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 �أمر ملكي رقم )19( ل�سنة 2018 
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

ُتنح �شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان بن حمد اآل خليفة، و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 
من الدرجة الأولى.

�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:
بتاريـــخ: 26 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 14 مـــــــــــــــــــــار�س 2018م
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 �أمر ملكي رقم )20( ل�سنة 2018 
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

و�شام  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  �شفري  خوري  عبداهلل  عبدالر�شا  ال�شيد  �شعادة  ُينح 
البحرين من الدرجة الأولى.

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

 
 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـخ: 2 رجــــــــــــب 1439هـ
الموافق: 19 مــــار�س 2018م
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 مر�سوم رقم )17( ل�سنة 2018
 بتعيني وكيل م�ساعد يف وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

نحن حمد بن عي�سى �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
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وتعيني  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  اإلى هيئة  بنقل مدير  ل�شنة 2016  رقم )12(  القرار  وعلى 

مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ال�شيد خالد ربيعة ح�شني علي وكياًل م�شاعدًا للمناطق ال�شناعية يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة.

�ملادة �لثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــــاريخ: 2 رجـــــــب 1439هـ
الموافق: 19 مار�س 2018م
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وز�رة �خلارجية

 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2018
 بتنظيم �لر�سوم �لتي ُت�ستوَفى

عن �لأعمال �لقن�سلية

وزير الخارجية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1992 باملوافقة على الن�شمام اإلى اتفاقية فيينا 

للعالقات القن�شلية املربمة يف 22 اأبريل 1963،
ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ

)20( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )76( منه،
وعلى املر�شوم الأمريي رقم )6( ل�شنة 1971 باملوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإلى اتفاقية 

عة يف 18 اأبريل 1961، فيينا للعالقات الدبلوما�شية املوقَّ
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعمل بجدول الر�شوم التي ُت�شتوَفى عن الأعمال القن�شلية املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيعَفى الدبلوما�شيون والإداريون املعتَمدون واملقيمون لدى مملكة البحرين واأفراد عائالتهم، ممن 
يحملون الهويَّات الدبلوما�شية والإدارية ال�شادرة من وزارة اخلارجية باململكة، من الر�شوم املبيَّنة يف 

اجلدول املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة
ِوْفقًا  اململكة  يف  الأجنبية  والقن�شلية  الدبلوما�شية  للبعثات  بالن�شبة  بالـِمْثل  املعاملة  مبداأ  ُيطبَّق 
ة اإليها مملكة البحرين مبوجب املر�شوم بقانون رقم )7(  لتفاقية فيينا للعالقات القن�شلية املن�شمَّ
املر�شوم  البحرين مبوجب  اإليها مملكة  ة  املن�شمَّ الدبلوما�شية  للعالقات  فيينا  واتفاقية  ل�شنة 1992، 

الأمريي رقم )6( ل�شنة 1971، والتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�شلة.
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�ملادة �لر�بعة
على وكيل وزارة اخلارجية واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �خلارجية
خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 15 مـــــــــــــــــــــار�س 2018م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )19( ل�سنة 2018
ب�ساأن �لرتخي�ص باإن�ساء د�ر ح�سانة تَعلَّم و�ْمرح

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 ُدْور احل�شانة، املعدَّ
،2014

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

�س لل�شيد عبداجلليل اأحمد املطوع باإن�شاء دار ح�شانة تَعلَّم واْمرح ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخَّ
)3/د ح/2018(.

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

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 11 مــــــــــــــــــــــار�س 2018م
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جهاز �مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري

 قر�ر رقم )1(  ل�سنة 2018
باإن�ساء �ِسِجل قْيد �لبيع على �خلريطة

رئي�س جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري:
بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2017 بتنظيم القطاع العقاري، وعلى الأخ�س املادة )27( منه،
وبالتن�شيق مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر �لآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذاُت املعاين الواردة يف قانون 
الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، وقانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر 
بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل 

يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
�لخريط���ة: ر�ْشـــم هند�شي للِوْحـــدات العقاريـــة الُمزمع اإن�شاوؤهـــا، يو�شح موقعهـــا، وحدودها، 

ل ناٍف للجهالة. واأبعادها، وم�شاحتها، والموا�شفات الالزمة لتعيينها ب�شكل مف�شَّ
�لتاأ�سير: اإجراء قانوني يو�شع في �شحيفة العقار ُيحَظر بموجبه على مالك العقار اأْن يقوم باأية 

ت�شرفات قانونية على هذا العقار لحين رْفع التاأ�شير بزوال �شببه.
ـــن اأو�شافه وحالته القانونية  �سحيف���ة �لعق���ار: �شحيفة ورقيـــة اأو اإلكترونية خا�شة بكل عقار ُتَبيِّ
كه، والحقـــوق واللتزامات المترتبـــة على العقار والمعامـــالت والتعديالت  وا�ْشـــم مالكـــه اأو ُمالَّ

المتعلقة به.

مادة )2(
التطوير  مب�شاريع  اخلا�شة  البيانات  كافة  اخلريطة(  على  البيع  قْيد  )�شجل  يف  رون  املطوِّ د  ُيقيِّ

العقاري، وذلك على النحو الآتي:
1 - ترخي�س م�شروع البيع على الخريطة ال�شادر من الموؤ�ش�شة. 

2 - الِوْحدات التي ي�شملها ترخي�س التطوير. 
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3 - عقود بيع الِوْحدات، وكافة الت�شرفات التي ترد على الحقوق النا�شئة عن عقد البيع. 
4 - بيان تف�شيلي باأيِّ قْيد يوِجب القانون قْيَده في �شحيفة العقار. 

مادة )3(
ر اأو َمن ينوب عنه  م طلب القْيد يف ال�شجل على النموذج املعد لذلك لدى املوؤ�ش�شة، من املطوِّ ُيقدَّ

بتوكيل ر�شمي، مرفقة به امل�شتندات الآتية:
1 - ن�شخة من وثيقة ِمْلكية الأر�س اأو ما يقوم مقامها، خالية من اأية حقوق عينية، اأو موافقة اأ�شحاب 
دة للبيانات  الحـــق العينـــي على تنفيذ الم�شـــروع وبيع وحداته، وكافـــة الأوراق والم�شتنـــدات الموؤيِّ

الواردة بالطلب. 
2 - الترخي�س النهائي لم�شروع التطوير العقاري ال�شادر من الموؤ�ش�شة.

ر. �ْشم المقرَّ 3 - ما يفيد �شداد الرَّ

وُيعترَب طلب القْيد غري امل�شتويف للبيانات كاأْن مل يكن، وُترَفق به امل�شتندات املذكورة خالل خم�شة 
ع�شر يومًا من تاريخ تقديه. ويجوز لرئي�س اجلهاز بقرار م�شبَّب مد هذه املدة خم�شة ع�شر يومًا اأخرى 

اإذا اأُبِديت اأعذار مقبولة.

مادة )4(
م  ِجل ح�شب تاريخ و�شاعة تقديها باأرقام متتابعة، وُت�شلِّم املوؤ�ش�شة ُمقدِّ ن طلبات القْيد يف ال�شِّ ُتدوَّ

الطلب اإي�شاًل يت�شمن رقم وتاريخ الطلب وبيان الأوراق وامل�شتندات املرفقة به.
ِجل اإل يف حالة عدم ا�شتكمالها لإتام القيد اأو عدم ا�شتيفائها  ول ُتَرد مرفقات طلبات القْيد يف ال�شِّ

م الطلب عن ال�شري يف الإجراءات.  للبيانات، اأو عدول ُمقدِّ
ر بعد مرور خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب احل�شول على ما يفيد القْيد من  وللمطوِّ

املوؤ�ش�شة.

مادة )5(
على اجلهاز التاأ�شري بالتايل يف �شحيفة العقار مل�شروع البيع على اخلريطة بناًء على طلب املوؤ�ش�شة:
ر، ويقام عليها م�شـــروع بْيع على  ر، ما يفيـــد اأن الأر�س مملوكة للمطـــوِّ 1 - فـــي �شحيفـــة اأر�س المطـــوِّ

�س به من ِقَبل الموؤ�ش�شة. الخريطة مرخَّ
ر الفرعي. ر الرئي�شي والمطوِّ ر الرئي�شي، جميع العقود المبرمة بين المطوِّ 2 - في �شحيفة اأر�س المطوِّ
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مادة )6(
على اجلهاز ت�شجيل عقود بْيع الِوْحدات يف �ِشِجل قْيد البيع على اخلريطة بناًء على طلب املوؤ�ش�شة.

مادة )7(
يجب اإخطار املوؤ�ش�شة عند حتديث البيانات يف �ِشِجل قْيد البيع على اخلريطة اأو �شحيفة العقار 

اخلا�شة مب�شروع البيع على اخلريطة. 

مادة )8(
ر من بْيع جميع ِوْحدات م�شروع التطوير العقاري واحل�شول على �شهادة الإجناز  عند انتهاء املطوِّ

ر بانتهاء امل�شروع. ِجل ويوؤ�شَّ من اجلهة املخت�شة واملوافقة من قبل املوؤ�ش�شة، يتم قْيد ذلك يف ال�شِّ

مادة )9(
اأو امل�شروع العقاري ل يجوز  اأيُّ ت�شرف من الت�شرفات العقارية على الوحدة العقارية  د  ُقيِّ اإذا 
ر موثَّق بانتهاء  حْمو قْيد التاأ�شري اأو الت�شرف القانوين منه اإل بناًء على ُحْكم ق�شائي نهائي، اأو حمرَّ

ْهن. الت�شرف القانوين يف حالة الرَّ

مادة )10(
ِجل اخلا�س بالعقارات امل�شرَتكة  عند انتهاء امل�شروع يجوز للجهاز ت�شجيل الأجزاء امل�شرَتكة يف ال�شِّ

مبوجب املادة )47( من قانون تنظيم القطاع العقاري رقم )27( ل�شنة 2017.

مادة )11(
على مدير عام الت�شجيل العقاري تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

                                            رئي�ص جهاز �مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري

 �سلمان بن عبد�هلل بن حمد �آل خليفة
�شدر بتاريخ: 5 رجب 1439هـ
الــمـــوافـق: 22 مار�س 2018م
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�لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2018
 ب�ساأن نظام �إقر��ص �ملوظفني �خلا�سعني لأحكام 

 �لقانون رقم )13( ل�سنة 1975
ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت �لتقاعد ملوظفي �حلكومة

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي:
بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي 

احلكومة وتعديالته،
د ملد احلماية التاأمينية ملواطني  وعلى القانون رقم )68( ل�شنة 2006 باملوافقة على النظام املوحَّ

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأية دولة ع�شو يف املجل�س،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�ضاأن اإدارة واخت�ضا�ضات �ضندوق التقاعد ل�ضباط 
واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني، الـُمن�شاأ مبوجب املر�شوم بقانون 

رقم )6( ل�شنة 1991،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1993 ب�ضاأن نظام اإقرا�ض املوظفني وال�ضباط والأفراد اخلا�ضعني 

لأحكام قانوين التقاعد املدين والع�شكري،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع املوظفني البحرينيني اخلا�شعني لأحكام القانون رقم )13( 
ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، با�شتثناء املوظفني اخلا�شعني 
د ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول  لأحكام القانون رقم )68( ل�شنة 2006 باملوافقة على النظام املوحَّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأية دولة ع�شو يف املجل�س.
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�ملادة �لثانية
ُين�شاأ بالهيئة ح�شاب خا�س لإقرا�س املوظفني اخلا�شعني لأحكام هذا القرار.

وتتكون موارده من الآتي:
�ـــس لنظام الإقرا�س الُمن�شاأ بموجب القرار  1. ح�شـــة �شندوق التقاعد المدني من الح�شاب المخ�شَّ
رقـــم )2( ل�شنـــة 1993 ب�ضاأن نظ���ام اإقرا�ض الموظفي���ن وال�ضباط والأف���راد الخا�ضعين لأحكام 

قانوني التقاعد المدني والع�شكري.
2. ح�شيلة رْيع ا�شتثمار القرو�س المن�شو�س عليها في المادة ال�شاد�شة من هذا القرار.

3. ح�ضيلة اأق�ضاط مبالغ القرو�ض التي يتم �ضدادها �ضهريًا للهيئة.

�ملادة �لثالثة
ُي�ضرَتط لقبول طلب القر�ض اأن يتوافر يف طالِبه الآتي:

1. األ تقل مدة خدمته الفعلية المح�شوبة في التقاعد عن خم�س �شنوات في تاريخ تقديمه طلب القر�س. 
2. األ يك���ون مدين���ًا باأق�ض���اط مبلغ قر�ض �ضاب���ق ح�ضل عليه ِوْفق���ًا لأحكام هذا الق���رار اأو ِوْفقًا لنظام 

ا�شتبدال المعا�س. 
3. األ تزيـــد المـــدة المطلوبـــة ل�شداد مبلـــغ القر�س عن مدة خدمتـــه المتبقية لبلوغ �شـــن الإحالة على 

التقاعد. 

�ملادة �لر�بعة
يلتزم طالب القر�ض بعد ا�ضتيفاء ال�ضروط امل�ضار اإليها يف املادة ال�ضابقة باملوافقة على الآتي:

1. ا�ضتقطاع اأق�ضاط مبلغ القر�ض �ضهريًا من راتبه وتحويلها اإلى الهيئة.
م  2. خ�ضم القيمة الحالية لأق�ضاط مبلغ القر�ض المتبقية من مكافاآت التقاعد، اأو ال�ضتمرار في خ�ضْ
اأق�ض���اط مبلغ القر�ض من المعا�ض في حالة انتهاء الخدمة قبل �ضداد كامل اأق�ضاط مبلغ القر�ض، 

اأو اإعادة جدولة القر�س اإذا تجاوز الق�شط ربع المعا�س التقاعدي.
مًا من مبلغ القر�س. 3. خ�شم رْيع ال�شتثمار المن�شو�س عليه في المادة ال�شاد�شة من هذا القرار مقدَّ

�ملادة �خلام�سة
ر مبلغ القر�س على اأ�شا�س الراتب الأ�شا�شي لطالب القر�س يف تاريخ تقدمي طلب القر�س، مبا  ُيقدَّ

ل يجاوز مكافاأة التقاعد، بافرتا�س انتهاء خدمته بال�شتقالة، اأو ع�شرة اآلف دينار اأيهما اأقل.
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�ملادة �ل�ساد�سة
ر رْيع ال�شتثمار بواقع )3٪( �شنويًا على مبلغ القر�س. ُيقدَّ

�ملادة �ل�سابعة
ى مبلغ القر�س اإلى املقرت�س باإيداعه يف احل�شاب اخلا�س به يف البنك الذي يحدده، وذلك  ُيوؤدَّ

م رْيع ال�شتثمار املن�شو�س عليه يف املادة ال�شابقة. بعد خ�شْ

�ملادة �لثامنة
يتم �ضداد مبلغ القر�ض على اأق�ضاط �ضهرية مت�ضاوية ل تزيد على ثمانية واأربعني ق�ضطًا، ويبداأ 

م الأق�ضاط اعتبارًا من راتب ال�ضهر التايل لتاريخ �ضْرف مبلغ القر�ض. خ�ضْ

�ملادة �لتا�سعة
وتوريدها  الأق�ضاط  ا�ضتقطاع  الالزم نحو  املقرِت�ض لتخاذ  لها  التابع  اإخطار اجلهة  الهيئة  على 

�شهريًا لها.
�ملادة �لعا�سرة

وُي�ضتاأَنف  راتبًا،  ي�ضتحق عنها املقرت�ض  التي ل  الفرتة  القر�ض خالل  اأق�ضاط مبلغ  يوَقف �ضداد 
ف خاللها عن  توقَّ التي  املدة  بقدر  التق�شيط  زيادة مدة  تتم  اأْن  الراتب، على  ا�شتحقاق  فور  ال�شداد 

ال�شداد.

�ملادة �حلادية ع�سرة
ى معا�ض امل�ضتحقني عنه ِوْفقًا لذلك. ت�ضقط اأق�ضاط مبلغ القر�ض بوفاة املقرت�ض، وي�ضوَّ

�ملادة �لثانية ع�سرة
ر�ضيد  �ضداد  مقابل  القر�ض  مبلغ  اأق�ضاط  اإيقاف خ�ضم  وقت  اأيِّ  يطلب يف  اأن  للمقرت�ض  يجوز 
القر�ض خم�ضومًا منه رْيع ال�ضتثمار عن املدة املتبقية. ويف هذه احلالة يوَقف حت�ضيل اأق�ضاط مبلغ 

القر�س اعتبارًا من ال�شهر التايل لتاريخ ال�شداد. 
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�ملادة �لثالثة ع�سرة
ل يجوز احل�ضول على مبلغ قر�ض اآخر طبقًا لأحكام هذا القرار اإل يف حالة �ضداد كامل اأق�ضاط 

مبلغ القر�س الأول، على اأْن تكون اأولوية القرتا�س ملن مل ي�شبق له ال�شتفادة من اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لر�بعة ع�سرة
مع مراعاة اأحكام املادة الأولى من هذا القرار، تكون ن�شبة املقرت�شني )15٪( من اإجمايل عدد 

املوظفني لكل وزارة اأو هيئة اأو موؤ�ش�شة اأو اأية جهة حكومية اأخرى. 
ويجوز بقرار من جمل�س اإدارة الهيئة، بناًء على موافقة الرئي�س التنفيذي للهيئة، جتاُوز الن�شبة 

امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة متى توافر العتماد املايل بال�شندوق.

�ملادة �خلام�سة ع�سرة
على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

اأول ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                    

رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي
ع�ارف �سالح خم�ي��ص

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 15 مـــــــــــــــــــــار�س 2018م
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�ملجل�ص �لأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )41( ل�سنة 2018
 بتعديل �ملادة )6( من �لالئحة �خلا�سة لتنظيم �أعمال �ملجل�ص �لأعلى لل�سحة

وت�سكيل وتنظيم �أمانته �لفنية �ل�سادرة بالقر�ر رقم )1( ل�سنة 2013

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

الفنية  اأمانته  وتنظيم  وت�شكيل  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اأعمال  لتنظيم  اخلا�شة  الالئحة  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013،

وبناًء على عْر�س الأمني العام،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

 ُي�شتبَدل بن�س املادة )6( من الالئحة اخلا�شة لتنظيم اأعمال املجل�س الأعلى لل�شحة وت�شكيل 
وتنظيم اأمانته الفنية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013، الن�س الآتي:

اخلربة  ذوي  من  غريهم  من  اأو  اأع�شائه  بني  من  موؤقتة  اأو  دائمة  جلانًا  ل  ي�شكِّ اأْن  »للمجل�س 
دها، و له اأي�شًا اأْن يكلِّف بيوت خربة اأو خرباء منفردين للقيام  والخت�شا�س للقيام باملهام التي يحدِّ

ببع�س الدرا�شات الالزمة لأداء مهامه«.

�ملادة �لثانية
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

رئي�ص �ملجل�ص �لأعلى لل�سحة
�لفريق طبيب/ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 رجـــــــب 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 18 مار�س 2018م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )193( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مـــالك  برا�شاد جيدام،  دورغا  نيابة عن  القانونية(،  وال�شــــت�شارات  )للمحاماة  عبدالنبي ح�شن  مي�شون جعفر 
رقم  القيد  بــموجب  المــ�شجلة  �س.�س.و(،  اإنترنا�شونال  ورلد  )هالو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شــركة 
118910-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شــركة وذلك بتحويلها اإلى �شـــركة ذات م�شــئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف(  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: دورغا برا�شاد جيدام وجاغجيت �شنغ.

�إعالن رقم )194( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بحرين يورو للدعاية والإعالن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93083، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )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.

�إعالن رقم )195( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل من فرع من موؤ�س�سة فردية
�إلى فرع ل�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

الموؤ�ش�شة  اإليها مالك  باأنه قد تقدم  ال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  يعلن مركز البحرين 
الفردية  التي تحمل ا�شم )م�شنع ال�شعاع لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58850، طالبًا تحويل الفرع 
التي تحمل ا�شم )الجاد لمواد  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  الموؤ�ش�شة لي�شبح فرعًا من فروع  الثامن من 
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البناء ذ.م.م(، المج�شجلة بموجب القيد رقم 1-86889.
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 )196( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 

ال�شيد/ طالل  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبداهلل اأحمد النعيمي، مالك �شركة  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فال�س �شتار لخدمة ال�شيارات �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 92923، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
طالل  ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره   وبراأ�شمال  محدودة، 
عبداهلل اأحمد عي�شى النعيمي، بحريني الجن�شية، ويحمل بطاقة �شخ�شية رقم 680303260، و�شاجي�س ماني�شينا 
هندي  عبدالكريم،  �شليل  وكيزاكي   ،740508008 رقم  �شخ�شية  بطاقة  ويحمل  الجن�شية،  هندي  رينتافيدا، 

الجن�شية، ويحمل بطاقة �شخ�شية رقم 590120131.

�إعالن رقم )197( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد
  

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 )عطورات فر�شاي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110904، 
 5،000 مقداره  براأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

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

�إعالن رقم )198( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
  

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  )فيافي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الر�شدي،  ح�شن 



العدد: 3358 – الخميس 22 مارس 2018

24

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،116798 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: ح�شين ح�شن عبدالرب 
الر�شدي، يمني الجن�شية، يحمل جواز �شفر رقم 6833820، و نورا الكن�س، مغربية الجن�شية، وتحمل جواز �شفر 

.PF 3980639  رقم

�إعالن رقم )199( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
  

�شركة محمد  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  )المرقاب  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ذ.م.م،  ال�شايع  حمود 
القيد رقم 111424-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد المذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة محمد حمود 

ال�شايع ذ.م.م )�شركة كويتية(، وال�شركة العالمية للتجزئة ذ.م.م )�شركة بحرينية �س.ت: 1-56740(.

�إعالن رقم )200( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�لى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد
 

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 )اآي ريفري�س للهند�شة والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،102260 رقم 
مقداره 500  )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ خليفة يو�شف خليفة مبارك البراهيم، حامل 

البطاقة ال�شكانية رقم 841013322.
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 )201( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

 لت�سبح فرعاً من موؤ�س�سة فردية 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ جا�شم 
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محمدعلي زاير عبا�س، مالك  �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جا�شم محمد علي زاير عبا�س للخدمات 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106210، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع من موؤ�ش�شته الفردية التي تحمل 

ا�شم )كراج المرفاأ(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58655.
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 )202( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 

ب�شك  �شيلين  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
كوبنجلو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإن�شايد بروبيرتي �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 117785، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، ا�شمها التجاري �شركة اإن�شايد بروبيرتي ذ.م.م( وتكون مملوكة لكل 

من ال�شادة: �شيلين ب�شك كوبنجلو، وعمر بن خالد بن اأحمد الزهراني.
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 )203( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة �أخرى 
 

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التي  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  ال�شركاء في  نيابة عن  المتخ�ش�شة )مور �شتيفنز(،  المهنية  الت�شامن 
تحمل ا�شم )مزادات الخليج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57251-1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع 
من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مزاد المنامه ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

.60168

�إعالن رقم )204( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
  

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفنز(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مد كافيه(، 
اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 36902-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
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ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة، 
فخراوي  ميرزا  ح�شين  حميد  ومح�شن  الجن�شية(،  )بحرينية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  محمد  بنت  مرام  ال�شيخة 

)بحريني الجن�شية(.

�إعالن رقم )205( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ م�شرت 
ا�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب  بي بي جالل دين محمد دين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأم وقَّ
القيد رقم 89213-26، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 
التجاري )بروفين�س للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من 
ال�شادة: م�شرت بي بي جالل دين محمد دين، وامتياز اأحمد، ومحمد تو�شيف اأحمد، ورا�شد اأحمد، و�شليم اأحمد. 
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 )206( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم 
القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اأم طفلة(،  ا�شم )خياطة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  يو�شف علي عبا�س، مالكة 
�شركة  اإلى  الموؤتمرات(  لتنظيم  بوينت  )�شبوت  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثامن  الفرع  تحويل  طالبة   ،23822

ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، با�شم نف�س المالكة ال�شيدة/ مريم يو�شف علي عبا�س .

�إعالن رقم )207( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة تو�سية ب�سيطة 
 

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 )نارايوران كونترول �شي�شتمز اإم اإيه ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 65798، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، ا�شمها التجاري 
)نارايوران اأربيان �شي�شتمز اأوتومي�شن/ �شركة تو�شية ب�شيطة(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: رافي�شانكار ناتاراجان، ومجده زاهي جميل مبي�س.
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�إعالن من جمل�ص تاأديب �ملحامني

رقم �لتاأديب: 14/تاأديب/2017
�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي: المحامي �شادق جعفر محمد مهدي.

وجاء  قــراره   2018/02/20 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شته  المحامين  تاأديب  مجل�س  اأ�شدر 
المحاماة مهنة  مزاولة  من  بحقه  الم�شكو  المحامي  منع  المجل�س  »قــرر  كالتالي:   منطوقه 

لمدة �شتة اأ�شهر«، ليعلم.

جمل�ص تاأديب �ملحامني 


