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�مر�سوم�رقم�)55(�ل�سنة�2017
بتجديد�تعيني�مفت�ش�عام�يف�جهاز�الأمن�الوطني

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

وعلى المر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز لالأمن الوطني وتعديالته،
وعلى المر�شوم رقم )28( ل�شنة 2012  م�شتقل للمفت�س العام، ومكتب المعايير المهنية في جهاز 

الأمن الوطني،
وعلى المر�شوم رقم )67( ل�شنة 2012 بتعيين مفت�س عام في جهاز الأمن الوطني،

وبعد تر�شيح رئي�س جهاز الأمن الوطني،
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

د تعييـــن ال�شيد محمد را�شد عبـــداهلل الرميحي مفت�شًا عامًا بجهـــاز الأمن الوطني بدرجة  ُيجـــدَّ
وكيل وزارة، وذلك لمدة خم�س �شنوات.

املادة�الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 4 �شـفـــــــر 1439هـ
الموافق: 24 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)60(�ل�سنة�2017
بتعيينات�يف�مكتب�النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
المادة�الأولى

ُيعيَّ يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء كلٌّ من :
من�شقًا عامًا للم�شاريع والتخطيط 1- حمد في�شل محمد المالكي

ال�شتراتيجي بدرجة وكيل م�شاعد.
من�شقًا عامًا للدرا�شات والبحوث 2- ال�شيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة

بدرجة وكيل م�شاعد. 
من�شقـــًا عامًا لالإعـــالم والتوا�شـــل بدرجة 3- يارا ر�شا عبداهلل فرج 

وكيل م�شاعد.
 

المادة�الثانية
على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

�ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـــخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
المـوافـق: 29 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)61(�ل�سنة�2017
ني� �سِ بتعيني��سفراء�فوق�العادة�مفوَّ

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

ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ
)20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2009 بتعيي وكالء وزارة اخلارجية،
وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2013 بتعيي �شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية،

وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 2017 بتعيي �شفراء يف الديوان العام لوزارة اخلارجية،
وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2008 بتعيي مدراء يف وزارة اخلارجية،

ي اإلى الديوان العام يف وزارة  �شَ وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2014 بنقل �شفريين فوق العادة مفوَّ
اخلارجية،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2017 بنقل �شفراء اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي - ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا للبعثة 
الدبلوما�شية البحرينية لدى �شلطنة عمان بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�الثانية
ُيعيَّ ال�شيد عبداهلل عبداللطيف عبداهلل - ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا 

للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى جمهورية اأملانيا الحتادية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�الثالثة
رئي�شًا   - اخلارجية  لوزارة  العام  الديوان  يف  ال�شفري   - القعود  محمد  عبدالرحمن  ال�شيد  ُيعيَّ 

للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى جمهورية الهند بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�الرابعة
العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا  ال�شفري يف الديوان  اأحمد الرويعي -  اأحمد يو�شف  ال�شيد  ُيعيَّ 

للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اململكة الأردنية الها�شمية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.
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املادة�اخلام�سة
للبعثة  ُيعيَّ الدكتور محمد غ�شان �شيخو - ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا 

الدبلوما�شية البحرينية لدى جمهورية اإندوني�شيا بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�ال�ساد�سة
ُيعيَّ ال�شيد اأحمد محمد الدو�شري - ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا للبعثة 

الدبلوما�شية البحرينية لدى اليابان بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�ال�سابعة
ُيعيَّ ال�شيد اإبراهيم محمود اأحمد - ال�شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية - رئي�شًا للبعثة 

الدبلوما�شية البحرينية لدى اجلمهورية التون�شية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�الثامنة
ُيعيَّ ال�شيد فوؤاد �شادق البحارنة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة�التا�سعة
على وزير اخلارجية تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية. 

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـــخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
المـوافـق: 29 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)62(�ل�سنة����2017
بتعيني��سفري�يف�الديوان�العام�لوزارة�اخلارجية

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

ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ
)20( ل�شنة 2014،

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق  وعلى الأمر امللكي رقم )23( ل�شنة 2017 بتعيي اأع�شاء جمل�س مفوَّ
الإن�شان،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ ال�شيد �شعيد محمد الفيحاين �شفريًا يف الديوان العام لوزارة اخلارجية.

املادة�الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـــخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
المـوافـق: 29 اأكتوبر 2017م



العدد: 3338 – الخميس 2 نوفمبر 2017

10

�مر�سوم�رقم�)63(�ل�سنة�2017
بتعيني�وكيل�ووكيلني�م�ساعَدين�يف�وزارة�اخلارجية

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )33( ل�شنة 2011 بتعيي وكيل م�شاعد يف وزارة اخلارجية، 
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2012 بتعيي مدراء بالوكالة يف وزارة اخلارجية،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُتعيَّ ال�شيخة الدكتورة َرَنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة وكياًل لوزارة اخلارجية.

املادة�الثانية
ُيعيَّ يف وزارة اخلارجية ُكلٌّ من:

1- ال�شيد توفيق اأحمد خليل المن�شور  وكياًل م�شاعدًا ل�شئون الدول الغربية والأفرو اآ�شيوية.
وكياًل م�شاعدًا ل�شئون مجل�س التعاون والدول العربية. 2- ال�شيد يو�شف محمد عبداهلل جميل   

   
املادة�الثالثة

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
الموافق: 29 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم��رقم�)64(�ل�سنة�2017
�بتعيني�مدير�تنفيذي�للمعهد�الدبلوما�سي

�يف�وزارة�اخلارجية

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُتعيَّ الدكتورة ال�شيخة منرية بنت خليفة بن حمد اآل خليفة مديرًا تنفيذيًا للمعهد الدبلوما�شي يف 
وزارة اخلارجية.

املادة�الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـــخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
المـوافـق: 29 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)65(�ل�سنة�2017
بنقل�وكيل�م�ساعد�يف�وزارة�اخلارجية

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )41( ل�شنة 2014 بتعيي وكيل م�شاعد يف وزارة اخلارجية،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

املعلومات يف  وُنُظم  واملالية  الب�شرية  للموارد  امل�شاعد  الوكيل  اخلياط  يعقوب  خليل  ال�شيد  ُينقل 
وزارة اخلارجية، ليكون وكياًل م�شاعدًا لل�شئون القن�شلية واملوارد واملعلومات يف ذات الوزارة.

املادة�الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــــخ: 9 �شـفــــــر 1439هـ
المـوافـق: 29 اأكتوبر 2017م
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مر�سوم�رقم�)67(�ل�سنة�2017
باإعادة�تنظيم�وزارة�ال�سحة

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد تنظيم وزارة ال�شحة، وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: وزير ال�شحة، ويتبعه :

1( الوكيل الم�شاعد لل�شحة الأولية.
2( الوكيل الم�شاعد للم�شت�شفيات.

3( اإدارة الت�شال.
ثانياً: وكيل الوزارة، ويتبعه:

-  الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة، ويتبعه:
1 -  اإدارة ال�شحة العامة.
2 -  اإدارة تعزيز ال�شحة.

- الوكيل الم�شاعد للموارد والخدمات، ويتبعه:
1( اإدارة الموارد الب�شرية.
2( اإدارة الموارد المالية.

3( اإدارة المعلومات والتخطيط.
4( اإدارة الخدمات الم�شاِندة.

املادة�الثانية
يخالف  ن�س  كل  ُيلغى  كما  ال�شحة،  وزارة  تنظيم  باإعادة   1997 ل�شنة   )5( رقم  املر�شوم  ُيلغى 

اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة�الثالثة
على وزيرة ال�شحة  تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 10 �شـفـــر 1439هـ
الموافـق: 30 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)68(�ل�سنة�2017
بتعيني�وكيل�ووكالء�م�ساعدين�يف�وزارة�ال�سحة

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2014 بتعيي وكيلي م�شاعَدين يف وزارة ال�شحة،
وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2014 بتعيي وكيل م�شاعد يف وزارة ال�شحة،
وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2017 بتعيي وكيل م�شاعد يف وزارة ال�شحة،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،
وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ الدكتور وليد خليفة يو�شف املانع وكياًل لوزارة ال�شحة. 

املادة�الثانية
ُيعيَّ يف وزارة ال�شحة ُكلٌّ من :

وكياًل م�شاعدًا للم�شت�شفيات. 1- الدكتور محمد اأمين يو�شف العو�شي 
وكياًل م�شاعدًا لل�شحة الأولية. 2- الدكتورة منال علوي �شيد اأمين العلوي 
وكياًل م�شاعدًا لل�شحة العامة. 3- الدكتورة مريم اإبراهيم الهرم�شي الهاجري 

4- الأ�شتاذة فاطمة اأحمد عبدالواحد  وكياًل م�شاعدًا للموارد والخدمات.

املادة�الثانية
على وزيرة ال�شحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 10 �شـفـــر 1439هـ
الموافـق: 30 اأكتوبر 2017م
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مر�سوم�رقم�)69(�ل�سنة�2017
بتنظيم�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري�

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر مبر�شوم بالقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014 ،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،
وعلى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2013 ب�شاأن مكافاآت روؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى�

م موؤ�ش�شة التنظيم العقاري املن�شاأة مبوجب املادة رقم )3( من قانون تنظيم القطاع العقاري  تنظَّ
بكلمة  بعد  فيما  اإليها  وي�شار  املر�شوم،  هذا  لأحكام  ِوْفقًا   2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر 

)املوؤ�ش�شة(.
لها اأمام ال�شلطة الت�شريعية. وي�شدر قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بت�شمية الوزير الذي ميثِّ

املادة�الثانية�
امل�شتهلكي  م�شالح  على  ِحفاظًا  العقارية،  واخلدمات  ال�شوق  كفاءة  تعزيز  اإلى  املوؤ�ش�شة  تهدف 
ودعم  عقاريي،  ني  ومثمِّ مي  ومنظِّ و�شطاء  من  العقاري  ال�شوق  يف  امل�شاركي  وجميع  وامل�شتثمرين 
وت�شجيع اأخالقيات الأعمال التجارية ال�شليمة يف القطاع العقاري، على نحو يوؤدي اإلى تطوير القت�شاد 

املحلي وجذب ال�شتثمارات الأجنبية.

املادة�الثالثة�
تبا�شر املوؤ�ش�شة كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتنظيم القطاع العقاري يف اململكة، واملن�شو�س 

عليها يف القانون رقم )27( ل�شنة 2017 باإ�شدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

�املادة�الرابعة�
ل برئا�شة رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية كلٍّ  يكون للموؤ�ش�شة جمل�س اإدارة ي�شكَّ
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من:
1- وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

2- وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
3- الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

4- مدير عام الت�شجيل العقاري بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
5- مدير عام الم�شاحة بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.

6- ممثل عن مجل�س التنمية القت�شادية.
7- ممثل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

8- ممثل عن م�شرف البحرين المركزي.
رين. 9- ممثل عن جمعية المطوِّ

10- ممثل عن جمعية  العقاريين.
11- ممثل عن القطاع العقاري الخا�س.

وي�شدر بت�شمية ممثلي اجلهات اخلا�شة قرار من رئي�س جمل�س الإدارة.
     ويختار املجل�س يف اأول اجتماع له نائبًا للرئي�س يحل محلَّه يف حالة غيابه.

املادة�اخلام�سة�
تكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد، ويجتمع جمل�س الإدارة مرة كل �شهرين 
على الأقل بدعوة من الرئي�س اأو نائبه، ويجوز للرئي�س دعوة املجل�س لجتماع غري عادي يف اأيِّ وقت 
اأو بناًء على طلب كتابي من ع�شوين على الأقل من اأع�شاء املجل�س. ويف جميع الحوال يجب اإخطار 

د لالجتماع بخم�شة اأيام على الأقل. اأع�شاء املجل�س بجدول الأعمال قبل املوعد املحدَّ
ويكون اجتماع املجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 
ح اجلانب الذي منه   وت�شدر قراراته باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ

رئي�س الجتماع.
ر املجل�س  ويح�شر الرئي�س التنفيذي كافة اجتماعات جمل�س الإدارة، با�شتثناء احلالت التي ُيقدِّ
اأهل  ِمن  اأْن يدعو حل�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم  وللمجل�س  عدم مالءمة ح�شوره فيها. 
اخلربة اأو ذوي ال�شاأن ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكون للرئي�س التنفيذي اأو اأيٍّ من هوؤلء �شوت 

معدود فيما يتخذه املجل�س من قرارات اأو تو�شيات.

املادة�ال�ساد�سة��
جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة هو ال�شلطة العليا فيها، والذي يخت�س بو�شع �شيا�شاتها العامة يف املجال 
العقاري، وت�شريف اأمورها، واعتماد اخلطط املتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم اأداء املوؤ�ش�شة  ملهامها، 
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وميار�س كافة الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم 
)27( ل�شنة 2017.

املادة�ال�سابعة�
ُيعيِّ املجل�س وبرت�شيح من الرئي�س التنفيذي اأمينًا لل�شر من بي العاملي باملوؤ�ش�شة، يتولى اإعداد 
وِحْفظ جميع  اجتماعاته،  وتدوين محا�شر  الرئي�س،  بالتن�شيق مع  املجل�س  اجتماعات  اأعمال  جداول 
امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملجل�س، والقيام مبا يكلفه به املجل�س من مهام اأخرى يف جمال عمل 

املوؤ�ش�شة.

املادة�الثامنة
ل جلانًا اإدارية اأو فنية دائمة اأو موؤقتة لدرا�شة ما ُيعَر�س عليها من م�شائل  يجوز للمجل�س اأْن ي�شكِّ

وتقدمي مقرتحات ب�شاأنها. 

املادة�التا�سعة
م �شري العمل يف املوؤ�ش�شة وجلانها الفرعية. ُي�شِدر رئي�س جمل�س الإدارة لئحة داخلية تنظِّ

املادة�العا�سرة�
د مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة مبوجب مر�شوم. حتدَّ

املادة�احلادية�ع�سرة
د  يكون للموؤ�ش�شة رئي�س تنفيذي يعيَّ مبوجب مر�شوم بناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، ويحدِّ

د �شالحياته وم�شئولياته ِوْفقًا لأنظمة ولوائح املوؤ�ش�شة. املر�شوم ال�شادر درجته، وحتدَّ

املادة�الثانية�ع�سرة�
يكون الرئي�س التنفيذي م�شئوًل اأمام جمل�س الإدارة عن �شري اأعمال املوؤ�ش�شة ِطْبقًا لأحكام هذا 

املر�شوم والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، ويتولى بوجه خا�س ما ياأتي:
ع الخطة ال�شتراتيجية للموؤ�ش�شة وخطط عملها ورْفِعها اإلى مجل�س الإدارة  لعتمادها. 1- و�شْ

2- تنفيذ ال�شيا�شة العامة التي يعتمدها مجل�س الإدارة والقرارات التي ُي�شِدرها ب�شاأنها.
مة للعمل في الموؤ�ش�شة، ورْفُعها  3 - اقتـــراح الهيكل التنظيمـــي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظِّ

اإلى مجل�س الإدارة لعتمادها.
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4- الإ�شراف على �شير العمل بالموؤ�ش�شة وعلى موظفيها.
5- تنفيذ قرارات وتو�شيات المجل�س.

6- متابعة نظام العمل بالموؤ�ش�شة وذلك بمراعاة ال�شوابط التي يحددها المجل�س.
7- القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها ِطْبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري 
ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وهذا المر�شوم، والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، واأية مهام اأخرى يكلَّف بها من مجل�س الإدارة.

املادة�الثالثة�ع�سرة
على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، 

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

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 10 �شـفــر 1439هـ
الموافـق: 30 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)70(�ل�سنة�2017
بندب�رئي�ش�تنفيذي�ملوؤ�س�سة�التنظيم�العقاري�

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،
ي يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2007 بتعيي مديَرين عامَّ

وعلى املر�شوم رقم )69(  ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،
وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:�
املادة�الأولى�

العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  تنفيذيًا  رئي�شًا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خليفة  بن  محمد  ال�شيخ  ُينَدب 
بدرجة وكيل وزارة اإلى جانب مهام عمله.

املادة�الثانية�
على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.
ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 10 �شـفـــر 1439هـ
الموافـق: 30 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)71(�ل�سنة�2017
بتجديد�تعيني�رئي�ش�تنفيذي�لهيئة�َجودة�التعليم�والتدريب

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

التعليم  للموؤهالت و�شمان َجودة  الهيئة الوطنية  وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم 
والتدريب، 

وعلى املر�شوم رقم )16( ل�شنة  2013 بتعيي رئي�س تنفيذي للهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان 
َجودة التعليم والتدريب،

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

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

د تعيي الدكتورة جواهر �شاهي امل�شحكي رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة َجودة التعليم والتدريب ملدة  ُيجدَّ
اأربع �شنوات.

املادة�الثانية
على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل 

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

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
���سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  10 �شفـر 1439هـ
الموافق: 30 اأكتوبر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)72(�ل�سنة�2017
بتجديد�تعيني�رئي�ش�تنفيذي�لهيئة�تنظيم��سوق�العمل

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة 
)11( منه،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،
وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2014 بتجديد تعيي رئي�س تنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

 وبناًء على تو�شية جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،
وعلى عر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

اأ�شامة عبداهلل العب�شي رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم �شوق العمل ملدة ثالث  د تعيي ال�شيد/  ُيجدَّ
�شنوات.

املادة�الثانية
على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
���سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  10 �شفــر 1439هـ
الموافق: 30 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)34(�ل�سنة�2017
�بتعيني�مدراء�يف�مكتب

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 واملعدل 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )26( ل�شنة 2013 بتعيي مدير عام ملكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ُكلٌّ من:
1-ال�شيدة منيرة اأحمد فخري   مديرًا لإدارة مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء

2-ال�شيد حمد بن يعقوب المحميد  مديرًا لإدارة البحوث
3-ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي   مديرًا لإدارة التوا�شل

4- ال�شيد زياد عادل دروي�س    مديرًا لإدارة الدرا�شات

املادة�الثانية
على مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب�الأول�لرئي�ش�جمل�ش�الوزراء
��سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــــــر 1439هـ
المــــوافـــــــق: 26 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)35(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدراء�يف�وزارة�اخلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ يف وزارة اخلارجية ُكلٌّ من:
مديرًا لإدارة �شئون المواطنين 1- ال�شيد ريا�س ح�شن اأحمد القعو د 

والمقيمين والخدمات القن�شلية.  
مديرًا لإدارة ال�شئون الأفرو اآ�شيوية. 2- ال�شيدة منى عبا�س محمود ر�شي.  

مديرًا لإدارة ال�شئون القانونية. 3- ال�شيد محمد عبدالرحمن الحيدان.  
مديرًا لإدارة الت�شال. 4- الدكتورة اأروى ح�شن ال�شيد علي. 

5- ال�شيخة عائ�شة بنت اأحمد بن �شقر اآل خليفة.  مديرًا لإدارة ال�شئون الأوروبية
  والتحاد الأوروبي.

تين   مديرًا لإدارة �شئون الأمريكيَّ 6- ال�شيخ عبداهلل بن علي بن خليفة اآل خليفة.  
والبا�شيفيك.  

مديرًا لإدارة العمليات. 7- ال�شيد خالد يو�شف اأحمد الجالهمة. 

املادة�الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريــــخ:  9 �شفـر 1439هـ
المـــــــــوافـــــق: 29 اأكتوبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)62(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تخويل�بع�ش�موظفي�هيئة�البحرين�لل�سياحة�واملعار�ش

ْبط�الق�سائي �سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،
وتعديالته،  ل�شنة 2002  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى�

ْبط الق�شائي  ل موظفو هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )15( 

ل�شنة 1986ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- ال�شيد عبدالوهاب با�شل عبدالرزاق        اأخ�شائي رقابة �شياحية.
2- ال�شيد �شالح داود عبدالقادر                   اأخ�شائي رقابة �شياحية.
3- ال�شيد علي عادل محفوظ                        اأخ�شائي رقابة �شياحية.

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

�وزير�العدل�
�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 مـــحـــــــرم 1439هـ
المـــوافــــــــق: 18  اأكتــــــــوبر 2017م



العدد: 3338 – الخميس 2 نوفمبر 2017

26

وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)63(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تخويل�بع�ش�موظفي�جمل�ش�مزاولة�املهن�الهند�سية

ْبط�الق�سائي �سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة 2002  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  بعد الطالع على قانون 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، وعلى الأخ�س املادة 

)37( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ْبط الق�شائي  ل موظفو جمل�س مزاولة املهن الهند�شية التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ
القانون رقم )51( ل�شنة  التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام  وذلك بالن�شبة للجرائم 
2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

1- المهند�س عبدالمجيد ب�شير الق�شاب.
2- الدكتورة وفاء عبدالرحمن المن�شوري.

ت ر�شا ح�شين. 3- المهند�شة ِعفَّ
4- المهند�س عبدالغني عبدالنبي خلف.

5- المهند�س م�شعود اإبراهيم الِهرمي.
ار را�شد الخ�شرم. 6- المهند�س عمَّ
7- المهند�س غازي �شعيد ال�شالح.

8- المهند�س ح�شن جواد ال�شيخ.

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

�وزير�العدل�
�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 مـــحـــــــرم 1439هـ
المـــوافــــــــق: 18  اأكتــــــــوبر 2017م
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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)167(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�فْر�ش�تاأ�سرية�دخول�اإلى�مملكة�البحرين

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 1976 يف �شاأن تاأ�شرية الدخول اإلى مملكة البحرين وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُتفَر�س تاأ�شرية دخول اإلى مملكة البحرين على مواطني دولة قطر واملقيمي بها.

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

تاريخ 10 نوفمرب 2017م، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق�ركن
وزير�الداخلية

را�سد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شـفـــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 31 اأكتوبر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية�

�قرار�رقم�)43(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تعديل�النظام�الأ�سا�سي�جلمعية�منا�سرة�فل�سطني

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية اخلا�شعة  والأندية الجتماعية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية منا�شرة فل�شطي،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية منا�شرة فل�شطي،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية منا�شرة فل�شطي املنعقدة بتاريخ 28 دي�شمرب 

،2016
قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية، قرار اجلمعية العمومية غـري العادية 
جلمعية منا�شرة فل�شطي ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 28 دي�شمرب 2016، وهو كالآتي:

�شبعة  من  الإدارة  جمل�س  ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون  يعدَّ
اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، 

ويتم انتخابهم بالإقرتاع ال�شري املبا�شر".
"اأْن مت�شَي على  الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح  النظام  املادة )33( من  البند)5( من ن�س  ل  وُيعدَّ

ع�شويته �شنتان على الأقل"،
كما ُيحذف البند)2( من ن�س املادة )57( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، والذي ين�س على "بعد 
ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف ميدان عمل  اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ
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اجلمعية، وهي:
1-جمعية الإ�شالح.

2-جمعية المنبر الوطني الإ�شالمي.

مادة�)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 28 محرم 1439هـ
المــوافـــــــــق: 18 اأكتوبر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)72(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�الرتخي�ش�باإن�ساء�دار�ح�سانة�ريت�ش

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

/6( رقم  قيد  حتت  �شنتي،  ملدة  ريت�س  ح�شانة  دار  باإن�شاء  امليل  علي  �شاحلة  لل�شيدة  �س  ُيرخَّ
دح/2017(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 5 �شـفــــــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 25 اأكتوبر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)73(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�جتديد�مدة�تعيني�جمل�ش�الإدارة�املوؤقت�

جلمعية�مدينة�حمد�التعاونية�ال�ستهالكية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
ل�شنة2000    )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

وعلي الأخ�س املادتي )64 و65( منه، 
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2003 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية مدينة حمد التعاونية 

ال�شتهالكية،
 وعلى القرار رقم )97( ل�شنة 2016ب�شاأن تعيي جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة حمد التعاونية 

ال�شتهالكية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة حمد التعاونية ال�شتهالكية،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل  بجمعية مدينة حمد التعاونية ال�شتهالكية،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

د مدة تعيي جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية مدينة حمد التعاونية ال�شتهالكية ملدة �شتة اأ�شهر  جتدَّ
املحميد،   اأحمد  يو�شف عبداهلل  ال�شيد/  برئا�شة  ال�شابقة،  تعيينه  انتهاء مدة  تاريخ  تبداأ من  اأخرى، 

وع�شوية كل من:
1 - �شالح الدين محمد عبدالرحيم. 

2 - محمد يو�شف محمد را�شد الظاعن.
3 - حميد كاظم محمد ربيع.

4 - محمد عبدالقادر اإ�شماعيل عبدالرحمن خنجي.
5 - غالب محمد علي الجابري.

6 - اأحمد نا�شر اأحمد نا�شر ال�شليمي.
7 - ح�شن �شالم ح�شن المطوع.
8 - ه�شام ح�شين اأحمد جا�شم.
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مادة�)2(
رة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفقًا لأحكام قانون  يكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املقرَّ

اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(
والأو�شاع  اجلمعية،  حالة  ب�شاأن  للوزارة  م  يقدَّ ل  مف�شَّ تقرير  اإعداد  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  على 
القائمة بها، وي�شمل التقرير الأو�شاع املالية للجمعية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم العمل 

بها خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)4(
على جمل�س الإدارة املوؤقت اأْن يدعَو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع بعد موافقة الوزارة ُيعَقد قبل 
اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية  انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  ذاتها  اجلل�شة  اإدارتها اجلديد يف  العمومية جمل�س 
املجل�س ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، وما 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن. قرَّ

مادة�)5(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــــــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 26 اأكتوبر 2017م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)30(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تنظيم�الفح�ش�الطبي�للوافدين

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1977 يف �شاأن الحتياطات ال�شحية للوقاية من الأمرا�س 
املعدية،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته، وعلى 
الأخ�س املادة )171( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن  ل�شنة 2017  رقم )15(  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  قرار  وعلى 
وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها و جتهيزاتها،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإثبات اللياقة ال�شحية للعمال الأجانب، 
ل  املعدَّ وبيان اخت�شا�شاتها،  العامة  الطبية  اللجان  بت�شكيل  ل�شنة 2008  القرار رقم )1(  وعلى 

بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008،
ل�شتخراج  العمل  اأ�شحاب  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار  ت�شاريح العمل وجتديدها وُرَخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

رقم )67( ل�شنة 2013،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شهادات فْح�س العمالة الوافدة،

وبعد التن�شيق مع جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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قرر�الآتي:
مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين 
الوزارة: وزارة ال�شحة.

الوزير: وزير ال�شحة
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

ح لها من الهيئة، والتي  ح�لها: الموؤ�ش�شة ال�شحية الخا�شـــة الم�شرَّ الموؤ�س�س���ة�ال�سحي���ة�الم�سرَّ
يتم اختيارها من قبل الوزارة لتقديم خدمة الفْح�س الطبي للوافد.

الت�سري���ح: الموافقـــة ال�شـــادرة للموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة من الهيئـــة لإ�شافة ن�شـــاط تقديم خدمة 
الفْح�س الطبي للوافد.

الوافد: كل �شخ�س طبيعي يحمل جن�شية دولة اأجنبية دخل المملكة بغر�س العمل.
الفْح�ش�الطبي: الإجراءات والك�شوفات ال�شحية المعتَمدة من الوزارة، والتي يخ�شع لها الوافد 

ح لها للتاأكد من لياقته ال�شحية لمزاولة العمل في المملكة. لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية الم�شرَّ

مادة�)2(
ِقَبل  من  واخلا�س  احلكومي  بالقطاعي  للوافد  الطبي  الفْح�س  بتوقيع  العمل  �شاحب  يلتزم   

ر لذلك. ح لها بعد دْفع املقابل املقرَّ املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ

مادة�)3(
ت�شنَّف خدمة الفْح�س الطبي للوافدين اإلى:

�الخدمة�العادية: يتم تحديدها ِوْفقًا للنظام الإلكتروني للمواعيد من خالل الموؤ�ش�شات ال�شحية 
د. ح لها وذلك بمقابل مادي محدَّ الم�شرَّ

�الخدم���ة�الممي���زة: يتـــم تقديمها ِوْفقًا لختيـــار �شاحب العمل من خـــالل الموؤ�ش�شات ال�شحية 
ح لها. الم�شرَّ

مادة�)4(
م اإلى الهيئة بطلب  على املوؤ�ش�شة ال�شحية الراغبة يف تقدمي خدمة الفْح�س الطبي للوافدين التقدُّ

للح�شول على الت�شريح باإ�شافة ن�شاط تقدمي هذه اخلدمة. 
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مادة�)5(
ح لها اللتزام بتقدمي خدمة الفْح�س الطبي للوافدين ِطْبقًا  يجب على املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ

لال�شرتاطات واملعايري املعتَمدة من الوزارة لإجراء الفح�س الطبي.

مادة�)6(
اللتزام  للوافدين  الطبي  الفْح�س  خدمة  بتقدمي  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  يتعيَّ 

بالإجراءات الآتية:
اأ - ال�شتخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة.

ن فيه بيانات الوافد ال�شخ�شية وحالته ال�شحية، على اأْن يت�شمن  ب - الحتفـــاظ ب�شجل اإلكتروني تدوَّ
ن�شخة من التقرير النهائي للفْح�س الطبي، وذلك لمدة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ اإجراء 

الفْح�س الطبي.
ح لها، مع اعتماد نظام   ج -  اإن�شـــاء �شبكـــة حا�شب اآلي لرْبط جميع اأق�شام الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الم�شرَّ

الب�شمة الحيوية وال�شورة الإلكترونية.
د -  اتخاذ التدابير والحتياطات الكفيلة بمْنع التزوير والتالُعب في تقارير فْح�س الوافدين. وتتحمل 
ح لها النتائج المترتبة اإذا ثبت تق�شيرهـــا اأو اإهمالها في اتخاذ هذه  الموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الم�شرَّ

الحتياطات.
نات المفحو�شة ِمخبريًا وال�شور ال�شعاعية  ه، واأنَّ العيِّ هـ - التاأكد من �شخ�شية الوافد المطلوب فْح�شُ

ه ب�شفة �شخ�شية، وعدم حدوث خْلط في النتائج. تُخ�شُّ
و -  اللتزام بالمحافظة على ال�شرية التامة للمعلومات ونتائج الفحو�شات الطبية.

نـــًا ا�شماء الوافديـــن الذين تم فح�شهم خـــالل هذا ال�شهر  ز - اإر�شـــال تقريـــر �شهـــري للوزارة مت�شمِّ
وجن�شياتهم واأرقام جوازات �شفرهم والرقم ال�شخ�شي لكل منهم، ونتيجة الفح�س الطبي م�شببًا.

مادة�)7(
دينارًا  ع�شرون  قدره  مبلغ  مقابل  العادية  اخلدمة  بتقدمي  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
ح لها  للخدمة العادية الواحدة. اأما فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة املميَّزة فتتولى املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ

حتديد املقابل املادي امل�شتحق عنها وعن اأية خدمات اختيارية اإ�شافية يطلبها �شاحب العمل.

مادة�)8(
اأ�شبوعي من  ح لها خالل  يجب على �شاحب العمل عْر�س الوافد على املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ
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تاريخ و�شوله اإلى اململكة لإجراء الفح�س الطبي.
اإلى  للوافد  الطبي  للفْح�س  النهائية  النتائج  اإر�شال  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  ويجب 

الوزارة يف موعد اأق�شاه اأ�شبوع من تاريخ النتهاء من الفْح�س الطبي.

مادة�)9(
ح لها بتقدمي خدمة الفْح�س  تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل ن�ْشر قائمة باملوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
بتوفري  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  وبيان  بها،  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  للوافدين  الطبي 

اخلدمة املميَّزة.
ر �شاحب العمل عن اإجراء  اأو تاأخُّ كما تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة يف حال امتناع 

د لإجراء الفْح�س الطبي.  الفْح�س الطبي املطلوب للوافد خالل املوعد املحدَّ

مادة�)10(
ح لها،  تتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفْح�س الطبي الذي جتريه املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
التزام  للتاأكد من مدى  ولها يف �شبيل ذلك احلقُّ يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية 
ح لها باإجراءات ومتطلبات الفْح�س الطبي املعتَمدة لدى الوزارة. ويجب  املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
اأْن تخِطر هيئة تنظيم �شوق العمل و�شاحب العمل بقرارها خالل يومي عمل من تاريخ  على الوزارة 

ت�شلُّمها نتيجة الفْح�س الطبي. وتتولى هيئة تنظيم �شوق العمل حت�شيل الر�شوم امل�شتَحقة لديها.

مادة�)11(
ح لها ِطْبقًا لخت�شا�شاتها  تبا�شر الهيئة الرقابة والتفتي�س الدوري على املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
ِوْفقًا لال�شرتاطات املعمول  اأنَّ خدمة الفْح�س الطبي للوافد تتم  املن�شو�س عليها قانونًا؛ للتاأكد من 

بها. 
ح لها اأْن تقوم  د اأية مخالفات اأو جتاوزات من ِقَبل املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ وللهيئة يف حال ر�شْ

باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتها ِطْبقًا لخت�شا�شاتها.

مادة�)12(
عند  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  ِقَبل  من  مراعاتها  املتعيَّ  املتطلبات  حتديد  الوزارة  تتولى 

اإجراء الفْح�س الطبي للوافد. 

مادة�)13(
ثبتت  اأو  للعمل،  �شحيًا  الوافد  لياقة  عدم  لها  ثبت  متى  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم 
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اإ�شابته باأيِّ مر�س ُمْعٍد باإخطار الوزارة خالل )24( �شاعة من تاريخ نتيجة الفْح�س الطبي.
 ويف هذه احلالة يجوز ل�شاحب العمل طلب اإعادة عْر�س الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة 
ه، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ ِعْلمه بنتيجة الفْح�س الطبي. ويكون قرار اللجان الطبية العامة  فْح�شِ

يف هذه احلالة نهائيًا.

مادة�)14(
ُيلغى كلٌّ من القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإثبات اللياقة ال�شحية للعمال الأجانب، والقرار 
رقم )12( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شهادات فْح�س العمالة الوافدة، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام 

هذا القرار.

مادة�)15(
على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارًا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة�ال�سحة
فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 13 �شـفـر 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 2 نوفمبر 2017م
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وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�التحقيق�يف�حوادث�ووقائع�الطائرات

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، وعلى 

الأخ�س الباب الثامن منه )حوادث ووقائع الطائرات(،
عة يف �شيكاغو يف 7 دي�شمرب ل�شنة 1944، والتي ان�شمت  وعلى معاهدة الطريان املدين الدويل املوقَّ
اإليها الدولة بتاريخ 20 اأغ�شط�س 1971 وَمالِحِقها وتعديالتها، وعلى الأخ�س امللحق الثالث ع�شر ب�شاأن 

التحقيق يف حوادث ووقائع الطائرات،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، 

وال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 2013 وتعديالتها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون الطريان املدين،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات وامل�شطلحات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الدولة: مملكة البحرين.
الوزير:�وزير الموا�شالت والت�شالت.

حادث�طائرة:�واقعة تتعلق بت�شغيل الطائرة، وتقع في اأيِّ وقت منذ �شعود اأيِّ �شخ�س اإلى الطائرة 
بق�شد الطيران وحتى وقت مغادرة جميع الأ�شخا�س للطائرة، ويترتب عليها:

ت اإلى وفاته في غ�شون ثالثين يومًا من تاريـــخ وقوع الحادث، اأو اإ�شابته  اأ- اإ�شابـــة �شخ�ـــس اإ�شابة اأدَّ
اإ�شابة ج�شيمة نتيجة وجوده على َمْتن الطائرة اأو احتكاكه المبا�شر باأيِّ جزء من اأجزاء الطائرة، 
اث. فَّ ه ب�شـــكل مبا�شر ِلَلْفح النَّ �شِ بمـــا في ذلك الأجـــزاء التي �شارت منف�شلة عن الطائرة، اأو تَعرُّ
وذلـــك با�شتثناء الإ�شابات الناتجة عن اأ�شباب طبيعيـــة، اأو التي ُيلِحقها ال�شخ�ُس بنف�شه، اأو التي 
يت�شبَّب فيها اأ�شخا�س اآخرون، اأو التي َتلَحق ب�شخ�س مت�شلل اإلى الطائرة وُمَتَخفٍّ في غير الأماكن 

المتاحة عادة للركاب اأو لأفراد طاقم الطائرة.
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ب - اإ�شابـــة الطائـــرة بتلـــف اأو بعطل هيكلي من �شاأنـــه اأْن ي�شر ببنية الطائـــرة اأو اأدائها اأو خ�شائ�س 
طيرانهـــا، واأْن يتطلـــب ذلك اإجراء اإ�شالحات رئي�شية في الطائـــرة اأو تبديل الجزء المتاأثر منها.

َلُف قا�شرًا على المحرك اأو اأغطيته اأو  وذلك با�شتثناء حالت ف�شل المحرك اأو َتَلِفه عندما يكون التَّ
َلِف الذي يقت�شر على المراوح اأو اأطراف الأجنحة اأو الهوائيات اأو الإطارات  ملحقاته اأو حالت التَّ
اأو الكوابـــح اأو الأ�ْشُطـــح الن�شيابية اأو انبعاجات ال�شطح الخارجـــي ال�شغير اأو الثقوب النافذة في 

الن�شيج الخارجي للطائرة.
ر الو�شول اإليها تمامًا، على اأْن ُتعتَبر الطائرة مفقودة عندما ينتهي البحث  ج - فقـــدان الطائـــرة اأو تَعذُّ

الر�شمي عنها دون العثور على حطامها.

واقعة�خطيرة:  واقعة ت�شير مالب�شاتها اإلى وجود خطر كبير لوقوع حادث يتعلق بت�شغيل الطائرة، 
وتحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في اأيِّ وقت منذ �شعود اأيِّ �شخ�س الطائرة بق�شد 
الطيـــران حتـــى نزول جميع هوؤلء الأ�شخا�ـــس من الطائرة، بينما تحدث فـــي حالة طائرة تطير 
بـــدون طيـــار، في اأيِّ وقت تكون فيه الطائرة م�شتعدة للتحـــرك بغر�س الطيران حتى التوقف في 

نهاية الرحلة، ويكون النظام الأ�شا�شي للدفع مغلقًا.
واقعة:� كل واقعة ل ينطبق عليها تعريف حادث طائرة، وترتبط بت�شغيل الطائرة وتوؤثر اأو يمكن 

اأْن توؤثر على �شالمة الت�شغيل.
نه الدولة على اأ�شا�س موؤهالته بغر�س الم�شاركة في تحقيق تجريه  الممثل�المعتمد:  �شخ�س تعيِّ

دولة اأخرى.
نه الدولة على اأ�شا�س موؤهالته بغر�س الم�شاعدة في التحقيق. الم�ست�سار: �شخ�س تعيِّ

التحقي���ق:  عمليـــة ُتجـــَرى بغر�ـــس الحدِّ من وقـــوع حوادث الطائـــرات من خالل جْمـــع وتحليل 
ت اإلى وقوع تلك  المعلومـــات والخـــروج با�شتنتاجات ت�شاهم في تحديد الأ�شباب والعوامل التي اأدَّ

الحوادث، والخروج بتو�شيات للعمل على تالفيها وتاأمين �شالمة الطائرات.
لها الوزير  وح���دة�التحقيق: هي وحدة التحقيق في حـــوادث ووقائع الطائرات الخطرة التي ي�شكِّ

بموجب المادة )2( من هذا القرار.
لة بموجب المادة )4( من هذا القرار. لجنة�التحقيق: هي اللجنة الم�َشكَّ

مادة�)2(
واقعة  اأو  طائرة  حادث  اأيِّ  يف  بالتحقيق  تخت�سُّ  التحقيق(  )وحدة  ت�شمى  م�شتقلة  وحدة  ُتن�شاأ 
ل من ثالثة اأع�شاء على الأقل، وي�شدر بت�شميتهم قرار من الوزير. ول يجوز عْزل اأيٍّ  خطرية. وت�شكَّ

من اأع�شاء وحدة التحقيق اإل بقرار م�شبَّب من الوزير.
ويجوز لها ال�شتعانة بذوي اخلربات اخلا�شة من داخل الدولة اأو خارجها لال�شرتاك يف التحقيق، 
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وترفع تقاريرها اإلى الوزير مبا�شرة.

مادة�)3(
تخت�سُّ وحدة التحقيق مبا يلي:

1- التحقيـــق الفني فـــي حوادث ووقائع الطائرات الخطـــرة التي تقع للطائـــرات المدنية اأو الطائرات 
ل جوي يتخذ من الدولة مركزًا رئي�شيًا في  اإقليم الدولة اأو في المياه الدولية. لة بوا�شطة ُم�َشغِّ الم�َشغَّ

2- جْمع وت�شجيل وتحليل معلومات ال�شالمة ذات ال�شلة بحوادث ووقائع الطائرات الخطرة.
بة للحادث اأو الواقعة الخطيرة. 3- تحديد الأ�شباب والعنا�شر الم�شبِّ

4- اإعداد تقرير عن الحالت والظروف المتعلقة بكل حادث اأو واقعة خطيرة يتم التحقيق فيها، وبيان 
ى بها للحدِّ من تكرار وقوعها م�شتقباًل. اأ�شبابها ونتائجها، واأية اإجراءات اأو قواعد ُيو�شَ

مادة�)4(
1- ُتن�شاأ عند ال�شرورة بقرار من الوزير وبناًء على طلب من رئي�س وحدة التحقيق، لجان للتحقيق في 
ل اللجنة من ثالثة  اأيِّ حـــادث طائرة اأو واقعة خطيـــرة تقع للطائرة، وتتبع وحدة التحقيـــق. وُت�شكَّ

اأع�شاء على القل من بينهم رئي�شها.
2- يجـــوز ال�شتعانـــة بذوي الخبرات الخا�شة مـــن الداخل اأو الخارج لال�شتراك فـــي التحقيق، ويجوز 

للوزير تعيين م�شت�شارين لإعانة اللجنة في اإجراء التحقيقات.
3- ُي�شِرف رئي�س وحدة التحقيق على اأعمال لجنة التحقيق دون التدخل اأو التاأثير في قراراتها.

مادة�)5(
ل يتخذ من الدولة مركزًا لأعماله،  َلة بوا�شطة م�َشغِّ 1- عنـــد وقوع حادث لطائرة وطنيـــة اأو طائرة م�شغَّ
ن الوزير  فـــوق اإقليم دولـــة اأجنبية، اأو في حالة وجود �شحايـــا اأو جرحى من مواطني الدولـــة، يعيِّ

ممثاًل معتَمدًا عن الدولة لال�شتراك في التحقيق الذي ُتجريه �شلطات تلك الدولة.
2- يجـــوز للوزيـــر بموجب اتفاق م�شترك مْنح كل اأو بع�س من �شلطات وحدة التحقيق في حادث طائرة 
اأو واقعة خطيرة اإلى دولة متعاقدة اأخرى، اأو هيئة لتمثيل الدولة في التحقيق الذي تجريه �شلطات 

الدولة الأجنبية.

مادة�)6(
ل  اإذا تبيَّ لوحدة التحقيق اأن هناك ا�شتباهًا يف اأنَّ حادث الطائرة اأو الواقعة اخلطرية نتيجة تَدخُّ
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غري م�شروع اأو جرمية، اأو ال�شتباه يف وجود جرمية، وَجب عليها اإبالغ النيابة العامة لتخاذ الإجراءات 
القانونية الالزمة يف هذا ال�شاأن.

مادة�)7(
بًا باإعـــادة التحقيق في حادث طائـــرة اإذا ظهرت اأدلـــة اأو معطيات  1- للوزيـــر اأن ُي�شـــِدر قـــرارًا م�شبَّ

جوهرية لم تكن تحت نظر الوحدة التي با�شرت التحقيق للمرة الأولى.

2- يعتبر تقرير التحقيق �شحيح ونهائي بعد مرور 60 يومًا من تاريخ ن�شره.

مادة�)8(
تتولى اإدارة الرتاخي�س اجلوية، واإدارة �شالمة واأمن الطريان، واإدارة احلركة اجلوية - كل فيما 
اإلى وكيل الوزارة ل�شئون الطريان  اأية واقعة، وترفع تقاريرها بنتائج التحقيق  يخ�شه - التحقيق يف 

املدين.

مادة�)9(
تطراأ  تعديالت  واأية  اجلوية  للمالحة  الفنية  لالأنظمة  الثاين  واملجلد  الأول  املجلد  اأحكام  ُتعترَب 

عليهما جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار.

مادة�)10(
على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير�املوا�سالت�والت�سالت
�كمال�بن�اأحمد�محمد

�شدر بتاريخ: 9 �شـفـــــــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 29 اأكتوبر 2017م
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هيئة�تنظيم�الت�سالت�

�اإعالن�ب�ساأن�عْزم�هيئة�تنظيم�الت�سالت
اإلغاء�الرتخي�ش�املمنوح�ل�سركة�)نورث��ستار�للتكنولوجيا�ذ�م�م(

بناًء على طلب �شركة )نورث �شتار للتكنولوجيا ذ.م.م(، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عْزمها 
اإلغاء الرتخي�س املمتاز لـَمرافق الت�شالت الدولية املمنوح ل)�شركة نورث �شتار للتكنولوجيا ذ.م.م(، 
ُيرَجى  اأيِّ �شخ�س العرتا�س على هذا الإعالن،  بتاريخ 22 مار�س 2005. ويف حالة رغبة  وال�شادر 
ن�شره يف  تاريخ  من  يومًا   30 اأق�شاه  موعد  لذلك، يف  الأ�شباب  ِذْكر  مع  كتابيًا،  بذلك  الهيئة  اإخطار 

اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�الت�سالت

اإعالن��سادر�عن�هيئة�تنظيم�الت�سالت
باإلغاء�الرتاخي�ش�املمنوحة�اإلى��سركة�)الغزال�لالت�سالت�ذ�م�م(

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت  )الهيئة( املن�شور بتاريخ 3 اأغ�شط�س  
2017 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3325( واملوقع الإلكرتوين للهيئة، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه 
الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة لـ)الغزال لالت�شالت ذ.م.م( من قبل 
الهيئة مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ودعت الأطراف 

من ذوي امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س.
و الرتاخي�س كالآتي:

1( الترخي�ـــس العـــادي لخدمـــات  القيمـــة الم�شافة الممنـــوح لـ)�شركة الغزال  لالت�شـــالت ذ.م.م(
ال�شادر بتاريخ 13 فبراير 2008.

2( الترخي�ـــس الممتـــاز لخدمات الت�شالت الدوليـــة الممنوح لـ)�شركة الغـــزال لالت�شالت ذ.م.م( 
ال�شادر بتاريخ 13 فبراير 2008.

املذكورة  فاإن الرتاخي�س  الأطراف ذوي امل�شلحة،  اأية مالحظات من  تت�شلم  الهيئة مل  اأن  ومبا 
يف  الن�شر  تاريخ  من  اعتبارًا  ملغاة  ُتعترَب  ذ.م.م(  لالت�شالت  )الغزال  �شركة  اإلى  املمنوحة  اأعاله 

اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�الت�سالت
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�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعالن�رقم�)907(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�ملوؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اآية  ال�شيدة/   اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يعلن مركز البحرين 
الم�شجلة  للتجارة(،  المتقدمة  )العلوم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شيد،  ح�شن  محمد  ح�شن 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  الثاني من الموؤ�ش�شة  بموجب القيد رقم 111017، طالبًة تحويل الفرع 
اآية ح�شن  بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: 

محمد ح�شن ال�شيد، واأمجد لطفى محمد عيد الموجى.

اإعالن�رقم�)908(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإليه �شيماء مدين،  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
مالكة �شركة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيماء مدين لت�شميم الأزياء �س.�س،و (، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،108245 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شيماء مدين، واإبراهيم اأحمد اإبراهيم 

اأحمد زين الدين.

اإعالن�رقم�)909(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

ال�شيد/ حمد ح�شن  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
علي حمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وكالة الحمد للتخلي�س الجمركي(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 36820، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )بي�شاور للحلويات الباك�شتانية( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

حمد ح�شن علي حمد، وعبدال�شالم م�شافر خان.
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اإعالن�رقم�)910(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

ال�شيد/ في�شل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
والإجــازات  العقارى  العتماد  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  نا�شر  اإبراهيم  ال�شيد 
العالمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29203، 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، وتكون مملوكة له.

اإعالن�رقم�)911(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

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 )اأمفا القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97701، طالبين 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقدره 250،000  تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عادل حميد عبدالح�شين جعفر وفاطمة عادل 

حميد عبدالح�شين جعفر ومحمد رجب من�شور محمد اأيوب.

اإعالن�رقم�)912(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )خلطات الجمال لم�شتح�شرات التجميل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89350، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)913(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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الم�شجلة بموجب  الكمبيوتر(،  ا�شم )الموؤيد لأنظمة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الموؤيد، مالك  فاروق يو�شف 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،46243 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد فاروق يو�شف الموؤيد، 

والموؤ�ش�شة العربية للمقاولت الفنية.

اإعالن�رقم�)914(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى�موؤ�س�سة�فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة  
الت�شامن التي تحمل ا�شم )ق�شر الزينة لل�شيارات/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 31359-1، طالبين 
غلوم  خ�شر  عادل  لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

اأحمد، وقيامه بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)915(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )ليو الدولية للتجميل/ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70744، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة بناًء على تنازل ال�شركاء عنها، وتحويلها اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

الم�شماة )في اإل �شي �شي الدولية/ البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68689.

اإعالن�رقم�)916(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ �شمير 
الم�شجلة  الفني(،  الهيدروليك  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العليوات، مالك  عبدالكريم عبدعلي 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،18212 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ حبيب �شعيد اإبراهيم 

علوي وال�شيد/ اإليا�س محمد ريا�س الالظ �شريكين في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)917(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عباد محمد �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شلحفاة النظيفة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
40620-3، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عباد محمد �شالح،  ومحمد فيراج 

باتياورا عبدالرزاق.

اإعالن�رقم�)918(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن�اإلى�موؤ�س�سة�فردية

اإليه ال�شيد/ جا�شم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اإبراهيم المو�شوي و�شريكه، مالكا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )الفاتح لأنظمة الأمن  ال�شيد محمد حبيب 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،101055 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  وال�شالمة/ 
بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وتكون مملوكة لل�شيد/ جا�شم ال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي، وقيامه بمتابعة 

اإجراءات التحويل.
اإعالن�رقم�)919(�ل�سنة�2017

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

زهير  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
محمود محمد محمد علوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليت اأب للتبغ(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 89680، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مقاولت اأتر(، والفرع الرابع منها الم�شمى )اأوتر 
لمواد البناء(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة الف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زهير محمود محمد محمد علوي، وو�شيم محمود خمي�س الحوراني.

اإعالن�رقم�)920(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  فاطمة علي اإبراهيم 
مرهون، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأبراج الجميل لت�شييد المباني �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
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القيد رقم 100001-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لكل من: فاطمة علي اإبراهيم مرهون،

.Abdul Hakkeem Abdul Khadarو

اإعالن�رقم�)921(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلــيــه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
لل�شيارات(،  لــوي  )خــدمــات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي،  عمران  علي  عمران  ال�شيد/ 
ــى  اإل الــمــوؤ�ــشــ�ــشــة  مــن  والــخــامــ�ــس  الأول  الــفــرعــيــن  تــحــويــل  طــالــبــا   ،70659 رقـــم  الــقــيــد  بــمــوجــب  الم�شجلة 
ديــنــار  اآلف(  )خــمــ�ــشــة   5،000 مـــقـــداره  وبــراأ�ــشــمــال  ــا،  ــه ــذات ب قــائــمــة  مـــحـــدودة  مــ�ــشــئــولــيــة  ذات  �ــشــركــة 
،Sathyavan Panchami Vallikalayilو عــلــي،  عــمــران  علي  عــمــران  مــن:  لكل  مملوكة  وتــكــون   بحريني، 

.Midhun Sathyavanو

اإعالن�رقم�)922(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ن�شرين محمد 
الم�شجلة بموجب  للتجارة(،  الفجر  ا�شم )ن�شيم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبدالحميد عبدالرحمن، مالكة 
القيد رقم 32626، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 
)عرب بنغال نيت ذ.م.م. Arab Bangla Net W.L.L(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال 

MD MONIRUL ISLAM AZGOR ALI �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)923(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

 ��
اإليه �شركة )الإبداع  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
لال�شت�شارات( نيابة عن ال�شيد/ اأحمد عبدالواحد اأحمد عبدالرحمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)مطعم وم�شويات الكوار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  81187، تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
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اإلى  �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  1،000 )األف( ديناربحريني، وتكون مملوكة له وت�شجل با�شمه.

اإعالن�رقم�)924(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
تغيير  طالبًا   ،55102 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  ال�شاعي  )ن.  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
50،000 مــقــداره  وبراأ�شمال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني   ال�شكل 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نزار محمد اأحمد ال�شاعي، وم�شاعل نزار محمد ال�شاعي، 
وبدور اإبراهيم محمد يعقوب، وزين نزار محمد ال�شاعي.

اإعالن�رقم�)925(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

الى��سركة�ال�سخ�ش�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 )الكف الخ�شر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1141، 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.
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.
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ا�ستدراك

اخلا�س  الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2016 ل�شنة   )6( رقم  ال�شتمالك  قرار  ي�شحح 
با�شتمالك ملك ال�شيد/ يو�شف محمد دنفخ، الكائن يف احلنينية وامل�شجل باملقدمة رقم 839/ 
امل�شجل مبوجب املقدمة  امللك  1366 عقار رقم )09023877(، بحيث يكون ال�شتمالك على 
رقم 545/ 1975 عقار رقم )09023877( والآيلة ملكيته اإلى ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة.

وزير�ال�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف


