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 �أمر ملكي رقم )23( ل�ضنة 2017
�ضي �ملوؤ�ض�ضة �لوطنية حلقوق �لإن�ضان بتعيني �أع�ضاء جمل�س مفوَّ

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، املعدَّ
بقانون رقم )20( ل�شنة 2016،

املفوَّ�شني يف  اأع�شاء جمل�س  تعيني  �شوابط  بتحديد   2017 ل�شنة   )17( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،

وبناًء على امل�شاورات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة،

�أمرنا �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ع�شوًا يف جمل�س املوؤ�ش�شات الوطنية جلقوق الإن�شان كلٌّ من:
�أوًل: �لأع�ضاء �لمتفرغين:

1- �شعيد محمد الفيحاني.
2- عبداهلل اأحمد الدرازي.

3- الدكتورة عائ�شة �شالم �شيف مبارك.
4- ماريا اأنطون خوري.

ثانياً: �لأع�ضاء غير �لمتفرغين:
1- الدكتور بدر محمد عادل.
2- دينا عبدالرحمن اللِِّظي.

3- الدكتور حميد اأحمد عبداهلل ح�شين.
4- الدكتورة رو�شة �شلمان مح�شن العرادي.

5- وداد ال�شيد ر�شي المو�شوي.
ثالثاً: �أع�ضاء من �ل�ضلطة �لت�ضريعية:

1- اأحمد مهدي الحداد.
2- خالد عبدالعزيز ال�شاعر.

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد.
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�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 
ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 22 رجـب 1438هـ
الموافق: 19 اأبريل 2017م
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 قانون رقم )12( ل�ضنة 2017 
 بتعديل بع�س �أحكام قانون �لق�ضاء �لع�ضكري
�ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )34( ل�ضنة 2002

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،  

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
ل باملر�شوم  وعلى قانون احلر�س الوطني ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2000، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

وعلى قانون الق�شاء الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة، 2002 وتعديالته، 
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة، 2002 وتعديالته، 

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة، 2002 وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )58( ل�شنة، 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته، 

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

�ملادة �لأولى
مادتان  ل�شنة 2002  رقم )34(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الع�شكري  الق�شاء  قانون  اإلى  ُي�شاف 

جديدتان برقمي )17 مكررًا( و)17 مكررًا 1(، ن�شهما الآتي: 
مادة )17 مكرر�ً(:

ا�شتثناًء مما ورد يف اأيِّ قانون اآخر، يخت�س الق�شاء الع�شكري بنظر اجلرائم الآتية عند ارتكابها 
عْمدًا من �شخ�س غري خا�شع لأحكام هذا القانون ب�شفته فاعاًل اأو �شريكًا داخل اململكة اأو خارجها:

ة باأمن الدولة الخارجي والمن�شو�ـــس عليها في الف�شل الأول من الباب الأول من  اأ- الجنايـــات الما�شَّ
الق�شم الخا�س في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولها قوة دفاع البحرين اأو في 

حالة اإرهاب م�شلح من الخارج.

ب- الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخا�شعة لقوة دفاع البحرين اأو الحر�س الوطني بما في ذلك 
َمْرُكز والمناورات  ال�شفـــن والطائرات والَمْركبات والمبانـــي والمع�شكرات والمن�شاآت ومناطـــق التَّ
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ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

ج- الجرائـــم التـــي تقع علـــى اأموال اأو ممتلـــكات اأو معدات اأو اآليـــات اأو مهمات اأو ات�شـــالت اأو اأ�شياء 
اأو اأ�شلحـــة اأو ذخائـــر اأو �شجالت اأو وثائـــق اأو اأ�شرار قوة دفاع البحريـــن اأو الحر�س الوطني وكافة 

متعلقاتهما اأينما ُوِجدت.

د- الجرائـــم التـــي ُتْرتَكـــب �شد منت�شبي قـــوة دفاع البحريـــن اأو الحر�س الوطني متـــى وقعت ب�شبب اأو 
بمنا�شبة تاأديتهم اأعمال وظيفتهم.

هــــ- الجرائـــم التي تقع علـــى المن�شاآت الحيويـــة اأو الهامة اأو المواكـــب الر�شمية متـــى كان تاأميُنها اأو 
حرا�شُتها تحت م�شئولية قوة دفاع البحرين اأو الحر�س الوطني.

و- الجرائم المرتبطة باأيٍّ من الجرائم الواردة في البنود ال�شابقة.

   ويجوز للق�شاء الع�شكري اإحالة اأيٍّ من اجلرائم الداخلة يف اخت�شا�شه ِوْفقًا للبنود ال�شابقة اإلى 
الق�شاء املدين اأو لأيِّ جهة ق�شائية مخت�شة.

مادة )17 مكرر�ً 1(:
ا�شتثناًء مما ورد يف اأي قانون اآخر، للنائب العام بعد موافقة الق�شاء الع�شكري اأن يحيل اإلى هذا 
الق�شاء اأي من اجلنايات الواردة يف قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية اأو اأي من اجلنايات 
ة باأمن الدولة اخلارجي اأو الداخلي والواردة يف الف�شلني الأول والثاين من الباب الأول من الق�شم  املا�شَّ

اخلا�س يف قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم. 

�ملادة �لثانية
 )34( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الع�شكري  الق�شاء  قانون  من   )46( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 

ل�شنة 2002، الن�س الآتي :
مادة )46(:

ِوْفقًا  الع�شكري  الق�شاء  الداخلة يف اخت�شا�س  الدعاوى  بالف�شل يف  الع�شكرية  تخت�س املحاكم 
لأحكام هذا القانون.

�ملادة �لثالثة
حتال اإلى الق�شاء الع�شكري جميع الدعاوى التي اأ�شبحت من اخت�شا�شه مبقت�شى هذا القانون، 
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مامل تكن قد ُرِفعت اإلى املحكمة املخت�شة قبل العمل باأحكامه.

�ملادة �لر�بعة
الوطني  ورئي�س احلر�س  والوزراء  البحرين  دفاع  لقوة  العام  والقائد  الوزراء  رئي�س جمل�س  على 
– كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شميـة.
ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 21 رجـب 1438هـ
الموافق: 18 اأبريل 2017م
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 مر�ضوم رقم )27( ل�ضنة 2017
بتعيني وكيل لوز�رة �ضئون �لإعالم 

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة �شئون الإعالم،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ال�شيد عبدالرحمن محمد جا�شم بحر وكياًل لوزارة �شئون الإعالم.

�ملادة �لثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  املر�شوم،  تنفيذ هذا  الإعالم  �شئون  وزير  على 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين 
حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء
�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 16 رجب 1438هــ
الموافق: 13 اأبريل 2017م
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 مر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2017
 بتعيني رئي�س تنفيذي ملركز �لت�ضال �لوطني

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ال�شيد محمد علي بهزاد رئي�شًا تنفيذيًا ملركز الت�شال الوطني.

�ملادة �لثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  املر�شوم،  تنفيذ هذا  الإعالم  �شئون  وزير  على 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين 
حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء
�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 16 رجـب 1438هــ
الموافق: 13 اأبريل 2017م
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف 
 قر�ر رقم )19( ل�ضنة 2017

 بتخويل بع�س موظفي �ل�ضئون �لإ�ضالمية
ْبط �لق�ضائي  و�إد�رتي �لأوقاف �ل�ضنية و�جلعفرية �ضفة ماأموري �ل�ضَّ

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

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

ة، وبت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ
املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2014باإ�شدار الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

�شفة   اأ�شماوؤهم  التالية  واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  واإدارتي  الإ�شالمية  ال�شئون  ملوظفي  يكون 
بط الق�شائي، وذلك فيما يتعلق باجلرائم التي ُترتَكب باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون  ماأموري ال�شَّ
له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  العامة،  لالأغرا�س  املال  تنظيم جْمع  ب�شاأن  ل�شنة 2013  رقم )21( 

ق املتعلق بجْمع الأموال لالأغرا�س الدينية من قبل الأفراد، وهم: وذلك يف ال�شِّ

ال�شفةال�شمالرقم
 خالد علي القحطاين2 ع�شو مكتب قيد طلبات ترخي�س جْمع املال محمد علي اأحمد1
 ماجد ح�شني البلو�شي3

 د. حبيب غالم النامليتي4 ممثل عن الأوقاف ال�شنية
 عبدالرزاق �شلطان اأمان5
 حمزة اأحمد الغاوي6
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 عبداهلل ال�شيخ ح�شني اجلزيري7

 ممثل عن الأوقاف اجلعفرية
 �شعيد جميل املن�شور8
 عبدال�شهيد من�شور محمد اأحمد9

 ال�شيد ح�شني �شعيد ح�شني10
 ال�شيد علي �شعيد يو�شف11

�ملادة �لثانية
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعـدل 
و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة
                                                                                          

�شدر بتاريخ: 13 رجب 1438هـ
المـــوافـــــــــق: 10 اأبريل 2017م
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وز�رة �ملو��ضالت و�لت�ضالت
 قر�ر رقم )8( ل�ضنة 2017 

 بتعديل �لقر�ر رقم )22( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن نظام تر�خي�س �أن�ضطة �لنقل �لعام �لد�خلي و�لدويل و�ل�ضياحي

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني 

)17( و )18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام تراخي�س اأن�شطة النقل العام الداخلي والدويل 
وال�شياحي،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي�شتبدل بن�س املادة )9( من القرار رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام تراخي�س اأن�شطة النقل 
العام الداخلي والدويل وال�شياحي، الن�س الآتي:

عة ح�شبما تقت�شيه اأ�شول الفن  نَّ مة وُم�شَ اأ- يجب اأْن تكون الَمْركبة في حالة فنية �شليمة، وم�شمَّ
تة تثبيتًا تامًا. وال�شناعة، واأْن تكون جميع اأجزائها متينة ومثبَّ

ْنـــع لَمْركبات ن�شاط النقل  ب- ل يجـــوز ترخي�ـــس المركبة بعد مـــرور )15( �شنة من تاريخ ال�شُّ
ْنع لَمْركبات ن�شاط النقل الدولي للركاب والنقل  الداخلي للركاب، و)10( �شنوات من تاريخ ال�شُّ

ال�شياحي الدولي.
د �شنويًا ترخي�ـــس الَمْركبات العاملة في ن�شاط  ج- ا�شتثنـــاًء من حكم الفقـــرة )ب( اأعاله، يجدَّ
ْنِعها اأكثر من )15( �شنة، على اأن ينتهي ترخي�شها  النقـــل الداخلي للركاب والتـــي م�شى على �شُ

في كل الأحوال في �شهر نوفمبر 2020م.
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�ملادة �لثانية
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

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

وزير �ملو��ضالت و�لت�ضالت
كمال بن �أحمد محمد

�شدر بتاريخ: 14 رجب 1438هـ
المـــــوافــــــق: 11 اأبريـل 2017م
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وز�رة �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة
 قر�ر رقم )14( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت ملركز �ضباب �جلنوب

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
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،
وعلى املر�شوم بقانون  رقم  )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )27( 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

ال�شبابية  وعلى القرار )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قيد الأندية الريا�شية واملراكز 
اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

انعقاد  عدم  نة  واملت�شمِّ ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدَّ املذكرة  وعلى 
اجلمعية العمومية ملركز �شباب اجلنوب ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للمركز،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية، 

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت ملركز �شباب اجلنوب ملدة عام، برئا�شة ال�شيد/ عي�شى محمد الرميحي، 
وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1- خالد علي الرميحي   
الأمين المالي 2- علي اأحمد الرميحي   

اأمين ال�شر 3- غانم �شالم الرميحي  
ع�شوًا 4- ماجد حمد الف�شالة   
ع�شوًا 5- علي �شلطان الكعبي   
ع�شوًا 6- محمد بن مبارك العازمي  



العدد: 3310 – الخميس 20 أبريل 2017

17

ع�شوًا 7- عبداهلل مبارك الرميحي    
ع�شوًا 8- حمد مبارك المبروك    
ع�شوًا 9- اأحمد مبارك الكعبي   
ع�شوًا 10- محمد جمعة الرميحي   
ع�شوًا 11- خالد عمر الرميحي   

 
�ملادة �لثانية

للمركز،  الأ�شا�شي  النظام  الإدارة يف  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  يكون 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  اأموره،  وت�شريف  �شئونه  اإدارة  ويتولى 
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.

�ملادة �لثالثة
على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعنيَّ جميع اأموال املركز و�شجالته 

ودفاتره وم�شتنداته.

�ملادة �لر�بعة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع املركز،  ُيِعد جمل�س الإدارة املعنيَّ تقريرًا يقدَّ
لأحكام  ِوْفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ

القانون ، وذلك خالل خم�شة اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

�ملادة �خلام�ضة
يتولى جمل�س الإدارة املعنيَّ فْور �شدور هذا القرار وبالتن�شيق مع وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 
الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمن  رها وحتديد  الع�شوية وح�شْ باب  فْتح 
العمومية للمركز، على اأْن يقوم املجل�س بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع 
اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة املركز. 
وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة 

برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون.
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�ملادة �ل�ضاد�ضة
التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  تنفيذ هذا  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة
ه�ضام بن محمد �جلودر

�شدر بتاريخ: 5 رجب 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 2 اأبريل 2017م
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�ملجل�س �لأعلى لل�ضحة 
 قر�ر  رقم )11( ل�ضنة 2017

 باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة �ملخترب�ت �ل�ضحية و�ل�ضالمة �لبيولوجية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة :
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 
املعاونة، 

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته، 
وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قـرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة املختربات ال�شحية وال�شالمة البيولوجية( تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة، 
اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة العميد طبيب عبداهلل ح�شن دروي�س )امل�شاعد  وُي�شار 

الفني لقائد اخلدمات الطبية امللكية(  وع�شوية كٍل من:
نائبًا للرئي�س 1- الدكتورة اأمجاد غانم زايد - رئي�س مختبرات ال�شحة العامة 

ع�شوًا 2- رئي�س مختبرات مجمع ال�شلمانية الطبي - وزارة ال�شحـة  
ع�شوًا 3- رئي�س مختبرات الرعاية ال�شحية الأولية - وزارة ال�شحة   
ع�شوًا 4- رئي�س مختبرات - م�شت�شفى الملك حمد    
ع�شوًا 5- رئي�س ق�شم المن�شاآت - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ال�شحية 
ع�شوًا 6- م�شئول مراقبة العدوى - م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي  
ع�شوًا 7- مدير مختبر - م�شت�شفى ابن النفي�س    
ع�شوًا 8- رئي�س مختبرات - وزارة الداخلية     
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9- رئي�س ق�شم مراقبة الأغذية والمختبرات -
ع�شوًا   وزارة الأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراني    
ع�شوًا 10- ممثل عن المختبرات الخا�شة - مختبر اإيفاد لفح�س الأغذية و الأدوية  
ع�شوًا 11- ممثل عن كلية العلوم ال�شحية - جامعة البحرين    

12- �شابط الأمن وال�شالمة البيولوجية في المختبرات ال�شحية -
        وزارة ال�شحـة                                                                                                ع�شوًا
ع�شوًا 13- رئي�س تقني الأطعمة - وزارة ال�شحة     
ع�شوًا 14- تقني طبي اأول - وزارة ال�شحـة      

�ملادة �لثانية
تكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد. ويف حالة ُخُلو مكان اأيِّ ع�شو من الأع�شاء 
لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل محله ممثل عن ذات اجلهة بناًء على تر�شيحها. ويكمل الع�شو اجلديد 

مدة �شلفه. 
والتنفيذية  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتولى  لأعمالها  مقررًا  لها  اجتماع  اأول  يف  اللجنة  وتختار 

للجنة . 

�ملادة �لثالثة
تخت�س اللجنة بالمهام الآتية: 

1- اإعـــداد ال�شيا�شـــات واللوائح والأنظمـــة الالزمة لتنظيم وتطويـــر المختبرات ال�شحيـــة وخدماتها      
بالمملكة.

2- و�شع ا�شتراتيجية وطنية م�شتركة و�شاملة لعمل المختبرات ال�شحية.
قـــات التي ت�شادف العمـــل بها، واقتراح  3- درا�شـــة الو�شـــع الحالي للمختبـــرات، والوقوف على المعوِّ
الحلـــول المنا�شبة لها، وتقديـــم التو�شيات ب�شاأن الحتياجات الالزمـــة للمختبرات ال�شحية على 

الم�شتوى الوطني.
4- اإعداد وتقديم مقترح حول المعايير الوطنية الواجب توافرها في المختبرات ال�شحية بما في ذلك 

لوازم الفح�س الِمخبري والأجهزة الطبية.
5- اإعـــداد وتقديـــم مقترح حول المعاييـــر الوطنية لل�شالمـــة والأمن البيولوجي فـــي كل من�شاأة طبية، 
وتاأ�شي�ـــس ثقافـــة اإيجابيـــة ومتناميـــة لإدارة المخاطـــر البيولوجيـــة، وتحقيق الأمـــن بالمختبرات 

ال�شحية.
6- اإعداد وتقديم مقترح حول اآلية �شمان متابعة تطبيق اأ�ش�س الجودة وال�شالمة البيولوجية في العمل 
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المختبري الحكومي والخا�س.
7- و�شـــع اآلية للتعـــاون والتن�شيق بين المختبـــرات الحكومية والخا�شة؛ لتنفيذ الخطـــة ال�شتراتيجية 

الوطنية الخا�شة بالمختبرات ال�شحية.

�ملادة �لر�بعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بوزارة ال�شحة مرة كل �شهر على الأقل اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك 
بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من 

بينهم الرئي�س اأو نائبه.  
وت�شدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات 

ح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع.  ُيرجَّ

�ملادة �خلام�ضة
تدعوهم حل�شور  واأْن  والخت�شا�س،  ذوي اخلربة  من  منا�شبًا  تراه  ال�شتعانة مبن  للجنة  يجوز 
ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت.
وترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها اإلى املجل�س الأعلى لل�شحة لتقرير ما يراه 

ب�شاأنه.

�ملادة �ل�ضاد�ضة
على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه -  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية0 

                                                 
 رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�ضحة

 �لفريق طبيب/ محمد بن عبد�هلل �آل خليفة 
                                            

 �شدر في : 9 رجب 1438هـ
المــوافـــق : 6 اأبريل 2017م
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 م�ضرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )22( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن �ملو�فقة على طلب حتويل كافة �لأعمال �مل�ضرفية من بي �إم �آي بنك
�س�م�ب )مقفلة( �إلى م�ضرف �ل�ضالم - �لبحرين �س�م�ب

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

)64( ل�شنة 2006 و تعديالته،
وعلى لئحة حتديد اإجراءات البت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�شرفية يف مملكة البحرين 

ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،
اإلى م�شرف  �س.م.ب )مقفلة(  بنك  اآي  اإم  بي  من  امل�شرفية  الأعمال  كافة  وعلى طلب حتويل 

ال�شالم  -البحرين �س.م.ب،
بنك  اآي  اإم  بي  م من  املقدَّ الطلب  ب�شاأن  املركزي  البحرين  ال�شادر من م�شرف  الإعالن  وعلى 
�س.م.ب )مقفلة(، بتحويل كافة الأعمال امل�شرفية اإلى م�شرف ال�شالم - البحرين �س.م.ب املن�شور 

يف اجلريدة الر�شمية، العدد)3296( بتاريخ 12 يناير 2017 ويف جريدتني محليتني،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية،

قرر �لآتي:
مادة )1(

ُوْوِفَق على طلب بي اإم اآي بنك �س.م.ب )مقفلة( بتحويل كافة الأعمال امل�شرفية اإلى م�شرف 
ال�شالم -البحرين �س.م.ب.

مادة )2(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي
ر�ضيـد محمـد �ملعـر�ج

�شدر بتاريخ: 22 رجـب 1438هـ
المــــــوافــــــق: 19 اأبريل 2017م  
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�إعالنات مركز �مل�ضتثمرين

�إعالن رقم )480( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع موؤ�ض�ضة فردية
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نبيل �شميح محمود 
ال�شي�س، نيابًة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مغ�شلة دبل ببل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 100342، طالبًا 
حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شوكو مو�شايكو( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، مملوكة لل�شيد/ اأحمد اأمني عبدالكرمي باقر، وال�شيد/ نبيل �شميح محمود ال�شي�س.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )481( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )هدهد ملقاولت البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 19457، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 �إعالن رقم )482( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه    ال�شيدة/ ح�شة را�شد 
عبداهلل، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املقايي�س املبتكرة للمقاولت وت�شييد املباين(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم24896-3 ، معلنة عن التنازل عن الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى ال�شيدة/ هناء اأحمد حمد اأحمد املران، وطالبًة 

حتويله اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمها، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.  
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )483( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الطهيف العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92967، طالبني تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، با�شم ال�شريك ال�شيد/ اأحمد ح�شني علي طهيف، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  

�إعالن رقم )484( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامي ح�شني �شعيد 
محمد املخرق، نيابة عن ال�شيدة/ مرمي قمر الزمان �شالح ح�شن، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الفريو�س 
اإلى  املوؤ�ش�شة  من  وال�شاد�س  الثالث  الفرعني  حتويل  طالبًا   ، رقم59440  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والهواتف(،  للكمبيوتر 
�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره  10،000)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، 
 HAFIS /وال�شيد MANSOOR PAYYAMADI /وال�شيد SHAMEEN CHARAPPARAMBIL /واإدخال ال�شيد

MADATHIL �شركاء يف ال�شركة.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )484( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شيماء اأحمد 
راأفت جنيب علي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شان توريني التجاري(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101127، 
طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شان توريني 
فرغلى  عبداملنعم  تامر  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للتجارة 

محمد، �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )485( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 
�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

محمد  عماد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
احلاج علي الب�شيط، نيابة عن ال�شيدة/ �شمراء مربوك مراد الفي�شل، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الب�شيط 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوين للموؤ�ش�شة  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،74466 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للربجميات(، 
ال�شخ�س الواحد وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، مملوكة لل�شيد/ عماد 

محمد احلاج علي الب�شيط، الأردين اجلن�شية. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )486( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س ر�أ�ضمال �ضركة 

)�ضعيد فخر �لتجارية �س�م�ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عبدالعال اخلليج 
للتدقيق، نيابًة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )�شعيد فخر التجارية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 33647-1، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 650،000 )�شتمائة وخم�شني األف( دينار بحريني اإلى 

618،481 )�شتمائة وثمانية ع�شر األفًا واأربعمائة وواحد وثمانني( دينارًا بحرينيًا.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )487( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س ر�أ�ضمال �ضركة

)�لتو�ضع ملقاولت �لبناء ذ�م�م(
اأ�شحاب ال�شركة ذات  اإليه   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )التو�شع ملقاولت البناء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم42173 ، طالبني تخفي�س 

راأ�شمال ال�شركة من 40،000  )اأربعني األف( دينار بحريني اإلى 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )489( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد
اأ�شحاب ال�شركة ذات  اإليه   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )القوة لل�شحن ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70004، طالبني تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعالن رقم )490( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ منال مرزوق 
خمي�س عنرب، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأركان العربية للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82381-1، 
العربية  )اأركان  التجاري  ا�شمها  يكون  بذاتها  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  املوؤ�ش�شة  فرع من  طالبًة حتويل 
 ESTHER RUTH RIOS ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  )األفان(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للمقاولت 

ESTEBARAN، �شريكًا يف ال�شركة بن�شبة %47.5.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )491( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س ر�أ�ضمال �ضركة جمموعة

)�لنيل و�خلليج لال�ضتثمار�ت �لبرتولية �س�م�ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة 
البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )جمموعة النيل واخلليج لال�شتثمارات البرتولية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 64309، طالبني تخفي�س راأ�شمالها ال�شادر واملدفوع من 160،000،000 )مائة و�شتني مليون( دولر اأمريكي 
موزعة على 1،600،000 ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة 100 دولر اإلى 62،000،000 )اثنني و�شتني مليون( دولر اأمريكي 

موزعة على 620،000 ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة 100 دولر.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )492( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حياة عبداهلل 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شيف(،  اأمواج  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  رحمه،  اآل  محمد  عبدالنبي 
رقم26873-4 ، طالبًة حتويل الفروع رقم )8، 9، 11، 12، 13، 15،16( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، تكون مملوكة لكل من ال�شيدة/ حياة عبداهلل 
يف  ال�شريكني   AHAMED SAMIL وال�شيد/   THAIKKUTTIYIL EBRAYI وال�شيد/  رحمه  اآل  محمد  عبدالنبي 
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ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )493( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تغيري �ل�ضم �لتجاري ل�ضركة 

)�إم جاب �هلل للخدمات �لإد�رية و�ملعار�س �س��س�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد حميدة 
جاب اهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإم جاب اهلل للخدمات الإدارية واملعار�س �س.�س.و(، امل�شجلة 
واملعار�س  الإدارية  للخدمات  اهلل  جاب  )اإم  من  لل�شركة  التجاري  ال�شم  تغيري  طالبًا   ،106256 رقم  القيد  مبوجب 
�س.�س.و M.GABALLA ADMINISTRATIVE SERVICES & EXHIBITIONS S.P.C( اإلى �شركة )جاب اهلل 
 GABALLA MANAGEMENT CONSULTING & EXHIBITIONS لال�شت�شارات الإدارية واملعار�س �س.�س.و

.)S.P.C
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )493( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد
اأ�شحاب ال�شركة ذات  اإليه   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شبيد تامي للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76300، طالبني تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بناًء على تنازل ال�شريك ال�شيد/ با�شم �شلمان علي 

املدوب، عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة والتي ت�شاوي 50% ل�شالح �شريكه ال�شيد/ علي محمد يو�شف جناحي.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )494( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة  
نور اهلل حبيب  وفاء  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم  نيابًة عن ال�شيدة/ �شو�شن غالم ح�شني كهزاد فتح، �شاحبة  عبدالعزيز الأن�شاري، 
ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،1-52992 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والإلكرتونية(،  الكهربائية  الأجهزة  غيار  لقطع  )كهزاد 
اآلف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 8،000 )ثمانية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين 
 FRANCES   /بحريني، ا�شمها التجاري )كهزاد لقطع غيار الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد

LOWRENCE DSOUZA �شريكًا يف ال�شركة بن�شبة %48.7. 
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رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )495( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإميان علي 
محمد �شكراهلل، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )العمارة للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،1-64718 رقم 
اإميان علي محمد �شكراهلل، البحرينية  ال�شيدة/  األف( دينار بحريني، وتكون ملكًا لكل من  مقداره 50،000 )خم�شون 

اجلن�شية، وال�شيد/ غورب�شان �شينغ �شالوك �شينغ، الهندي اجلن�شية.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )496( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
ال�شيخ  ال�شيد/ احلرب  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
بالل حمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم اأورنكا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92493-1، طالبًا حتويل 
الفرع الأول من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره25،000  )خم�شة وع�شرون 
األف( دينار بحريني، وبرقم قيد جديد، واإدخال ال�شيد/ اأمين محجوب فتح الرحمن محمد عمر، وال�شيد/ �شعيد اإدري�س 

محمد اأبوبكر �شريكني يف ال�شركة.  
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )497( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س ر�أ�ضمال �ضركة 

)�ضوق �لبحرين �ملالية �س�م�ب/ مقفلة(
ال�شركة  ا�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )�شوق البحرين املالية �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69910، 
ال�شادر  املال  وراأ�س  اأمريكي،  دولر  البالغ 72،000،000  به  امل�شرح  املال  راأ�س  ال�شركة من:  راأ�شمال  تخفي�س  طالبني 
امل�شرح  املال  راأ�س  اإلى  اأمريكي،  دولر  البالغ 72،000،000  املدفوع  املال  وراأ�س  اأمريكي،  دولر  البالغ 72،000،000 
املدفوع  املال  وراأ�س  اأمريكيًا،  البالغ1،407،066  دولرًا  ال�شادر  املال  وراأ�س  اأمريكي،  دولر   14،000،000 البالغ  به 

البالغ1،407،066  دولرًا اأمريكيًا.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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رقم �لدعوى: 2017/9

�إعالن لئحة �لدعوى وموعد �لجتماع �لأول لإد�رة �لدعوى
المدعـــي: �شركـــة المعجـــل للتجارة والمقـــاولت. وكيلهـــا: المحامي اأيمـــن توفيق الموؤيـــد. بناية بنك 
البحرين الوطني الطابق ال�شابع �شارع الحكومة المنامة 316. المدعى عليها الأولى: �شركة ريل كابيتا 
�ـــس.م.ب مقفلة. المدعـــى عليه الثاني: اأحمد علي خلفـــان المطوع الظاهري. المدعـــى عليه الثالث: 
عبدالرحمـــن علي عبدالرحمن الـــداود. المدعى عليه الرابع: اأحمد عبدالحكيـــم محمد اأبو العينين. 
المدعـــى عليه الخام�س: خالد بن نا�شر بن عبداهلل الم�شنـــد. المدعى عليه ال�شاد�س: نبيل م�شطفى 
نمر ن�شر. المدعى عليه ال�شابع: يو�شف يا�شين مال اهلل اإبراهيم. �شقة 11 طريق 1705 طريق 2831 
مجمـــع 317. وكيلة المدعى عليهم الثانـــي والرابع والخام�س: المحامية لولـــوة �شالح العو�شي. بناية 

الر�شي�س، الطابق الثامن، مكتب 81-82-83، المنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: 
اأوًل: الأمـــر ب�شفـــة م�شتعجلـــة بالحجـــز على ح�شابـــات المدعى عليهم لـــدى البنـــوك العاملة بمملكة 

البحرين لحين الف�شل في الدعوى.
ثانيـــاً: مخاطبة م�شـــرف البحرين المركزي لال�شتعالم عما اإذا كانـــت لوائحه ت�شمح للمدعى عليها 
الأولى بت�شويق خدمات وم�شاريع كالم�شروع الم�شمى )ريل جبيل( داخل مملكة البحرين دون الح�شول 
علـــى موافقـــة مكتوبة منه من عدمـــه، ومدى ح�شول المدعـــى عليها الأولى موافقـــة م�شبقة منه على 

م�شتند ت�شويق م�شروع مدينة ريل جبيل.
ثالثـــاً: الحكـــم ببطالن كافـــة التعامالت والتعاقدات التـــي تمت بين المدعية والمدعـــى عليها الأولى 
ب�شاأن ال�شتثمار في الم�شروع الم�شمى )ريل جبيل( لعدم ح�شول المدعى عليها الأولى على ترخي�س 
م�شـــرف البحرين المركزي بتقديم الخدمات محل التعاقد، مع ما يترتب على ذلك من اآثار اأخ�شها 
اإعـــادة الحال علـــى ما كان عليه، باإلزام المدعى عليهم بالت�شامن اأن يـــوؤدوا اإلى المدعية مبلغ وقدره 
6،250،000 ريـــال �شعـــودي بما يعادل مبلغ 625،000 دينار بحريني، م�شـــاف اإليها الفوائد القانونية 

بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 28 مايو 2008 وحتى ال�شداد التام.
ر�بعاً: اإلزام المدعى عليهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم الأولى والثالث وال�شاد�س وال�شابع املذكورين 
اأعاله بطلبات لئحة الدعوى رقم 2017/9 ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده يوم 
 2 رقم  القاعة  بالزا  البارك  بناية  الغرفة  مبقر  ظهرًا،   12:00 ال�شاعة   2017 اأبريل   27 املوافق  اخلمي�س 
الطابق الثالث مبنى 247 �شارع 1704 املنطقة الدبلوما�شية املنامة مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 
رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية 

املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.
     
   مدير �لدعوى 

غرفة �لبحرين لت�ضوية �ملنازعات


