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��أمر�ملكي�رقم�)70(�ل�سنة�2017
مبْنح��أو�سمة�

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

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُيمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:
1- �شمو ال�شيخة زين بنت خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

2- العقيد ركن عبداهلل �شعيد مهنا الكعبي.
3- العقيد ركن خالد اأحمد عبداللطيف الدو�شري.

4- العميد ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.
5- العميد عادل عبداهلل اأمين.

6- العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي.
7- الرائد جا�شم ح�شن جا�شم.

8- المقدم الركن محمد خالد محمد البوعينين.
9- ال�شيخة مرام بنت عي�شى اآل خليفة.

10- الدكتورة �شباح �شالح الجنيد.
11- ال�شيدة اإيمان م�شطفى المرباطي.
12- الدكتور ماهر عبدالعزيز ال�شاعر.
13- ال�شيد محمد ثامر خليفة الكعبي.

14- الدكتور محمد مبارك جمعة.
15- ال�شيخ عبدالرحمن بن علي بن خليفة اآل خليفة.

16- ال�شيد خالد عبداهلل عبدالعزيز ال�شوملي.
17- الدكتور يا�شر عي�شى النا�شر.

18- ال�شيدة فائزة اإبراهيم الزياني.
19- الدكتور  محمد مبارك بن دينه.

20- ال�شيخ خالد بن اإبراهيم بن حمد اآل خليفة.
21- ال�شيخ بدر بن خليفة بن عبداهلل اآل خليفة.

22- المهند�س خالد �شليم الحاج.
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23- ال�شيد عارف ح�شن المن�شوري.
24- ال�شيد وليد خالد ربيعة ال�شيخ.

25- الأ�شتاذة غادة محمد ح�شين �شناعة.
26- ال�شيد فرا�س جعفر اأحمد.

27- ال�شيدة زهرة حبيب بدر.
28- الدكتورة نعيمة عي�شى �شبت عي�شى ال�شبيعي.

29- ال�شيد ر�شول عبداهلل طه الحداد.
30- الدكتور طارق محمد ال�شندي.

31- الدكتور محمد �شالح الأن�شاري.
32- المهند�س اإبراهيم محمد علي اأبل.

33- ال�شيد �شالح الدين عبدالرحمن محمد عجالن.
34- المهند�س اإبراهيم عبداهلل محمد الكعبي.

35- ال�شيد يو�شف محمد البنخليل.
36- ال�شيد علي محمد عي�شى اإ�شحاق.

37- ال�شيد عي�شى ح�شن القطان.
38- ال�شيد عبدالحكيم بن عي�شى ال�شنو.

39- ال�شيد را�شد جا�شم را�شد العليوي.
40- ال�شيخ علي بن عبدالوهاب بن خليفة اآل خليفة.

41- المهند�س محمد عبدالرحيم ال�شادقي.
42- الأ�شتاذ عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الذوادي.

43- ال�شيد اإبراهيم عثمان داود محمد البلو�شي.
44- ال�شيخة منيرة بنت محمد اآل خليفة.

45- ال�شيدة عائ�شة محمد اإبراهيم الزايد.
46- ال�شيد نزار معروف عمر.

47- ال�شيد اإبراهيم علي محمد النواخذة.
48- المهند�س كاظم علي عبداللطيف علي.

49- ال�شيد اأ�شرف حافظ اإمام.
50- المهند�شة لمياء يو�شف محمد الف�شالة.

51- المهند�س عي�شى محمد نجيبي.
52- ال�شيد عبدالعزيز عبداهلل محمد الجا�شم.

53- ال�شيد اأحمد جعفر مفتاح.
54- الدكتورة اأزهار علي اأحمد ن�شيب.

55- ال�شيدة عائدة علي بن رجب.
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56- المهند�س �شامي عبداهلل قمبر.
57- الدكتورة منال علوي �شيد اأمين العلوي.
58- الدكتورة مها علي عي�شى مقلة الكواري.

59- الدكتورة نجاة محمد اأبو الفتح.

�ملادة��لثانية
ُيمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإلى كل من :

1- الوكيل اأول علي ح�شين عي�شى الدو�شري.
2- الوكيل اأول نهار يو�شف �شعود الدو�شري.

3- ال�شيد عبداهلل محمد علي ح�شن.
4- ال�شيد عبدالإله محمد اأحمد الب�شتكي.

5- ال�شيد عبداهلل عي�شى جناحي.
6- ال�شيد ر�شا اإبراهيم منفردي.

�ملادة��لثالثة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره ، وُين�شر في الجريدة الر�شمية . 

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 28 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 16 ديـ�شـمـبــر 2017م
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��أمر�ملكي�رقم�)71(�ل�سنة�2017
مبْنح��أو�سمة�

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:
1- ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة. 

2- ال�شيدة يارا ر�شا فرج.

�ملادة��لثانية
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإلى كل من:

1- ال�شيدة اأمينة اأحمد الرميحي.
2- ال�شيدة مريم عدنان الأن�شاري.

3- ال�شيدة نوف عبدالرحمن جم�شير.
4- ال�شيدة مي محمد عا�شور.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 28 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 16 ديـ�شـمـبــر 2017م
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��أمر�ملكي�رقم�)72(�ل�سنة�2017
مبنح�و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:
1- ال�شيدة رانيا يو�شف ال�شيراوي. 
2- الدكتور جميل عبداهلل العلوي.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 28 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 16 ديـ�شـمـبــر 2017م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�قر�ر�رقم�)95(�ل�سنة�2017
�باإ�سافة�ع�سوين�من�ذوي��خلربة��إلى�ت�سكيل

جمل�س��أمناء�معهد��لدر��سات��لق�سائية�و�لقانونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2005 باإن�شاء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، 

وعلى الأخ�س املادة )3( البند )6( منه،
اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية  وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2006 بت�شكيل جمل�س 

وتعديالته،
رقم )52(  بالقرار  ال�شادرة  والقانونية  الق�شائية  الدرا�شات  العمل مبعهد  تنظيم  لئحة  وعلى 

ل�شنة 2007،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،
 

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

ُي�شاف اإلى ت�شكيل جمل�س اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية املن�شو�س عليه يف املادة 
)3( من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2005 باإن�شاء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، ُكلٌّ من:

1- الدكتور ريا�س يو�شف حمزة.                  رئي�س جامعة البحرين.
2- الأ�شتاذ ح�شن اأحمد  بديوي.                   رئي�س جمعية المحامين البحرينية.

وتكون مدة ع�شويتهما يف املجل�س �شنتني.
  

�ملادة��لثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

 

�شدر بتاريخ: 13 ربيـــــع الآخر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 31 ديـ�شمـبــــــر   2017م
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وز�رة��لد�خلية
�قر�ر��رقم�)8(�ل�سنة�2018

�با�ستبد�ل��لبند�)ج(�من��ملادة�رقم�)3(�من��لقر�ر��رقم�)121(�ل�سنة�2007
ب�ساأن�تاأ�سرية�دخول�ورخ�سة��إقامة��أفر�د�عائلة��لعامل�و�ساحب��لعمل��لأجنبي

وزير الداخلية:
وبعد الطالع على القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية دخول ورخ�شة اإقامة اأفراد عائلة 

العامل و�شاحب العمل الأجنبي،
وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند)ج( من املادة )3( من القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية دخول 
ورخ�شة اإقامة عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي،  الن�س الآتي:

ْخل ال�شهري للعامل اأو �شاحب العمل الأجنبي عن اأربعمائة دينار بحريني. ج- األ يقل الدَّ

�ملادة��لثانية
�س لهم احلاليون الذين ُمِنحوا رخ�شة الإقامة قبل العمل باأحكام هذا القرار من  ُي�شتثَنى املرخَّ
تطبيق احلكم الوارد يف البند )ج( من املادة )3( من القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية 

دخول ورخ�شة اإقامة عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي.

�ملادة��لثالثة
على وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من  

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
��لفريق��لركن
�وزير��لد�خلية

ر��سد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة
�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1439هـ                                          

المـــوافـــــــــق: 3 يـنـــايـــــــــــــر 2018م                     
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وز�رة��ل�سحة
�قر�ر�رقم�)34(�ل�سنة�2017

�باإ�سافة��لأع�ساء��لحتياطيني��إلى�ت�سكيل�جلنة��مل�ساَءلة
بالهيئة��لوطنية�لتنظيم��ملهن�و�خِلْدمات��ل�سحية

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاَءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
ل بالقرار رقم )25( ل�شنة 2017، واخِلْدمات ال�شحية، املعدَّ

املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  امل�شاَءلة  جلنة  بت�شكيل   2016 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 
واخِلْدمات ال�شحية،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

ُي�شاف اإلى ت�شكيل جلنة امل�شاَءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية كلٌّ من:
وكيل محكمة ال�شتئناف العليا المدنية 1- القا�شي عبداهلل محمد الأ�شراف  

رئي�شًا احتياطيًا   
2- الدكتورة �شريفة غلوم بوجيري              ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية

ع�شوًا احتياطيًا   
ممثاًل عن جمعية الأطباء  3- الدكتور نزار بوكمال 

ع�شوًا احتياطيًا   

�ملادة��لثانية
تاريخ  تبداأ من  �شنوات،  ال�شابقة ثالث  املادة  ال�شالف ذكرهم يف  الع�شوية لالأع�شاء  تكون مدة 

العمل بهذا القرار. 
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�ملادة��لثالثة
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية تنفيذ هذه القرار اعتبارًا 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية.

وزيرة��ل�سحة
فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الثاني 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 31 ديـ�شمـبـــــر 2017م
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�قر�ر�رقم�)229(�ل�سنة�2017
َغر�و�ل�سغرية�و�ملتو�سطة ب�ساأن�ت�سنيف��ملوؤ�س�سات�متناهية��ل�سِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016،
وعلى قانون التجارة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته، 
ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )117( ل�شنة 2010 ب�شاأن تعريف الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة،
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  ا�شتراتيجية  اإ�شدار  ب�شاأن  ل�شنة 2014  القرار رقم )24(  وعلى 

َغر وال�شغيرة والمتو�شطة، المتعلقة بالموؤ�ش�شات متناهية ال�شِّ
المنعقدة   )2416( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2416  -06( رقم  الــوزراء  مجل�س  قرار  وعلى 

بتاريخ 3 يوليو 2017،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

َغر وال�شغيرة والمتو�شطة ِوْفقًا للمعيارين المذكورين  يكون ت�شنيف الموؤ�ش�شات متناهية ال�شِّ
في الجدول التالي:

معيار/��لإير�د�ت��ل�سنويةمعيار/�عدد��لعمالة�لت�سنيف

َغر من 1 اإلى 50،000 دينار بحريني       حتى 5 عمالمتناهية��ل�سِّ
من 50،001 دينار اإلى مليون دينار بحرينيمن 6 عمال اإلى 50 عاماًل�سغرية

 من مليون وواحد دينار اإلى ثالثة ماليني دينارمن 51 عاماًل اإلى 100 عاملمتو�سطة
بحريني

الإدارة  تقوم  الموؤ�ش�شات،  لت�شنيف  بالجدول  المذكورين  المعيارين  تطابق  عدم  حال  وفي 
المخت�شة بت�شنيف الموؤ�ش�شة، بالنظر اإلى معيار عدد العمالة اأو معيار الإيرادات ال�شنوية اأيهما 

اأكثر تعبيرًا عن الت�شنيف الحقيقي للموؤ�ش�شة، ح�شب الجدول المبين .
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�ملادة��لثانية
قة من ِقَبل محا�شبني  يتعنيَّ اأن تكون الإيرادات ال�شنوية مدعومة بن�شخة من البيانات املالية املدقَّ
فيتم  َغر  ال�شِّ متناهية  للموؤ�ش�شات  قة  املدقَّ احل�شابات  تلك  وجود  عدم  حال  ويف  معتَمدين.  قانونيني 
البيانات  على  العتماد  فيتم  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  اأما  فقط.  امل�شرفية  بالبيانات  الكتفاء 

امل�شرفية بالإ�شافة اإلى احل�شابات الداخلية التي يتم جتميعها من النظام املايل اخلا�س باملوؤ�ش�شة.

�ملادة��لثالثة�
ُيلغى  كما  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تعريف  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )117( رقم  القرار  ُيلغى 
امللحق )اأ( املرافق للقرار رقم )24( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإ�شدار ا�شرتاتيجية وزارة ال�شناعة والتجارة 
َغر وال�شغرية واملتو�شطة، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا  املتعلقة باملوؤ�ش�شات متناهية ال�شِّ

القرار.

�ملادة��لر�بعة
على وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة ووكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

�وزير��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
�ز�يد�بن�ر��سد��لزياين

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الثاني 1439هـ
المــــوافــــــــق: 28 دي�شـمـبـــــر 2017م
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هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار

�قر�ر�رقم�)1(�ل�سنة��2017
�يف��لبحرين �ب�ساأن��إدماج�جمعية�خزَّ
�إلى�جمعية��لبحرين�للفن��ملعا�سر

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
والأندية  اجلمعيات  قانون  باإ�شدار   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة،  والريا�شة  ال�شباب  العاملة يف ميدان  والهيئات اخلا�شة  والثـقافية  الجتماعية 

وعلى الأخ�س املادة )24( منه، 
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )7( ل�شنة 2012 بت�شمية اجلهة الإدارية املخت�شة، والوزير 
املخت�س باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )4( رقم  الإعالم  وزير  قرار  وعلى 
للجمعيات والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )5( ل�شنة 1991 ب�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الثقافية 
والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )12( ل�شنة 1991 ب�شاأن ن�شر قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي جلمعية 
البحرين للفن املعا�شر، املعاد ت�شجيلها بوزارة الإعالم،

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )3( ل�شنة 1993 ب�شاأن ن�شر قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي جلمعية 
ايف البحرين التي مت ت�شجيلها بوزارة الإعالم، خزَّ

ويف طور ت�شحيح اأو�شاع اجلمعيات الثقافية امل�شجلة واملن�شوية حتت لواء الهيئة، حتى تتوافق مع 
النُُّظم القانونية املعمول بها، 

وبعد الطالع على التقرير املعد من قبل مدير اإدارة الثقافة والفنون يف هذ ال�شاأن،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

ايف البحرين، وامل�شجلة حتت القيد رقم ج 11 مبوجب قرار وزير الإعالم رقم  ُتدَمج جمعية خزَّ
)3( ل�شنة 1993 اإلى جمعية البحرين للفن املعا�شر، وامل�شجلة حتت القيد رقم ج 6 مبوجب قرار وزير 

الإعالم  رقم )12( ل�شنة 1991، وذلك ِوْفق مقت�شيات املادة )24( من املر�شوم امل�شار اإليه اأعاله.
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مادة�)2(
ايف البحرين املندجمة املبادرة بت�شليم جميع الأموال وامل�شتندات اخلا�شة  على ممثلي جمعية خزَّ
بها اإلى جمعية البحرين للفن املعا�شر مبجرد اإبالغهم بقرار الإدماج. ول يِخلُّ قيامهم بت�شليم اأموال 

اجلمعية مبا يكون قد ترتَّب يف ذمتهم من م�شئولية طبقًا لأحكام القانون. 
التي  والقانونية  الإجرائية  امل�شائل  مبتابعة  القانوين  وامل�شت�شار  بالهيئة  املخت�شة  الإدارة  وتكلَّف 

ترتتب على هذا الإدماج.

مادة�)3(
ايف البحرين اإل يف حدود ما اآل  ل ُت�شاأل جمعية البحرين للفن املعا�شر عن التزامات جمعية خزَّ

اإليها من اأموال تلك اجلمعية وحقوقها يف تاريخ الإدماج.

مادة�)4(
على املوظفني املعنيني كٍل فيما يخ�شه تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

��رئي�سة�هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار
��مي�بنت�محمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1439هـ  
الـــمــــوافـــــق: 3 ديـ�شـمـبـــــر 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)1(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�مْنح�ترخي�س�لبنك��لأردن

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

ُينح بنك الأردن ترخي�س بنك جملة تقليدي- فرع.

مادة�)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ�م�سرف��لبحرين��ملركزي
ر�سيد�محمد��ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15ربيع الثاني 1439هـ
المــوافـــــــــق: 2 يـنـــايــــــــــــر 2018م
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قر�ر�ت���ستمالك

قر�ر���ستمالك�رقم�)30(�ل�سنة�2017

لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
قـررت  قـد  العامـة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املحرق،  يف  الكائن  �شيادي،  جا�شم  بن  اأحمد  ورثة  ال�شادة/  ملك  ا�شتمالك 
1362/477و1362/476 و1366/800 العقار رقم 02015540، وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ، 

ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

�إعالن�رقم�)1085(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالأمير 
علي عبداهلل �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم برن�س برايد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
44194-5،  طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وبرقم قيد 
تجاري جديد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عبدالمير علي عبداهلل 

�شلمان، وزهراء عبدالأمير علي عبداهلل �شلمان.

�إعالن�رقم�)1086(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
��إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
مجدم محمد مجدم الكواري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شلوان للطب النف�شي(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 112311، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجيل ال�شركة با�شم ال�شيد/  عبداللطيف مجيد حمد 

الحمادة وذلك بناًء على تنازله عن ال�شجل اإليه.
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.

�إعالن�رقم�)1087(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مايكل وولز، مالك 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم.اي.تي.اأو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111903، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودةو، براأ�شمال مقداره 8،000 )ثمانية 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مايكل وولز، وجوزيف اإدوارد اإنغ توغلوفر.
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�إعالن�رقم�)1088(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى�موؤ�س�سة�فردية�
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم (تطوير الأداء الب�شري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 41333، 
نرجـــ�س  لل�شيدة/  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 
اأبوْطريف للقيام باإجراءات  اإبراهيم محمد مح�شن نا�شر  عبدالعزيز مـح�شن ْطــريف، وتعيـــين ال�شيدة/ زينب 

التحويل.

�إعالن�رقم�)1089(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى�موؤ�س�سة�فردية
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نائلة بحير را�شد 
الخالدي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإك�شباند لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 54153، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية. 
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.

�إعالن�رقم�)1090(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى��سركة�ت�سامن

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 )باز العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87680، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 250،000 )مائتان وخم�شون 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يحيى زيمه مبارك العويني، وَي�ْشَلم زيمه مبارك العويني، وهادي 

�شالح ح�شن مول الدويله، ويو�شف زيمه مبارك العويني.

�إعالن�رقم�)1091(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��فرع�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأ�شعد حمود 
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وال�شت�شارات  للدرا�شات  الخليجي  التعاون  ا�شم )مركز  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شعدون،  �شلطان 
)زرزور  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبًا   ،95307 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  والتطوير(، 
 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  العراقية(  والم�شويات  للماأكولت 
)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شقر نبيل �شالح العامري، وفا�شل عجمى حالوب الف�شلي.

�إعالن�رقم�)1092(�ل�سنة�2018
�����ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة  و�شركاه،  الكوهجي  اأحمد  �شامي  لمالكيها  ت�شامن(  للمقاولت/  )هوفيرز  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،02089 رقم  القيد  بموجب 
اأتمو�س  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

لل�شيانة ال�شناعية المحدودة ذ.م.م، ويو�شف يعقوب يو�شف اأحمد.

�إعالن�رقم�)1093(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
محمد علي محمد �شريف العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )منجالور �شتور(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 67912-3، 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: عبدالرحمن محمد علي محمد 

.equeiraS ydiaL ovitaJو ،intoP lementC onyCشريف العو�شي، و�

�إعالن�رقم�)1094(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى�موؤ�س�سة�فردية�
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم 2-78299،  القيد  بموجب  الم�شجلة  وا�س ذ.م.م(،  اأوتو  ا�شم )جيم  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل يو�شف 

محمد اإبراهيم يو�شف الحمر،  وقيامه �شخ�شيًا باإجراءات التحويل.
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�إعالن�من�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات�

رقم��لدعوى�2017�/�19

�إعالن�بقر�ر�ت�سكيل��لهيئة�
و�جلل�سة��لأولى��أمامها�و�حل�سور

�لمدعي: بنك الخير
وكيلته: المحامية فاطمة الحواج

��لمدعى�عليه: ماجد بدر الرفاعي
�آخر�عنو�ن�معلوم�له: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

قرار رقم )26/ل40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى 2017/19 
غرفة

ل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى المرفوعة للغرفة والمقيدة تحت الرقم 2017/19/ ت�شكَّ
غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

رئي�ًشا 1- القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعاّل  
ا ع�شـــًو 2- القا�شي ح�شن خالد عجاجي  
ا ع�شـــًو 3-  الأ�شتاذ محمد علي الوطني 

موعد��لجل�سة��لأولى:  9 يناير 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا
تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليه المذكور اأعاله بقرار ت�شكيل الهيئة  
وموعد الجل�شة الأولى المذكورين اأعاله، لح�شوره اأو ممثله القانوني �شخ�شيًا اأو وكيل عنه وذلك 
عمال بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها 
غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون 

رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات�


