DISTRIBURION CORPORATION 
AMERICAN 

3044 West Grand Boulevard, Detroit, Michigan 48202. U. S. A. 
كه الوطنيه للسيارات ذ.م.م اسم الوكيل   الشر

بيان البضائع موضوع 
 Cranes, Cars, Buses الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 CHEVROLET CARS / CADILLAC / G.M.C. TRUCK التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 10715  رقم قيد الوكالة
01/04/1997 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

UNIPHY  B.V 
DUTCH 

EKKERSRIJT  4401, 5692  DL SON ,  (PO BOX 558, 5600 AN EINDHOVEN) 
THE NETHERLANDS 

   اسم الوكيل 
 صيدليه فروغ 

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 UNIPHY الوكالةالتجارية موضوع 

 محددة المدة الوكالة نوع

 10963  رقم قيد الوكالة
09/09/1998 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

HAENNI WHEEL LOAD SCALES 
SWISS 

messtechnik ,ch -3303 jegenstorf , SWITZERLAND 
 المناغ  لخدمات السيارات اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Scales الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 haenni التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 11276  رقم قيد الوكالة
22/09/2000 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DELPHI  AUTOMOTIVE SYSTEMS  , USA      C.O DELPHI LOCKHEED 
AUTOMOTIVE LTD UK 

AMERICAN 
SPARTAN  CLOSE,   WARWICK  CV34  6ZQ,   UNITED  KINGDOM 

 المناغ  لخدمات السيارات اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 parts for Cars , Trucks and Buses الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 A.E. AUTO PARTS LIMITED التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 11281  رقم قيد الوكالة
01/04/2000 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MASAFI MINERAL WATER CO (L.L.C) 
EMARATI 

P.O.BOX 5603 , DUBAI,  U. A. E 
كة وكاالت الخليج العرب   المحدودة اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

التجاري والعالمات االسم 
 MASAFI التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 11600  رقم قيد الوكالة
01/04/2003 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

M\S.ANL SINGAPORE PTE.LTD 
SINGAPOREAN 

70 SHENTON WAY , #16-04 MARINA HOUSE,SINGAPORE 079118, 
SINGAPORE 

كه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل   شر
بيان البضائع موضوع 

 cargo الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 ANL التجارية موضوع الوكالة

 غير محددة المدة الوكالة نوع
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 11869  رقم قيد الوكالة
16/04/2007 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CHARAK PHARMA PVT. LTD 
INDIAN 

EVERGREEN ESTATE, SHAKTI MILLS LANE, DR. E MOSES ROAD, 
MAHALAXMI, MUMBAI400 011 INDIA 

ال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل   جي 
بيان البضائع موضوع 

 Medical preparations, Human Medicines الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 CHARAK التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 11914  رقم قيد الوكالة
08/10/2008 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

XINFA AIRPORT EQUIPMENT LTD 
CHINESE 

NO 202 CHANG PING ROAD SHAHE CHANG PING DISTRICT BEIJING P R 
CHINA POST CODE 102206 

 للسياراتالمناغ   اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 Buses, Cars, parts for Cars , Trucks and Buses الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 XINFA التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 11958  رقم قيد الوكالة
15/03/2009 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

PIAGGIO AND C.S.P.A 
ITALAIN 

VIALE RINALDO PIAGGIO25,56025 PONTEDERA PI ITALY 
كة ويلز أوف أرابيا ذ م م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Motorcycle الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 PIAGGIO التجارية موضوع الوكالة

 غير محددة المدة الوكالة نوع
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 11979  الوكالةرقم قيد 
01/08/2010 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

UNITED GREASE AND LUBRICANTS CO LLC 
EMARATI 

PO BOX 2685 AJMAN UAE 
كه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل   الشر

بيان البضائع موضوع 
 parts for Cars , Trucks and Buses الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 SCOPE التجارية موضوع الوكالة

 غير محددة المدة الوكالة نوع

 12065  رقم قيد الوكالة
 19/12/2012 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DUBAI AVIATION CORPORATION 
EMARATI 

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT, TERMINAL-2, P.O. BOX 353, DUBAI, 
UAE 

كه الفنار للسفريات ذ.م.م اسم الوكيل   .شر
بيان البضائع موضوع 

 Travel Line Agent الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 FLY DUBAI التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 12225  رقم قيد الوكالة
18/01/2017 تاري    خ القيد  

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Labatec Pharma 
SWISS 

31 rue du Cardinal-Journet-CH-1217 Meyrin 
 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
ات طبية الوكالة  مستحض 

االسم التجاري والعالمات 
 Mydocalm FCT التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 12332  رقم قيد الوكالة
19/02/2019 القيدتاري    خ   

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC 
EMARATI 

Office at P.O. Box 9549, Musaffah, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
كة المقاوالت والصيانه الميكانيكيه  اسم الوكيل   ذ.م.م -شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Mobile machinery Light, Tools Mechanical Curiosities, Parts of heavy 
machinery, Valves, Petroleum Equipment AND devices, Pumps 

االسم التجاري والعالمات 
 CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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ا�ستدراك

ُنـ�ِشـر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3461( ال�شادر بتاريخ 5 مار�س 2020، قرار وزير 

العمل والتنمية الجتماعية رقم )14( ل�شنة 2020 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز قرطبة 

 ،)QORDOBA( وقد جاء يف املادة الأوىل منه كلمة ،)للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة

 .)CORDOBA( وال�شحيح هو

لذا لزم التنويه.


