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 اأمر ملكي رقم )17( ل�ضنة 2017
�ضني  بتحديد �ضوابط تعيني اأع�ضاء جمل�س املفوَّ

يف املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان

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

ل  المعدَّ الإن�شان،  الوطنية لحقوق  الموؤ�ش�شة  باإن�شاء  ل�شنة 2014  القانون رقم )26(  وعلى 
بالمر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2016،

واأْخذًا في العتبار مبادئ باري�س المتعلقة بمركز الموؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
الإن�شان، الم�شاَدق عليها بقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم )134/48( ال�شادر في 

20 دي�شمبر 1993،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

�شمـانـًا   – الإن�شـان  لحقـوق  الوطنيـة  الموؤ�ش�شـة  �شـي  مفوَّ ع�شـو  فـي  تتـوافـر  اأن  يجب 
القانون  اإلى �صروط الع�صوية المن�صو�ص عليها في المادة )4( من  – بالإ�صافة  ل�شتقالليتـه 

رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان، ما يلي:
1. األ يكـــون الع�شـــو منتميًا لأية جمعية �شيا�شية، وُي�شتثَنى من ذلـــك اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية، 

الذين يكون لهم حق النقا�س دون الت�شويت.
2. اأْن يكـــون حا�شـــاًل علـــى موؤهـــل درا�شي عاٍل، وُمِلمـــًا باإحدى لغـــات الأمم المتحـــدة الر�شمية 

بالإ�شافة للغة العربية، بالن�شبة للع�شو المتفرغ.
3. اأْن تكـــون قـــد م�شت على ع�شويته �شنتان على الأقل، لَمن ُيَعيَّن من منظمات المجتمع المدني 

والهيئات المهنية والنقابية.
4. اأْن يكون في درجة اأ�شتاذ م�شاعد على الأقل لَمن ُيعيَّن من الهيئات الأكاديمية.

5. اأْن تكون له م�شاهمات وا�شحة وملمو�شة في ميدان حقوق الإن�شان.  

املادة الثانية
يراَعى في اختيار اأع�شاء مجل�س المفو�شين ما يلي: 

ين اأو العقيدة اأو الإعاقة. 1. تمثيل اأطياف المجتمع دون تمييز ب�شبب الجن�س اأو الأ�شل اأو الدِّ
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2. تمثيل المراأة تمثياًل منا�شبًا.
3. تمثيل الأقليات.

4. اأْن يكـــون مـــن بيـــن الفئـــات ال�شابقة عـــدد منا�شب من المخت�شيـــن في المجـــالت القانونية 
لب عمل الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان. والحقوقية وغيرها من المجالت التي تدخل في �شُ

5. مْنع َت�شاُرب الم�شالح ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.

املادة الثالثة
على وزير الديوان الملكي اإجراء الم�شاورات الالزمة لتر�شيح الأ�شماء للع�شوية المتفرغة 

وغير المتفرغة في مجل�س المفو�شين.

املادة الرابعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 10 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 9 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 اأمر ملكي رقم )18( ل�ضنة 2017
بتعيني ع�ضو جديد باملجل�س الأعلى لل�ضئون الإ�ضالمية

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

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 في �شاأن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،
وعلى الأمر الملكي رقم )39( ل�شنة 2014 بت�شكيل المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى الأمر الملكي رقم )55( ل�شنة 2015 بتعيين ع�شو جديد في المجل�س الأعلى لل�شئون 
الإ�شالمية،

وعلى كتاب رئي�س المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية رقم )ر م اأ 2017/6/1( الموؤرخ في 
2017/2/21م ب�شاأن ُخُلو محل الع�شو ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداللطيف اآل �شعد، 

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

لل�شئون  الأعلى  بالمجل�س  المريخي ع�شوًا  را�شد  بن  اإبراهيم  الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  ُيعيَّن 
اآل �شعد، وتكون مدة ع�شويته لنهاية  اإبراهيم بن عبداللطيف  ال�شيخ  الإ�شالمية خَلفًا لف�شيلة 

مدة �شلفه.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 10 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 9 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 اأمر ملكي رقم )19( ل�ضنة 2017
مبنح و�ضام

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

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى النقيب عبداهلل �شالح عبداهلل النافع.

املادة الثانية
ُيمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإلى الرقيب اأول �شالح عو�س القرادي.

املادة الثالثة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 17 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق: 16 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )14(  ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن تعديل جدول دوائر هيئة فْرز الأمالك

 املرافق للقرار رقم )69( ل�ضنة 2015
ب�ضاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
الأمالك،  فْرز  تنظيم هيئة  اإعادة  ب�شاأن  ل�شنة 2015  القرار رقم )69(  بعد الطالع على 

ل بالقرار رقم )99( ل�شنة 2015، المعدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبدل بت�شكيل الدائرة الثالثة لهيئة فْرز الأمالك الوارد بجدول دوائر هيئة فْرز الأمالك 
المرافق للقرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك، الت�شكيل الآتي:

الدائرة الثالثة:
1( ِفرا�س عبا�س اأمين، رئي�شًا.

2( �شوقي جمعة منديل، نائبًا للرئي�س.
3( محمد ح�شن الجار.

4( اأنوار فالح البنفالح.
5( مناف يو�شف حمزة.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

 وزير العدل 
 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1438هـ
المــوافـــــــــق: 8 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )18( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل جمعية �ضاعد اخلريية

بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية،
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية �شاعد الخيرية،

قرر التي:
مادة - 1 -

ل جمعية �شاعد الخيرية في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت  ت�شجَّ
قيد رقم  )6/ج/خ/اأج(.

مادة - 2 -
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرفق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافـــــــــــق: 5 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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بيان باأ�ضماء الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني
جلمعية �ضاعد اخلريية

1- �شارة علي جابر محمد جابر.
2- ولء اإبراهيم علي ح�شين زويد.

3- هبه قا�شم يا�شين محمد قاهري.
4- نوف ح�شين عبدالوهاب را�شد علي �شوار.

5- اأمينة علي محمد خمي�س.
6- مروة حميد علي محمد خمي�س.

7- علي ح�شين عبدالوهاب را�شد علي �شوار.
8- خالد علي عمر  اأحمد.

9- �شو�شن وجيه اأحمد حوراني.
10- طارق علي عمر اأحمد.
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ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي
جلمعية �ضاعد اخلريية

 
تن�س المادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن الجمعية قد تاأ�ش�شت بمملكة البحرين في 
عام 2017م تحت قيد رقم )6/ج/خ/اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  رقم )2(  الــوزاري  القرار  لأحكام  الر�شمية طبقًا  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�ْشر  تاريخ  من 
لإ�شراف  الخا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990في 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر الجمعية ومركز  اإدارتها هو �شقة )36( بناية )308( طريق )1910( مجمع )319( 

الحورة، مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخــذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  تقوم 

الم�شبقة من الجهات المخت�شة والتن�شيق معها، بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المحتاجة. 

2- الم�شاهمـــة في توفير الخدمات ال�شحية والرعاية للفقراء والمحتاجين، وذلك بالتن�شيق مع 
الجهات الحكومية المخت�شة.

3- تقديـــم العون والم�شاعـــدة المالية للطالب والطالبات وخا�شة الفقـــراء والمحتاجين منهم، 
بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

ْخل،  ة للدَّ 4- رْفـــع الم�شتوى المعي�شي لالأ�شر من خـــالل اإن�شاء ودعم الم�شاريع الإنتاجيـــة الُمِدرَّ
بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

الموافقة  اأْخــذ  وبعد  بها،  المعمول  القوانين  حدود  في  اأهدافها  لتحقيق  الجمعية  ت�شعى   
الم�شبقة من الجهات المخت�شة والتن�شيق معها بمملكة البحرين، وذلك بالو�شائل التالية:

1- اإقام���ة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالق���ة بن�صاط الجمعية بعد اأْخذ الموافقة الم�صبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة.

2- عْقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة 
من الجهات الحكومية المخت�شة.
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3- اإ�شـــدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة.

4- اإن�شـــاء موقع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

5- القيـــام بالحمالت الإعالمية من خالل الو�شائل الإعالمية ومواقع التوا�شل الجتماعي كافة 
داخـــل المملكـــة؛ لدعم اأهـــداف الجمعيـــة بالتن�شيق مع الجهـــات المخت�شة، وبعـــد اأْخذ موافقة 

الجهات الحكومية المخت�شة.
وت�شتهدف الجمعية القيام بالن�شطة التالية:

1- خيرية.   2- اجتماعية.
وقد بيَّن النظام الأ�صا�صي �صروط الع�صوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�صقاط الع�صوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
قرار ف�شله اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا 

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، و�شريان قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عقدها، والن�صاب القانوني الواجب  العادية منها وغير العادية وال�صروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

كما بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن مجل�س الإدارة يتكون من 6 اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية 
بالقتراع  انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من 

ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام الأ�صا�صي اخت�صا�صات المجل�ص و�صروط الع�صوية فيه وحقه في ت�صكيل 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما حدَّ اللجان المختلفة، 

وكيفية حل المجل�س.
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وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 
1- ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2- ا�شتراكات الأع�شاء.
3- الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 
اأخذ موافقة الجهات المخت�شة.

5- اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون وبعد اأْخذ موافقة وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية.

6- الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 
البحرين.

لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب 

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

  قرار رقم )19( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل جمعية

زين البحرينية لذوي الإعاقة املحفِّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
زين البحرينية لذوي الإعاقة، وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية المحفِّ

قرر الآتي:
مادة - 1 -

والأندية  الجمعيات  قيد  �شجل  في  الإعــاقــة  لــذوي  البحرينية  زين  المحفِّ جمعية  ل  ت�شجَّ
الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم  )7/ج/اأج(.

مادة - 2 -
ين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرفق في الجريدة الر�شمية، ويعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافـــــــــــق: 6 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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بيان باأ�ضماء الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني
زين البحرينية لذوي الإعاقة جلمعية املحفِّ

1- ريا�س مرزوق اأحمد المرزوق
2- جميل عبد اهلل محمد �شبت
3- علي اأحمد اإبراهيم الغزال

4- عبا�س �شالح جعفر الم�شيمع
5- محمد فوؤاد محمد اإ�شماعيل الحداد 
6- ر�شا ح�شن اأحمد ح�شن علي اآل عبود

7- عبد الأمير اأحمد خمي�س حمد
8- ال�شيد نور جواد ر�شي الوداعي

9- محمد خليل عبدالرحيم حبيب عبدالرحيم
10- علي عبا�س عبداهلل عبا�س
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ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي
زين البحرينية لذوي الإعاقة جمعية املحفِّ

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )7/ج/اأج(  رقم  قيد  حتت  2016م 
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، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجَّ
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  �شقة رقم 1 مبنى رقم 1360 طريق 4541 جممع 745 منطقة 

�شند، مملكة البحرين
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1( ت�شجيـــع الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة والذين حالـــت ظروفهم ال�شحية دون اللتحـــاق بالتعليم 

لموا�شلة م�شيرتهم التعليمية.
2( رعايـــة المـــراأة المعاقة  وم�شاعدتها في الح�شول على العمـــل المنا�شب وتمكينها من تحقيق 

ذاتها.
3( اكت�شـــاف المواهـــب الريا�شيـــة للمعاقيـــن وتنميتهـــا وعْر�شها علـــى َمن لهم �شلـــة في �شئون 

المعاقين، وذلك بالتعاون مع الأندية الريا�شية والثقافية والجتماعية.
اأْخذ  وبعد  البحرين،  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، وذلك بالو�شائل التالية:
1- اإقام���ة الفعاليات والموؤتم���رات ذات العالقة بن�صاط الجمعية واإ�ص���راك المعاقين في دورات 
تدريبيـــة، ومتابعة ت�شجيلهم فـــي المدار�س والجامعات، وم�شاعدتهم ماديًا اإذا ما اقت�شى الأمر، 

وبعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.
2- عْقـــد ندوات ودورات وور�ـــس عمل تدريبية في نف�س المجال بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقة من 
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الجهات الحكومية المخت�شة.
3- اإ�شـــدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
4- اإن�شـــاء موقع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.
5- الم�شاركـــة في جميع الأن�شطة الدولية والإقليمية والريا�شية والجتماعية والثقافية بالتن�شيق 

مع الهيئات ذات العالقة.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.

وقد بيَّ النظام الأ�صا�صي �صروط الع�صوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:
1( اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأْن يكون بحرينيًا مقيمًا في مملكة البحرين.
وبيَّ النظام الأ�صا�صي حقوق الأع�صاء وواجباتهم وطريقة الن�صمام والن�صحاب والف�صل واإ�صقاط 
الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شله اأمام 

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية، 
على  الت�صويت  وكيفية  توافره،  الواجب  القانوين  والن�صاب  عْقدها،  باعها عند  اتِّ الواجب  وال�صروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ع�شرة اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من 

املبا�شر.
واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وبنيَّ 
واأن  اللجان املختلفة،  الع�صوية فيه وحقه يف ت�صكيل  الأ�صا�صي اخت�صا�صات املجل�ص و�صروط  النظام 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 
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1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيِده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة  العمل و التنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�صرط اأْخذ الموافقة الم�صبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 
كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�ْشر 
ال�شرف طبقًا لالئحة  يكون  اأْن  �شريطة  يناير،  �شهر  يكن يف  اإذا مل  الر�شمية  ت�شجيلها يف اجلريدة 
املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

لإقراره.
د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ

اجلمعية.
حلِّها  وقواعد  تق�شيمها،  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
تعمل يف  التي  الباقية على اجلمعيات  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  اإمتام عملية  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )20( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل جمعية اقت�ضاد الإلهام

وزير العمل و التنمية 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،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

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، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اقت�شاد الإلهام،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية اقت�شاد اللهام يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد  ُت�شجَّ
رقم )3/ج/اأج ث(.

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافـــــــــــق: 6 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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بيان باأ�ضماء موؤ�ض�ضي
جمعية اقت�ضاد الإلهام

1- عبيدلي يو�شف علي العبيدلي
2- جا�شم محمد جا�شم �شيادي

3- جيهان يو�شف �شاتر
4- محمد جا�شم بو حجي
5- �شرعة اإبراهيم را�شد

6- اأحمد محمد ف�شل ف�شل
7- ليلى عي�شى اإبراهيم
8- عفاف عيد العثمان

9- اأ�شواق اأحمد بو علي
10- محمد علي ح�شن الموؤذن

11- دنيا اأحمد عبداهلل
12- اأحمد بن عبداهلل بن محمد الكبير
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ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي
جلمعية اقت�ضاد الإلهام

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2016م حتت قيد رقم )3/ج/اأ ج ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجَّ
تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مملكة   ،317 جممع   1722 طريق   1605 مكتب   1565 مبنى  هو   اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- ن�شر مفاهيم وممار�شات اقت�شاد الإلهام في المجتمع البحريني. 

د وترفع مـــن اإمكانيات المجتمع وم�شاهماته  2- تنفيـــذ البرامج الجتماعية والتوعوية التي تجدِّ
في مجال اقت�شاد الإلهام.   

ـــي الم�شاريـــع التوعويـــة والجتماعيـــة التـــي تلهم المجتمـــع البحريني وتعـــود بالنفع على  3- تَبنِّ
القت�شاد الوطني لمملكة البحرين.  

اأْخذ  اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين، وبعد     وت�شعى اجلمعية لتحقيق 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، وذلك بالو�شائل التالية:

1- عقد الندوات والملتقيات وور�س العمل التوعوية التي ت�شتهدف مختلف �شرائح المجتمع.
ر عن اأهداف الجمعية واإنجازاتها. 2- اإ�شدار ن�شرات دورية توعوية تعبِّ

3- الم�شاركة في الموؤتمرات والور�س والدورات في ذات مجال تخ�ش�شها محليًا واإقليميًا.
4- القيـــام بالزيـــارات الميدانية المتبادلة مع جميع الموؤ�ش�شـــات والجمعيات الم�شابهة في نف�س 

المجال في داخل وخارج البحرين.
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ز على تطبيـــق اأف�شل الممار�شـــات في مجال اقت�شـــاد الإلهام بين  5- عمـــل البرامج التـــي تحفِّ
مختلف �شرائح المجتمع وقطاعاته. 

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
1- الجتماعية.         2- التوعوية.

وقد بيَّ النظام الأ�صا�صي �صروط الع�صوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:
1( اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذاُ  َّاإليه اعتباره.

وبيَّ النظام الأ�صا�صي حقوق الأع�صاء وواجباتهم وطريقة الن�صمام والن�صحاب والف�صل واإ�صقاط 
الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شله اأمام 

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية 
على  الت�صويت  وكيفية  توافره،  الواجب  القانوين  والن�صاب  عْقدها،  باعها عند  اتِّ الواجب  وال�صروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من 

املبا�شر.
واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وبنيَّ 
واأن  اللجان املختلفة،  الع�صوية فيه وحقه يف ت�صكيل  الأ�صا�صي اخت�صا�صات املجل�ص و�صروط  النظام 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارةالعمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اأيـــة موارد اأخـــرى يقبلها مجل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون، وبمـــا ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�صرط الموافقة الم�صبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
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5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 
البحرين. 

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها، 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�ْشر 
ال�شرف طبقًا لالئحة  يكون  اأْن  �شريطة  يناير،  �شهر  يكن يف  اإذا مل  الر�شمية  ت�شجيلها يف اجلريدة 
املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

لإقراره.
د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ

اجلمعية.
حلها  وقواعد  تق�شيمها،  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله،  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
تعمل يف  التي  الباقية على اجلمعيات  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  اإمتام عملية  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن اإلغاء ترخي�س مركز بروجاك�س للتدريب

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على المر�شوم رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

للتدريب  بروجاك�س  مركز  باإن�شاء  الترخي�س  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )28( رقم  القرار  وعلى 
)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، 

م من مالك الترخي�س لإلغاء الترخي�س، وا�شتنادًا اإلى الطلب المقدَّ

قرر الآتي:
مادة -1-

يلغى الترخي�س ال�شادر بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009 لل�شادة/ �شركة بروجاك�س العالمية 
�س.م.ب )مقفلة(، والمقيَّد في ال�شجل التجاري تحت رقم )1-47612( با�شم مركز بروجاك�س 

.)Projacs Training Center( للتدريب

مادة - 2 -
الجريدة  في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  المعنيين  على 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافـــــــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة املوا�ضالت والت�ضالت

 قرار رقم )7( ل�ضنة 2017
باإن�ضاء ال�ضجل الوطني لت�ضجيل الطائرات

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون تنظيم الطيران المدني ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، 

وعلى الأخ�س المادة )48( منه، 
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني ال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 

لة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2016، 2013، المعدَّ
وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2016 ب�شاأن تحديد وتنظيم ر�شوم الطيران المدني، ور�ْشم 

خدمات المغادرين عن طريق الجو،
وبناًء على عْر�س وكيل �شئون الطيران المدني، 

قرر الآتي:
مادة )1(

ُين�شاأ �شجل ُي�شمى )ال�شجل الوطني لت�شجيل الطائرات(، وي�شار اإليه في هذا القرار بكلمة 
لة في مملكة البحرين.  جل(، وتدَرج به جميع الطائرات الم�شجَّ )ال�شِّ

ِوْفقًا  بال�شجل،  المدرجة  للطائرات  ت�شجيل  �شهادات  المدني  الطيران  �شئون  وُت�شِدر 
لالإجراءات والأنظمة التي ُت�شِدرها لهذا الغر�س.

مادة )2(
جل الجن�شية البحرينية، وعليها اأْن تحمل عالمات جن�شية  تكت�شب الطائرة المدَرجة بال�شِّ
مملكة البحرين. وتخ�شع هي وطاقمها لرقابة واإ�شراف �شئون الطيران المدني، وتلتزم بجميع 
القوانين والأنظمة الوطنية والتفاقيات والمعاهدات ذات ال�شلة بت�شجيلها و�شيانتها وت�شغيلها 

وتاأجيرها ورْهِنها اأو اأية ت�شرفات اأخرى ترد عليها، والتي ان�شمت اإليها المملكة.

مادة )3(
جل ما يلي: ُي�صتَرط لإدراج الطائرة بال�صِّ

1- اأْن تكون الطائرة م�شتوفية ل�شتراطات ال�شالمة الجوية.
جل، �شواء كانت الطائرة مملوكة  2- �شـــدور موافقة م�شبقة من الوزيـــر على اإدراج الطائرة بال�شِّ
لمواطـــن بحرينـــي اأو ل�شركـــة تحمل الجن�شيـــة البحرينيـــة اأو م�شتاأَجرة من الخارج مـــن ِقَبل اأيٍّ 
منهمـــا، اأو  كانت مملوكة لأجنبـــي اأو ل�شركة اأجنبية  ممن يبا�شرون اأعمالهم في مملكة البحرين  

اأو م�شتاأَجرة من الخارج من ِقَبل اأيٍّ منهما. 
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3- �شداد الر�شوم المتعلقة بت�شجيل الطائرة، الواردة في الجدول رقم )2( المرفق بالقرار رقم 
)25( ل�شنـــة 2016 ب�شاأن تحديد وتنظيم ر�شوم الطيـــران المدني ور�ْشم خدمات المغادرين عن 

طريق الجو. 

مادة )4(
جل في الحالت الآتية:   ُت�شَطب الطائرة من ال�شِّ

1- اإذا فقد مالُكها اأو م�شتاأجُرها الجن�شية البحرينية، اأو لم يعد من الأجانب �شواًء كانوا اأفرادًا 
اأو �شركات ممن يبا�شرون اأعمالهم في مملكة البحرين. 
2- اإذا هلكت اأو ُفِقدت اأو �ُشِحبت نهائيًا من ال�شتعمال.

3- اإذا انتقلت ملكيتها اإلى اأجنبي ل يبا�شر اأعماله في المملكة.
جل واإعادة ت�صجيلها في دولة اأخرى، ب�صرط  4- اإذا طل���ب مالُكها اأو م�صتاأجُرها �صْطَبها م���ن ال�صِّ
جل واإبـــالغ الجهات المعنية ب�شْطِبهـــا، و�شداد جميع  ْطب من ال�شَّ ا�شتيفـــاء جميع متطلبـــات ال�شَّ

م�شتحقات �شئون الطيران المدني الخا�شة بالطائرة.
وُتعتَبر الطائرة في ُحْكم المفقودة اإذا �شدر قرار بذلك من �شئون الطيران المدني. ويتعيَّن 
على مالك الطائرة اأو م�شتاأجِرها اأْن ُيخِطر �شئون الطيران المدني بكل تغيير يطراأ على الطائرة 
في الحالت المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة فور حدوثه، مع اإعادة �شهادة ت�شجيل 

الطائرة. 

مادة )5(
جل ِوْفقًا لالإجراءات والأنظمة المن�شورة على الموقع الإلكتروني  يتم اإدراج الطائرة في ال�شِّ

لوزارة الموا�شالت والت�شالت. 

مادة )6(
اأو  بالبيع  اأو  ْهن  بالرَّ �شواًء  جل،  بال�شِّ مدرجة  طائرة  اأية  على  قانوني  ت�شرف  باأيِّ  ُيعتد  ل 
ف  في  رُّ بالإيجار اأو باأيِّ ت�شرف قانوني اآخر، اإل بعد موافقة �شئون الطيران المدني وقْيد التَّ�شَ

جل، اأو بناًء على حكم �شادر من المحكمة. ال�شِّ

مادة )7(
على وكيل �شئون الطيران المدني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.
  وزير املوا�ضالت والت�ضالت 

  كمال بن اأحمد حممد 
�شدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافـــــــــــق: 12 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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م�ضرف البحرين املركزي

 قرار رقم )18( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

لـ�ضركة )لزارد لإدارة الأ�ضول املتحدة- البحرين(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س ،

قرر الآتي:
مادة )1(

املمنوح  -البحرين(  املتحدة  الأ�شول  لإدارة  )لزارد  التمثيلي  للمكتب  املمنوح  الرتخي�س  ُيلغى 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 69093. بتاريخ 16 يونيو  2008، امل�شجَّ

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

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي
ر�ضيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــوافــــــــق: 14 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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ا�ضتدراك

رقم  القرار    2017 مار�س   9 بتاريخ  ال�شادر   )3304( العدد  الر�شمية  الجريدة  في  ُن�ِشر 
)26( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل لجنة تثمين العقارات الم�شتمَلكة للمنفعة العامة ونظام عملها.
ولما كانت المادة )1( من القرار المذكور لم تت�شمن على �شبيل الخطاأ المادي اأ�شماء ثالثة 
من  اأع�شاء اللجنة، فقد وجب اإعادة ن�شر القرار في الجريدة الر�شمية، مع ت�شمين المادة )1( 

المذكورة اأ�شماء اأع�شاء اللجنة بالكامل. 
 

وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )26( ل�ضنة 2017

 باإعادة ت�ضكيل جلنة تثمني العقارات امل�ضتملَكة
 للمنفعة العامة ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
العمراني، 

وعلى المر�شوم الملكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل لجنة تثمين العقارات الم�شتمَلكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها وتعديالته، 
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل لجنة تثمين العقارات الم�شتمَلكة للمنفعة العامة برئا�شة ال�شيد/ عمار را�شد 
الخ�شرم، مدير اإدارة ال�شئون الفنية بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية ُكٍل من:

المهند�س وائل نا�شر المبارك1
اأمين عام هيئـــة التخطيط والتطوير 
العمرانـــي بـــوزارة الأ�شغـــال و�شئـــون 

البلديات والتخطيط العمراني
نائبًا للرئي�س
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م�شت�شار الم�شاريع الحكوميةالمهند�س جواد محمد ال�شيباني2
ع�شوًافي الإدارة العامة للتخطيط العمراني

الم�شت�شار محمد اأحمد مجبل                                    3
والجريـــدة   الت�شريـــع  اإدارة  مديـــر 
الر�شميـــة بهيئـــة الت�شريـــع والإفتاء 

القانوني
ع�شوًا

رئي�ـــس ق�شم م�شاريع البنية التحتية ال�شيد حمد محمود اآل محمود4
ع�شوًابوزارة المالية

رئي�س ق�شم الممتلكات الإ�شكانيةالمهند�س فهيم عبداهلل محمد5
ع�شوًابوزارة الإ�شكان

المهند�شة كميلة علوي �شيد ح�شن6
رئي�س وحدة الدعم الهند�شي

بـــوزارة الأ�شغال و�شئـــون البلديات 
والتخطيط العمراني

ع�شوًا

ع�شوًاع�شو جمعية المهند�شين البحرينيةالمهند�شة �شهربان �شريف7

اًل ال�شيد محمد ح�شن البنفالح8 ع�شو لجنـــة القطاع العقاري ممثِّ
ع�شوًاعن غرفة تجارة و�شناعة البحرين

خبيـــر عقـــاري، جمعيـــة البحريـــن ال�شيد نواف عبدالعزيز الب�شام9
ع�شوًاالعقارية

خبيـــر عقـــاري، جمعيـــة البحريـــن ال�شيد �شيد كاظم �شيد مهدي10
ع�شوًاالعقارية
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خبيـــر عقـــاري، جمعيـــة البحريـــن ال�شيد محمد عي�شى �شند11
ع�شوًاالعقارية

اأخ�شائي درا�شات عمرانية اأول ال�شيد مازن محمد ح�شن الحداد12
للتخطيـــط  العامـــة  الإدارة  فـــي 

العمراني
ع�شوًا

المهند�س يو�شف محمد الق�شاب 13
رئي�ـــس ق�شـــم ال�شتمـــالك بـــوزارة 
البلديـــات  و�شئـــون  الأ�شغـــال 

والتخطيط العمراني

ع�شوًا
واأمين �شر 

اللجنة

 مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافـــــــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�ضنة 2006
  ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )1( ل�ضنة 2016

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعــالن  بهذا  نن�شر  اأعــاله  المذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادا 
بطلبات براءات الختراع ونماذج المنفعة  التي تم اإيداعها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- تاريخ نقل الملكية .

2- اأ�شم المالك ال�شابق وعنوانه. 
3- اأ�شم المالك الحالي وعنوانه .

مدير اإدارة امللكية ال�ضناعية
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نقل ملكية براءة اخرتاع

اأرقام 
المالك الحالي المالك ال�شابقتاريخ المعاملةالطلبات

ياغنا ليميتد201401942015/12/2

 وعنوانه:                
1 �شترادبروك بارك توم�شوود 

رود �شغويل، ا�شيك�س 1جي7
5كيو اإل، بريطانيا.

 هيومانيتاريان �شاينتيفيك
 ال ال �شي 

وعنوانه:
�شي/اأو لوكريزنا األ األ بيه، 521 

روت 301، باردونيا، نيويورك10954، 
اأمريكا 

كو�شمو اأويل كو، ليمتد 201501192016/4/13
وعنوانه:

1-1 �شيباورا -1 ت�شومي، مناتو-
كو، طوكيو 1058528، اليابان 

 كوزمو ال كو، ليميتد
وعنوانه:

1-1-1 �شيباورا ، ميناتو- كو، طوكيو، 
8528 - 105 ، اليابان

�شبين فارما، اأ�س . اأيه201201412016/5/2
وعنوانه:

كولكيد ، 6، بورتال 2، اإي - 
28230 ل�س روزا�س،

مدريد، ا�شبانيا

جينفارما لبوراتوريو، اإ�س . اإل .  
وعنوانه:

فينيدا دي ل كون�شتيتيو�شن 198، 
بوليغونو اإند�شتريال مونت بويال، 

45950 ، كا�شاروبيو�س ديل مونت، 
توليدو، اأ�شبانيا

رهوديا يو كيه ليميتد 14662016/6/5
 وعنوانه: 

اأوك هاو�س،بيدز 
كري�شنت،واتفورد ،هيرت�س دبليو 

دي 24 4كيو بيه،اإنجلترا

رهوديا ريت�شيرت�شيز اإت تكنولوجيز
وعنوانه:

52 ري دي ل هاي كوك 93300 
اأوبرفيلرز، فرن�شا

رهوديا ريت�شيرت�شيز اإت 14662016/6/5
تكنولوجيز

 وعنوانه: 
52 ري دي ل هاي كوك 93300 

اأوبرفيلرز، فرن�شا

رهوديا اأوبوري�شنز 
وعنوانه:

40 ري دي ل هاي كوك 93300 
اأوبرفيلرز، فرن�شا 

لوبن ليميتد / جوزيف 201401092016/8/3
 وعنوانه: 

 �شي اإ�س تي رود، كالينا، 
�شانتاكروز )اإي�شت(، �شتيت اأوف 
ماهارا�شترا، مومباي 400098، 

الهند

لوبن اأتالنتي�س هولدينغز اأ�س اأيه  
عنوانه:

لندي�س + جير �شترا�شه 1، 6300
زوغ ، �شوي�شرا
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فارما�شيكليك�س، انك201201522016/11/13
 وعنوانه: 

995 اي�شت اآرك�س اأفينيو، 
�شانيفيل، �شي ايه 94085، 

امريكا

فارما�شيكلك�س األ األ �شي
وعنوانه:

�شي/اأو اأبفاي اإنك.، 1 نورث وكغن 
رود، نورث �شيكاغو، اإلينوي 60064-

6400، الوليات المتحدة الأمريكية

فارما�شيكليك�س، انك 201500642016/11/13
وعنوانه: 

 995 اي�شت اآرك�س اأفينيو، 
�شانيفيل، �شي ايه 94085، 

امريكا

فارما�شيكليك�س األ األ �شي
وعنوانه:

�شي/اأو اأبفاي اإنك.، 1 نورث وكغن 
رود، نورث �شيكاغو، اإلينوي

،6400-60064
الوليات المتحدة الأمريكية

األ�شتوم14342016/11/13
وعنوانه: 

 25، افنيو كليبر - 75116 
باري�س ، فرن�شا

ال�شتوم تران�شبورت ا�س ايه
عنوانه:

48 ري األبرت داهلين،93400 
�شينت – كوين، فرن�شا .

ال�شتوم تران�شبورت ا�س ايه14342016/11/13
وعنوانه:

48ري األبرت داهلين،93400 
�شينت – كوين، فرن�شا .

األ�شتوم تران�شبورت تكنولوجيز
وعنوانه:

48 ري األبرت داهلين ، 93400 
�شينت - كوين ، فرن�شا

األ�شتوم 15012016/11/13
 وعنوانه: 

25 اأفنيو كليبر 75116 باري�س ، 
فرن�شا

ال�شتوم تران�شبورت اأ�س اأيه
وعنوانه:

48ري األبرت داهلين،93400 
�شينت – كوين، فرن�شا

ال�شتوم تران�شبورت اأ�س اأيه15012016/11/13
 وعنوانه: 

48ري األبرت داهلين،93400 
�شينت – كوين، فرن�شا

األ�شتوم تران�شبورت تكنولوجيز
�شوعنوانه:

48 ري األبرت داهلين، 93400 
�شينت - كوين، فرن�شا

رونالد بي كوريو 201601182016/11/13
 وعنوانه: 

 4212 كون�شتيتيو�شن افي

اأري تكنولوجيز اأنكوربوري�شن   
عنوانه:

3901 مدوي بلي�س اإن اإي ، نيو 
مك�شيكو 87109، الوليات المتحدة 

الأمريكية
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�ضنة 2006
  ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )1( ل�ضنة 2017

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعــالن  بهذا  نن�شر  اأعــاله  المذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادا 
بطلبات براءات الختراع ونماذج المنفعة  التي انق�شت الحقوق المترتبة عليها .

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- رقم البراءة.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.
3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة امللكية ال�ضناعية



العدد: 3305 – الخميس 16 مارس 2017

36

انق�ضاء احلقوق املرتتبة على  براءة الخرتاع وبطالنها 

اأدناه وذلك ب�شبب  المذكورة في الجدول  المترتبة على براءات الختراع  انق�شت الحقوق 
الحماية  مدة  انق�شاء  اأو  الم�شتَحقة  ال�شنوية  الر�شوم  دفع  عن  �شنة  على  تزيد  لمدة  المتناع 
للبراءة وهي 20 �شنة من تاريخ تقديم طلب الح�شول على براءة، حيث انق�شت جميع الحقوق 
المترتبة على براءات الختراع بالجدول اأدناه وذلك ا�شتنادا للمادة )28( من القانون رقم )1( 

ل�شنة 2004 المعدل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006 ب�شاأن براءات الختراع ونماذج المنفعة .

رقم 
 الت�سل�سل

رقم
 الرباءة 

تاريخ انق�ساء 
احلقوق املرتتبة 

على الرباءة 

�سبب انق�ساء احلقوق 
على الرباءة 

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية113012016/03/27
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية213032016/03/27
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 314042016/07/08
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية410652016/09/17
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية510792016/09/17
انتهاء مدة الحماية وهي 20 �شنة من تاريخ الإيداع610952016/01/01
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية710962016/09/17
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية810972016/09/17
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية910982016/09/17

انتهاء مدة الحماية وهي 20 �شنة من تاريخ الإيداع1011042016/03/15
انتهاء مدة الحماية وهي 20 �شنة من تاريخ الإيداع1111112016/03/28
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1214952016/10/18
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1310762016/10/29
انتهاء مدة الحماية وهي 20 �شنة من تاريخ الإيداع1411002016/01/13
انتهاء مدة الحماية وهي 20 �شنة من تاريخ الإيداع 1511122016/06/08
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1612582015/11/22
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1714382015/11/28
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1814402015/11/28
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1911912015/11/9
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2015072016/11/25
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2112312015/12/27
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2212472016/12/27
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 
 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )1( ل�ضنة 2017

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعــالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  المذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادًا 
بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي تم اإيداعها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- الرقم الم�شل�َشل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.
3- تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها. 4- و�شف الأداة التي ُقدِّ
5- ت�شنيف )لوكارنو( للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب.

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة امللكية ال�ضناعية
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 1412 ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
. َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 

تاؿ التصوين:وصف طلب 
 B0596.12.08 : التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
  

 1414  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب : ..

ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  :عنوانه 
. َ 2016/  8/   28  تقدين الطلب: تاريخ 

اٌىغٛج اٌخاسجٍح ٌٛاجٙح اٌّشوثح اٌخٍفٍح وصف طلب التصوين:
12.08.B0596    : التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:
أجٕرظ

 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :
 
 

__________________________________

 
 

1413ب خ / رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جًاسن الطالب : 

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد   عنوانه :
 . َ 2016/   8 /  28:  تاريخ تقدين الطلب

اٌىغٛج اٌخاسجٍح ٌٛاجٙح اٌّشوثح  :  وصف طلب التصوين
األِاٍِح

12.08.B0596     : التصنيف
أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:

 لأٍٛٔح أجٕرظ 
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
 1415 ب خ / رقن الطلب:  

ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً :اسن الطالب
 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد   : عنوانه

 . َ 2016/   8 /  28:  تاريخ تقدين الطلب
اٌىغٛج اٌخاسجٍح ٌٍجٛأة اٌغفٍٍح  :  وصف طلب التصوين

 اٌّذٍطح تئطاساخ اٌّشوثح
 V0036.12.16التصنيف :

 اٌح ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غض اسن الوكيل الوفوض:
 .اٌثذشٌٍِّٓىح  –، إٌّاِح 990ؿ.ب  عنوانه :
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 1416  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب : .

                  ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  8/  28اريخ تقدين الطلب: ت                      

اٌىغٛج اٌخاسجٍح ٌفرذاخ ذٌٙٛح ِذشن  التصوين:وصف طلب 
 اٌّشوثح

 G0173.12.16 : التصنيف
أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 
 
 

 
 1418  ب خ /رقن الطلب:  

ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً : اسن الطالب
 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :

 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 
اٌىٛٔغٛي األٚعط ٌمّشج اٌمٍادج ٌٍّشوثح  وصف طلب التصوين:

ِع األجٙضج اٌخافح تٗ
 D0014.12.16 :التصنيف

ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

   
 
 
 
 
 

 
 1417  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

                                   ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  8/  28ن الطلب: تاريخ تقدي           تقد تاريخ

اٌىٛٔغٛي االٚعط ٌمّشج اٌمٍادج ٌٍّشوثح وصف طلب التصوين:
D0014.12.16 :التصنيف 

 ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّٓىح اٌثذشٌ -، إٌّاِح  990ؿ.ب :  عنوانه :                     

                            _________________________________ 
 

 
 

 1419  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                       
 . َ 2016/ 8/  28خ تقدين الطلب: تاري               تاري

اٌىغٛج اٌذاخٍٍح ٌثاب لّشج اٌمٍادج  وصف طلب التصوين:
ٌٍّشوثح

12.16.D0216 التصنيف :
أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:

ٍِّىح اٌثذشٌٓ  -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :           عنوانه :
__________________________________ 
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 1420  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

                                        ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 

وٛٔغٛي لّشج اٌمٍادج ٌٍّشوثح  وصف طلب التصوين:
 D0014.12.16 :التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:
أجٕرظ

.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :
__________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 1422  ب خ /رقن الطلب:  

ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً الطالب :اسن 
 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب:                        

اٌغطاء اٌعٍٛي ٌىٛٔغٛي لّشج اٌمٍادج : وصف طلب التصوين
ٌٍّشوثح

 D0014.12.16: التصنيف
أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  الوكيل الوفوض:اسن 

أجٕرظ
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________
 
 
 

 

 1421  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667عرشٌد  داذؾاٌٚش عنوانه :                      
 . َ 2016/ 8/  28تاريخ تقدين الطلب:                       

اٌىغٛج اٌذاخٍٍح ٌٍجضء اٌجأثً ِٓ  وصف طلب التصوين:
وٛٔغٛي لّشج اٌمٍادج ٌٍّشوثح

 D0014.12.16:التصنيف
أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:

أجٕرظ
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  :عنوانه 

__________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 1423  ب خ /رقن الطلب:  

ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب : .
 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  نه :عنوا                 عنو

 . َ 2016/  8/  28 تاريخ تقدين الطلب:                      
ِغٕذ رساع أٌّٓ ٌٍّشوثحوصف طلب التصوين: 

 B0114.12.16 :التصنيف
ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :
__________________________________ 
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 1424 ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  8/  28 ين الطلب: تاريخ تقد                     

ِغٕذ رساع أٌغش ٌٍّشوثح وصف طلب التصوين:
B0114.12.16  : التصنيف 

ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
 .ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 

 

 1426  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 
دعاِح جأثٍح ألعٍى ِمذِح اٌّشوثح  وصف طلب التصوين:

T0288.12.16 :التصنيف
أتٛ غضاٌح ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً. إَ. تً .  اسن الوكيل الوفوض:

اجٕرظ
 اٌثذشٌٓ –، إٌّاِح 990ؿ.ب  عنوانه :

 
 

 
 

 1425  ب خ /رقن الطلب:  
                        ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 
إطاس ِغٕذ اٌزساع ٌٍّشوثح وصف طلب التصوين:

B0114.12.16 :التصنيف
 ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌثذشٌٓ ٍِّىح - إٌّاِح  990ؿ.ب :  عنوانه :
_____________________________________ 

 

 
 
 

 
 1427  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
 . َ 2016/  8/  28تاريخ تقدين الطلب: 

اٌذاخٍٍح ٌقذاَ اٌّشوثح اٌخٍفً اٌىغٛج وصف طلب التصوين:
12.16.B0577 :التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:
أجٕرظ

.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :
__________________________________ 
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 1450  ب خ /رقن الطلب:  
تاط أٌٗ جً ِاْ ذشان آٔذ اسن الطالب : .

ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/  25تاريخ تقدين الطلب:                       

 عٍاسج ٔمً راخ واتٍٕح ِضدٚجح وصف طلب التصوين:
 L0225.12.08 : التصنيف

ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ أتٛغضاٌٗ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 1452  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
 . َ 2016/  9/  25تاريخ تقدين الطلب: 

عٍاسج فاْ راخ جٛأة ِعذٍٔح وصف طلب التصوين:
12.08.V0018 التصنيف:

ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
 
 

 1451  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

                ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 25ن الطلب: تقدي تاريخ                      

عٍاسج ٔمً راخ واتٍٕح ِٕفشدج وصف طلب التصوين:
  L0225.12.08التصنيف

 ٍّىٍح اٌفىشٌحأتٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّٓىح اٌثذشٌ -، إٌّاِح  990ؿ.ب :  عنوانه :                     

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 1453  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

 ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667عرشٌد  داذؾاٌٚش عنوانه :                       
 . َ 2016/  9/ 25خ تقدين الطلب: تاري               تاري

عٍاسج فاْ راخ جٛأة صجاجٍح وصف طلب التصوين:
12.08.V0018 التصنيف :

أتٛ غضاٌح ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
اٌثذشٌٓ -إٌّاِح  990ؿ.ب    عنوانه :           عنوانه :

__________________________________ 
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 1454  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب : .

ٍِٛٔخ،  80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/  25تاريخ تقدين الطلب:                                             أٌّأٍا

لّشج اٌمٍادج ِع اٌىٛٔغٛي األٚعط  وصف طلب التصوين:
 ٌٍّشوثاخ
 D0014.12.16 : التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 1456  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

تاريخ                ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :
 . َ 2016/  9/  25تقدين الطلب: 

غطاء اٌعجٍح وصف طلب التصوين
12.16.V0036 التصنيف:

ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ أتٛغضاٌٗ اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

.
 
 
 

 
 
 

 1455  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

                         ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/  25ن الطلب: تقدي تاريخ                      

ؽثىح اٌٙٛاء اٌّغرشجع ٌّمذِح اٌّشوثح وصف طلب التصوين:
 A0083.12.16:التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً  اسن الوكيل الوفوض:
أجٕرظ

                            ٍِّىح اٌثذشٌٓ  -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :                     
_________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 1457  ب خ /رقن الطلب:  
ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب :

               ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                       
 . َ 2016/  9/ 25خ تقدين الطلب: تاري               تاري

عجٍح اٌمٍادج ٌٍّشوثاخ وصف طلب التصوين:
12.16.S0718 : التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ  -، إٌّاِح  990ؿ. ب:    عنوانه :           عنوانه :

__________________________________ 
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 1458  ب خ /رقن الطلب:  

ِاْ ذشان آٔذ تاط أٌٗ جً اسن الطالب : .
ٍِٛٔخ، أٌّأٍا 80995، 667داذؾاٌٚش عرشٌد  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 25تاريخ تقدين الطلب:                       

غطاء خاسجً ٌّمثل اٌثاب اٌخٍفً  التصوين:وصف طلب 
 ٌٍّشوثاخ
 C0718.12.16 : التصنيف

أتٛغضاٌٗ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ذً إَ تً أجٕرظ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  990ؿ. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 
 
 

 
 1428  ب خ /رقن الطلب:  

ٍٍٍٍٍَِٕٛ فاسِاعٛذٍىٍض ، إٔه اسن الطالب : .
 الٔذعذاْٚ عرشٌد، واِثشٌذج، 40 عنوانه :                      

، اٌٛالٌاخ اٌّرذذج األِشٌىٍح02139ِاعاذؾٛعرظ                        
 . َ 2016/  9/ 8تاريخ تقدين الطلب:                       

 دالٓ طثً وصف طلب التصوين:
 M0132.24.02 : التصنيف

عاتا ٚؽشواُ٘ ذً . اَ .  تً اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 21013ؿ.ب.  عنوانه :

 
 

 
 

  
 

 1459  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
  ؽّاي عرشج   اٌقٕاعٍح                       
 . َ 2016/  11/ 13ن الطلب: تاريخ تقدي                     

 ٚسق لقذٌش إٌٍَّٔٛ ِع ذقٍُّ وصف طلب التصوين:
 F0271.09.03:التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ، إٌّطمح 601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     

 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                
                            ________________________________ 

 

 
 

 1429  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح ِغٍىا غشٚب إط أ اسن الطالب : .

تاسٌظ، فشٔغا 75009سٚ الفاٌٍد، 64 عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 15تاريخ تقدين الطلب:                       

 )خاذُ )دٍٍح وصف طلب التصوين:
 F0110.11.01 : التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح   11925ؿ . ب  عنوانه :
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 1430  / ب خرقن الطلب:  

ؽشوح ِغٍىا غشٚب إط أ اسن الطالب : .
تاسٌظ، فشٔغا 75009سٚ الفاٌٍد، 64 عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 15تاريخ تقدين الطلب:                       

 عٛاس وصف طلب التصوين:
 B0453.11.01 : التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح   11925ؿ . ب  عنوانه :

__________________________________ 
 
 
 

 
 1432  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح ِغٍىا غشٚب إط أ اسن الطالب : .
تاسٌظ، فشٔغا 75009سٚ الفاٌٍد، 64 عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 15تاريخ تقدين الطلب:                       

 )خاذُ )دٍٍح وصف طلب التصوين:
 F0110.11.01 : التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح   11925ؿ . ب  عنوانه :

 
 
 
 
 

  
 

 1431  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح ِغٍىا غشٚب إط أ اسن الطالب : .

تاسٌظ، فشٔغا 75009سٚ الفاٌٍد، 64 عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 15تاريخ تقدين الطلب:                       

 عٛاس وصف طلب التصوين:
 B0453.11.01 : التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
                                   ٍِّىح اٌثذشٌٓ -إٌّاِح  ،  11925ؿ . ب  نه :عنوا                      

______________________________ 
 

 
 

 1433  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح ِغٍىا غشٚب إط أ اسن الطالب : .

تاسٌظ، فشٔغا 75009سٚ الفاٌٍد، 64 عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 15تاريخ تقدين الطلب:                       

 )خاذُ )دٍٍح وصف طلب التصوين:
 F0110.11.01 : التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح   11925ؿ . ب  عنوانه :
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 1434  ب خ /رقن الطلب:  

ٌٍّرذٌٍْٛ ؽأغ ٘اسدٚاٌش ذٛي وٛ. ،  اسن الطالب : .
 اْ دي آس دي. ،  2، غٛٔغًٍ إي. 16ّٔثش  عنوانه :                      
ٌٛغأغ ذاٚٔؾٍة ، ؽأغٙٛا واٚٔرً                      
 . َ 2016/  9/ 18تاريخ تقدين الطلب:                       

 غالف فٕذٚق وصف طلب التصوين:
 B0440.09.03 : التصنيف

جاٖ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ػ.ػ. ٚ الوفوض:اسن الوكيل 
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -إٌّاِح  26110ؿ ب  عنوانه :

__________________________________ 
 
 
 

 
 

 1436  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف سلائك األٌٍَّٕٛ ِرعذد  وصف طلب التصوين:

االعرخذاَ
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     

 
 

  
 

 1435  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

       إٌّطمح ؽّاي عرشج  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي          اٌقٕاعٍح

ذقٍُّ ِغٍف اٌٛسق اٌضٌرً وصف طلب التصوين:
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
، إٌّطمح اٌقٕاعٍح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     

 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب       ؽّاي عرشج 
________________________________ 

 

 
 

 1437  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف سلائك األٌٍَّٕٛ ؽذٌذج  وصف طلب التصوين:

اٌرذًّ
 P0006.09.03: التصنيف

دٌىٛ اٌثذشٌٓؽشوح  اسن الوكيل الوفوض:
 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     
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 1438  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .
 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      

           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                        
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                       

ذقٍُّ ِغٍف سلائك األٌٍَّٕٛ ٌٍرٌّٛٓ وصف طلب التصوين:
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ،  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                      
 إٌّطمح اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                       
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب                     

__________________________________ 
 
 

 
 

 1440  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف أٚعٍح األٌٍَّٕٛ وصف طلب التصوين:

 P0006.09.03: التصنيف
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:

 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     

 
 

  
 

 1439  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

       إٌّطمح ؽّاي عرشج  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي          اٌقٕاعٍح

ذقٍُّ ِغٍف ٚسق اٌؾّع وصف طلب التصوين:
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
، إٌّطمح اٌقٕاعٍح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     

 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -إٌّاِح ،  26512، ؿ .ب       ؽّاي عرشج 
________________________________ 

 

 
 

 1441  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف عاب تالعرٍىٍح ؽفافح ِع  وصف طلب التصوين

أغطٍح
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     
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 1442  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .
 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      

           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                        
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                       

ذقٍُّ ِغٍف ففائخ دلائك األٌٍَّٕٛ  وصف طلب التصوين:
اٌّطٌٛح ِٓ اٌذاخً

 P0006.09.03: التصنيف
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:

 ،  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                      
 إٌّطمح اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                       
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب                     

__________________________________ 
 
 

 
 

 1444  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف ٚسق اٌفشْ وصف طلب التصوين:

 P0006.09.03: التصنيف
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:

 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     

 
 

  
 

 1443  ب خ /رقن الطلب:  
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

       إٌّطمح ؽّاي عرشج  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي          اٌقٕاعٍح

ذقٍُّ ِغٍف إٌاٌٍْٛ االفك وصف طلب التصوين:
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ الوفوض:اسن الوكيل 
، إٌّطمح اٌقٕاعٍح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     

 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب       ؽّاي عرشج 
________________________________ 

 

 
 

 1445  ب خ /رقن الطلب:  
ر.َ.َؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ  اسن الطالب : .

 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      
           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                         

 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ ِغٍف إٌاٌٍْٛ اٌالفك:  وصف طلب التصوين

 P0006.09.03: التصنيف
ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:

 ، إٌّطمح  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                     
  26512اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح                     
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 1446  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .
 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      

           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                        
 . َ 2016/  9/ 19ن الطلب: تاريخ تقدي                       

إٌاٌٍْٛ اٌالفك ٌٍرٌّٛٓ ذقٍُّ ِغٍف  وصف طلب التصوين:
/ اٌّطاعُ
 P0006.09.03: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ،  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                      
 إٌّطمح اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                       
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب                     

__________________________________ 
 
 

 
 

 
 1448  ب خ /رقن الطلب:  
وٍٗ ٚاي تً وٛستٛسٌؾٓ اسن الطالب :

 ،  4-1ٚسٌذ ذشٌذ عٕرش تٍٍذٌٕغ،  عنوانه :                      
                       اٌٍاتاْوٛ، طٛوٍٛ ، -ذؾَٛ، ٍِٕاذٛ  2ذؾٛ  -٘اِاِاذغٛ                       
 . َ 2016/  9/ 25ن الطلب: تاريخ تقدي                      

فٕادٌك وصف طلب التصوين:
 B0440.09.03: التصنيف

عاتا ٚؽشواُ٘ ذً . اَ .  تً اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 21013ؿ.ب.  عنوانه :

  
 

 1447  ب خ /رقن الطلب:  
تٌٛذ أرشٔاؽٍٛٔاي ػ َ ح : ن الطالباس

        االِاساخ اٌعشتٍح اٌّرذذج -دتً  -جفضا  - 261691ؿ ب  عنوانه :                      
 . َ 2016/  9/ 25ن الطلب: تاريخ تقدي          اٌقٕاعٍح

غغاٌح ألذاَ روٍح وصف طلب التصوين:
 W0035.07.05: التصنيف

ذً . اَ .  تً عاتا ٚؽشواُ٘ اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 21013ؿ.ب.  عنوانه :                      

________________________________ 
 

 
 
 

 1449  ب خ /رقن الطلب:  
وٍٗ ٚاي تً وٛستٛسٌؾٓ اسن الطالب :

 ،  4-1ٚسٌذ ذشٌذ عٕرش تٍٍذٌٕغ،  عنوانه :                      
                       اٌٍاتاْوٛ، طٛوٍٛ ، -ذؾَٛ، ٍِٕاذٛ  2ذؾٛ  -٘اِاِاذغٛ                       
 . َ 2016/  9/ 25ن الطلب: تاريخ تقدي                      

فٕادٌك وصف طلب التصوين:
 B0440.09.03: التصنيف

عاتا ٚؽشواُ٘ ذً . اَ .  تً اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح 21013ؿ.ب.  عنوانه :
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 1461  ب خ /رقن الطلب:  

َواسذٍش أرشٔاؽٛٔاي أٌٗ جً اسن الطالب : .
 ، 61تٛعرفاذؼ  22ٍٕ٘رٍشتٍشج ؽرشاعح  عنوانه :                      

                      عٌٛغشا 6312عرٍٕٙاٚعٍٓ                        
 . َ 2016/  11/ 21ن الطلب: تاريخ تقدي                       

/ اٌّطاعُلاسٚسج ٌّٕرجاخ عطشٌح  وصف طلب التصوين:
 B0392.09.01: التصنيف

ععٛد ِذّذ عًٍ اٌؾٛاف اسن الوكيل الوفوض:
 ،                     ٍِّىح اٌثذشٌٓ - ح، إٌّاِ 11925ؿ.ب  عنوانه :                      

__________________________________ 
 
 

 
 

 1462  ب خ /رقن الطلب:  
جٌٛشٌٍٓ عٛعٍرٗ أٌُٔٛ اسن الطالب :

  75008إٌٍغٍض، إٌٍغٍض، -أفٍٕٛ دٌظ ذؾاِثظ 68 عنوانه :                      
                       تاسٌظ، فشٔغا                      
 . َ 2016/  12/ 22ن الطلب: تاريخ تقدي                       

لاسٚسج ٌّٕرجاخ عطٛس وصف طلب التصوين:
 B0395.09.01: التصنيف

عّاط ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح   11925ؿ . ب  عنوانه :

  
 

 1463  ب خ /رقن الطلب:  
اٌثذشٌٓ ر.َ.َ دٌىٛ : ن الطالباس .

ِٕطمح ؽّاي عرشج  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
  ٍِّىح اٌثذشٌٓ                   اٌقٕاعٍح,

 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ اوٛاب ٚسلٍح ٚسدٌح وصف طلب التصوين:

 C0803.07.01: التصنيف
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ الوكيل الوفوض: اسن .

ِٕطمح ؽّاي عرشج  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
  ٍِّىح اٌثذشٌٓ            اٌقٕاعٍح,

                                   ________________________________ 
 

 
 

 1464  ب خ /رقن الطلب:  
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

ِٕطمح ؽّاي عرشج  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
                       ٍِّىح اٌثذشٌٓ           اٌقٕاعٍح,

 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                      
ذقٍُّ اوٛاب تٍٕح وصف طلب التصوين:

 C0803.07.01: التصنيف
ِٕطمح  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ ؽّاي عرشج اٌقٕاعٍح,
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 1465  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .
 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  عنوانه :                      

           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                        
 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                       

ذقٍُّ اوٛاب ٚسلٍح خنشاء  وصف طلب التصوين:
ٚتٕفغجٍح
 C0803.07.01: التصنيف

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ اسن الوكيل الوفوض:
 ،  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                      
 ، 26512إٌّطمح اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج ، ؿ .ب                       
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -إٌّاِح                     

__________________________________ 
 
 

 
 

 1466  ب خ /رقن الطلب:  
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

 ِٕطمح ؽّاي عرشج 601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
                      ٍِّىح اٌثذشٌٓ اٌقٕاعٍح,                                 

 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                      
اٌغٕذٌٚرؼاٌرغٍٍف اٌذاخًٍ ألوٍاط  وصف طلب التصوين:

 C0803.07.01: التصنيف
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الوكيل الوفوض: .

ِٕطمح ؽّاي  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ عرشج اٌقٕاعٍح,

  
 

1467 ب خ /رقن الطلب:  
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ : ن الطالباس .

ِٕطمح ؽّاي عرشج  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ       اٌقٕاعٍح,

 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: يخ تقديتار                  تار
ذقٍُّ ذغٍٍف ِغٛان خٍضساْ وصف طلب التصوين:

   01.0.0: التصنيف
 601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  اسن الوكيل الوفوض:

  اٌثذشٌٓ ٍِّىح ِٕطمح ؽّاي عرشج اٌقٕاعٍح,
________________________________

 
 

 
 

 1468  ب خ /رقن الطلب:  
دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .

ِٕطمح ؽّاي عرشج  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  عنوانه :                      
 ٍِّىح اٌثذشٌٓ         اٌقٕاعٍح,

 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                       
ذقٍُّ وٍظ اٌٛسق داس اٚ تاسد وصف طلب التصوين:

 01.0.0: التصنيف
ِٕطمح  601,ِجّع,115,طشٌك 865ِثٕى  اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح اٌثذشٌٓ ؽّاي عرشج اٌقٕاعٍح,
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 1469  ب خ /رقن الطلب:  

ؽشوح دٌىٛ اٌثذشٌٓ ر.َ.َ اسن الطالب : .
 إٌّطمح  - 601ِجّع  - 115طشٌك  -865تٕاٌح  : عنوانه                      

           اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                        
 . َ 2017/  1/ 15ن الطلب: تاريخ تقدي                       

ٍِقماخ ٌرقٍُّ ذغٍٍف اٚعٍح  وصف طلب التصوين:
اٌّاٌىشٌٚٚف

 01.0.0: التصنيف
اٌثذشٌٓ ؽشوح دٌىٛ اسن الوكيل الوفوض:

 ،  601، ِجّع  115، طشٌك  865ِثٕى  عنوانه :                      
 إٌّطمح اٌقٕاعٍح ؽّاي عرشج                       
.ٍِّىح اٌثذشٌٓ -، إٌّاِح  26512، ؿ .ب                     

__________________________________ 
 
 

 
 

 1470  ب خ /رقن الطلب:  
عالِح خٍفاْ خٍّظ عٍف اٌعًٍّّ الطالب :اسن 

                                                                          , دتً, اإلِاساخ اٌعشتٍح اٌّرذذج5182ؿ ب  عنوانه :                      
 . َ 2017/  1/ 18ن الطلب: ريخ تقديتا                       

ِجٛ٘شاخ التصوين:وصف طلب 
 11.01.0: التصنيف

تاسٌُ أغرأد اٚفٍغظ أذ تضٔظ عٕرش اسن الوكيل الوفوض:
ٍِّىح  -إٌّاِح  -، إٌّطمح اٌذتٍِٛاعٍح 317ِجّع  عنوانه :
 اٌثذشٌٓ

  
 

 1471  ب خ /رقن الطلب:  
عٛالس اوٛ عٍغرّض/ ؽشوح ِٕطمح دشج راخ  : ن الطالباس

اٌرجاسجِغؤٌٍٚح ِذذٚدج/ غشمٙا: 
، اٌؾاسلح، 9256/تً، ؿ ب 23-6إٌّطمح اٌذشج: ِىرة اس  عنوانه :                      

 اٌقٕاعٍح اٌعشتٍح اٌّرذذج         األِاساخ 
 . َ 2017/  1/ 18ن الطلب: تاريخ تقدي                       

ِقثاح ؽّغً وصف طلب التصوين:
 26.03.0: التصنيف

جاٖ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ػ.ػ. ٚ اسن الوكيل الوفوض:
 اٌثذشٌٓ ٍِّىح –إٌّاِح  26110ؿ ب  عنوانه :                      

 ________________________________اٌثذشٌٓ
 

 
 

1472 ب خ /رقن الطلب:  
عٛالس اوٛ عٍغرّض/ ؽشوح ِٕطمح دشج راخ  اسن الطالب :

ِغؤٌٍٚح ِذذٚدج/ غشمٙا: اٌرجاسج
                      ، اٌؾاسلح، 9256/تً، ؿ ب 23-6إٌّطمح اٌذشج: ِىرة اس  عنوانه :                      

   ِاساخ اٌعشتٍح اٌّرذذجاإل                  ا
 . َ 2017/  1/ 18ن الطلب: تاريخ تقدي                      

ِقثاح ؽّغً وصف طلب التصوين:
 26.03.0: التصنيف

جاٖ ٌٍٍّىٍح اٌفىشٌح ػ.ػ. ٚ الوكيل الوفوض: اسن
ٍِّىح اٌثذشٌٓ -إٌّاِح  26110ؿ ب  عنوانه :
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قرار ا�ضتغناء

قرار رقم )112-غ( ل�ضنة 2017 بال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملَك
بالقرار )602( ل�ضنة 2006 وامل�ضجل باملقدمة رقم 2001/12602

لها  لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
اء  عن قرار ال�شتمالك رقم )602( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدات/ زهراء وفاطمة و�شمَّ
بنات عبداهلل مبارك، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2001/12602، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، وذلك لعدم 

لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(، بناية مدينة الذهب باملنامة 

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
املهند�س ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار جلنة التثمني يف اجلل�ضة رقم )11( ل�ضنة 2016

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن 
ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت تثمني ملك ال�شيد/ جمعة را�شد جمعة، الكائن يف املحرق 
وامل�شجل باملقدمة رقم 2470/ 1976، وذلك يف جل�شتها رقم )11( ل�شنة 2016 بتاريخ 2 فرباير 2016 
ب�شعر 30/0 دينار بحريني )ثالثون دينارًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي ما يعادل 920/ 322 دينار 

بحريني )ثالثمائة واثنان وع�شرون دينارًا وت�شعمائة وع�شرون فل�شًا فقط( للمرت املربع لالأر�س.
خم�شة  خالل  والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  اإلى  ال�شتئناف  تقدمي  يرجى  الإعرتا�س،  حالة  ويف 

واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن ا�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية الذهب لالطالع على 

كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

مدير اإدارة ال�ضتمالك والتعوي�س
حمود بن اإبراهيم اآل خليفة
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اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

اإعالن رقم )332( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )�ضي�س للمقاولت �س��س�و(   
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ابت�شام عبداهلل 
عي�شى علي، نيابًة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شي�س للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
100832، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادا اإلى 

املواد من رقم )320( لغاية رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001. 
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.

اإعالن رقم )333( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإليه مكتب املحامي ح�شن  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة    يعلن مركز البحرين 
ر�شي وم�شاركوه، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإيه اإت�س اإ�س للدعاية والإعالن 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88662-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ دلل جدعان �شالح اخللف 

عن كامل ح�ش�شها يف ال�شركة الى �شريكها ال�شيد/ عبداللطيف حمود الطيف.
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.

اإعالن رقم )334( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة 

)م�ضنع الأنوار 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 )م�شنع النوار ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 40349، طالبني تخفي�س راأ�شمال 
ال�شركة من 272720 )مائتان واإثنان و�شبعون األفًا و�شبعمائة وع�شرون( دينارًا بحرينيًا، موزعة على 5454 ح�شة )قيمة 
األفًا و�شبعمائة( دينار بحريني، موزعة على 5454  اإلى 272700 )مائتني واإثنني و�شبعني  احل�شة الواحدة 50 دينارًا( 

ح�شة )قيمة احل�شة الواحدة 50 دينارًا(.
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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اإعالن رقم )335( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة  

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأمينة حممد 
رحيم داد حممد مال البلو�شي، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )يو�شف بن اأحمد بن را�شد الدو�شري 
للتجارة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95328، طالبة تغيري الو�شع القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد املذكورة 
وذلك بحويلها اإلى ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شني األف( دينار بحريني، وتوؤول ملكيتها لكل 
من ال�شادة/ يو�شف بن اأحمد بن را�شد الدو�شري، عبداهلل يو�شف بن اأحمد الدو�شري، خالد يو�شف اأحمد الدو�شري، 

حممد يو�شف اأحمد الدو�شري، عبدالعزيز يو�شف اأحمد الدو�شري، واأحمد يو�شف اأحمد الدو�شري.
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.

اإعالن رقم )336( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ت�ضامن
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ر�شا عبداهلل 
مدن مكي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ر�شا لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87029، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن بنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 1،000 
)األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ MOSTAFA KAMAL SIDDEQUR RAHMAN   البنغايل اجلن�شية �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.

اإعالن رقم )337( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيدة/ هناء علي  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
�شبح اأبودروي�س، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة فل�شطني خلدمات ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم  بنف�س  م�شئولية حمدودة  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 94405-2، طالبة 
الب�شاتوه  فايز  �شامى  لوؤي  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )اأربعة   4،000 مقداره  وبراأ�شمال  التجاري،  ال�شجل 

الأردين اجلن�شية �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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اإعالن رقم )338( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )كري�ضك كون�ضلتنت�س ذ�م�م(
للتدقيق  اإيليا  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
وال�شت�شارات، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )كري�شك كون�شلتنت�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  القانوين  امل�شفي  باعتباره  طالبًا  رقم 77447،  القيد 
قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 

.2001
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.

اإعالن رقم )339( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
جودة  )اإي  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ ح�شني حممد علي حممود عبدالنبي بو�شهري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،87909 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  م�شايا(،  ومقهى  )مطعم 
ال�شيدة/ مروة  واإدخال  دينار بحريني،  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإلى 

اإ�شماعيل طلب اإدعي�س �شريكة 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.

  اإعالن رقم )340( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )باب ال�شالم لالأثاث(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69429، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

فينيان ماثيو، الهندي اجلن�شية �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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اإعالن رقم )341( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة
)دار املراجعة ال�ضرعية 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 )دار املراجعة ال�شرعية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 56329، طالبني تخفي�س 
راأ�شمال ال�شركة من 410،822 )اأربعمائة وع�شرة اآلف وثمامنائة واإثنني وع�شرين( دينارًا بحرينيًا اإلى 45،000 )خم�شة 

واأربعني 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.

اإعالن رقم )342( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
فتحية  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
عبدالنبي جا�شم حممود، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هاي ورلد للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
26193-3، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة بنف�س رقم ال�شجل، 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآل ف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ حميد اأحمد خليل اإبراهيم الرا�شد، 

البحريني اجلن�شية، وال�شيد/ KIZHUPPADA VALAPPIL ANEESH، الهندي اجلن�شية، �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.

اإعالن رقم )343( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ يو�شف بن عبداهلل 
بن عي�شى ال�شقر، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لورمي للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 102795، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن بنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 2،000 
)األفان( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ متعب بن عثمان بن عي�شى الرتكي وال�شيد/ �شعيد بن فهد بن حممد 

الودعاين، ال�شعوديي اجلن�شية، �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.
اإعالن رقم )344( ل�ضنة 2017  

ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة
 )�ضفيق وزهراء لتن�ضيق احلدائق/ ت�ضامن( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شفيق حممد عبداهلل وزهراء 
حممد اإبراهيم احلداد، �شاحبا �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )�شفيق وزهراء لتن�شيق احلدائق/ ت�شامن(، واأفادا 
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باأنهما قد قررا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتعيني ال�شيد/ �شفيق حممد عبداهلل حممد م�شفيًا قانونيًا لها. 
التجارية  ال�شركات  قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  باأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة )335( من قانون ال�شركات املذكور على كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها  دة واملربِّ لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )345( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع �ضركة اأجنبية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه القائمون على الفرع امل�شمى 
)تي �شي اآي جي ليمتد( امل�شجل كفرع ل�شركة اأجنبية، يعمل يف مملكة البحرين، وامل�شجل مبوجب القيد رقم 83114-

1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع املذكور وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها وبراأ�شمال 
كوهن،  وال�شيد/ علي   %50 بن�شبة  كوهن،  ال�شيد/ حيدر  من  كل  بحريني، وبا�شم  األف( دينار  )مائة  مقداره 100،000 

بن�شبة %50.
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.

اإعالن رقم )346( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شلمان عبداهلل 
اأحمد �شليبيخ، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإي جلوبال للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74399، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأحمد ل�شني عبدالفتاح �شيد اأحمد �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.
اإعالن رقم )347( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة

)راندي حلقوق املِْلكية الفكرية �س��س�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ راندي اإي�شبريا�س 
ماديرا، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )راندي حلقوق امِلْلكية الفكرية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 90857، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 50،000 )خم�شني األف( دينار بحريني، اإلى 100 )مائة( 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.



العدد: 3305 – الخميس 16 مارس 2017

60

اإعالن رقم )348( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة  

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كي اإ�س اآي البحرين 
يق حممد اأحمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد  دِّ )م�شت�شارون وحما�شبون قانونيون(، نيابة عن ال�شيد/ ع�شام الدين �شِ
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،109894 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  القاب�شة  رو�س  )بحر  ا�شم  حتمل  التي 
النعيمي  �شبيب عمري اجلرب  نا�شر  ال�شيد/  باإدخال  وذلك  م�شئولية حمدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 
)ع�شرين   20،000،000 اإلى  بحريني  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 من  لة  املحوَّ لل�شركة  وبراأ�شمال  ال�شركة  يف  �شريكًا 

مليون( 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.

اإعالن رقم )349( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شني اإبراهيم 
عبا�س، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )د�شمان لالإن�شاء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 17790، طالبًا حتويل 
اإبراهيم  ملالكها علي ح�شني  �س.�س.و(  لالإن�شاء  با�شم )د�شمان  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  الفرع رقم 9 من 

عبا�س، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�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.

اإعالن رقم )350( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

 اإلى �ضركة ت�ضامن
بن  عبداهلل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حمد بن حممد الرتكي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )خم�شة األوان للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
102762، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة، وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وذلك باإدخال ال�شيد/ يو�شف بن 
عبداهلل بن عي�شى ال�شقر وال�شيد/ �شعيد بن فهد بن حممد الودعاين �شريكني فيها، وي�شبح ا�شمها التجاري )خم�شة 
األوان للمقاولت/ ت�شامن( لأ�شحابها عبداهلل بن حمد بن حممد الرتكي و�شركائه، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفني( 

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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اإعالن رقم )351( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

مبارك  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
القيد  امل�شجلة مبوجب  البحرية(،  ال�شاطئ  ا�شم )خدمات  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الف�شالة، مالك  نا�شر مبارك 
رقم 28904، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال �شركة )اي بي اإم اآر القاب�شة ذ.م.م( �شريكًا فيها.
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.

اإعالن رقم )352( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيد/ يو�شف مريزا  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين   يعلن مركز 
حممد الع�شفور، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )نيوكا�شل للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51280، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار 
بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ حممد علي مريزا حممد طاهر الع�شفور وال�شيد/ ح�شني مريزا حممد طاهر الع�شفور 

ووجدان ن�شيب عبود �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.
 

اإعالن رقم )353( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية
�ضركة )جنوة لالإن�ضاء �س��س�و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد ر�شي اأحمد 
حممد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جنوة لالإن�شاء �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87626، 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
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.

اإعالن رقم )354( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 
اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بلقي�س ال�شيد 
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ح�شن �شالح العرادي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مقاولت زهرة الأخوين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
 500 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،58352

)خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة ل�شركة )بادما للمقاولت والتنظيفات ذ.م.م(.
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.

اإعالن رقم )355( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإبراهيم  اإليه ال�شيد/ فوؤاد  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
يو�شف املطوع، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شركة اأموال التجارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبًا   ،1-33175 رقم 
مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ فوؤاد اإبراهيم يو�شف املطوع، ال�شيدة/ 
يو�شف  اإبراهيم  فوؤاد  اإبراهيم  ال�شيد/  املطوع،  يو�شف  اإبراهيم  فوؤاد  اأحمد  ال�شيد/  املطوع،  يو�شف  اإبراهيم  فوؤاد  رنا 

املطوع، بحرينيِّ 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.

اإعالن رقم )356( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة الت�شامن 
التي حتمل ا�شم )اأحمد را�شد اجلالهمة واإخوانه/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10111، طالبني تغيري ال�شكل 
القيد، وبراأ�شمال مقداره 250،000  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبنف�س رقم  لل�شركة، وذلك بتحويلها  القانوين 

)مائتان وخم�شون 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.

اإعالن رقم )357( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى موؤ�ض�ضة فردية
اأحمد  ال�شيد/ حممد  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
�س.�س.و(،  واخلدمات  الفنادق  حلجوزات  )دي�شكفري  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأحمد،  يو�شف 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91346، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم املالك 

نف�شه.
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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اإعالن رقم )358( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)الر�ضيد البحرين �س�م�ب/ مقفلة، ذات راأ�ضمال اأجنبي(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )ديلويت اأند تو�س 
ميدل اإي�شت(، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة ذات راأ�شمال اأجنبي، والتي حتمل ا�شم )الر�شيد البحرين 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة  رقم42997،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب/ 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

.2001
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.

اإعالن رقم )359( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رباب اإبراهيم 
علي عبداهلل، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ديزل ما�شرت لت�شليح املكائن البحرية(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 87895، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
يف  �شريكًا  اجلن�شية  الأردين  حمي�شن،  حممد  يو�شف  مدحت  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000

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.

اإعالن رقم )360( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ تركي عبدالرحمن 
عيد الدو�شري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 108182، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، واإدخال كل من ال�شيد/ الوليد بن فهد بن حممد اللحيدان، ال�شعودي اجلن�شية، �شريكًا يف 

ال�شركة بن�شبة 40%، وال�شيد/ عبداهلل بن حمد بن حممد الرتكي، ال�شعودي اجلن�شية، �شريكًا بن�شبة %50.  
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.

اإعالن رقم )361( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ب�شرى يو�شف 
ال�شماء  ا�شم )طائر  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  بيكم،  الن�شاء  ال�شيدة/ خري  نيابًة عن  اأحمد معيوف معيوف، 
للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 39615، طالبًه حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
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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.

اإعالن رقم )362( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

الى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مرمي غالم 
نبي عبداحلميد يعقوب رحمان، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مركز ب�شم اهلل لعلب املجوهرات(، امل�شجلة 
�شركة ذات  اإلى  للمقاولت(  تيم  امل�شمى )با�شم جرين  التا�شع  املوؤ�ش�شة  فرع  القيد رقم 57364، طالبًة حتويل  مبوجب 
 SNEHA Maintenance & م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري �شركة )�شنيها لل�شيانة والتنظيفات ذ.م.م
Cleaning Co W.L.L( واإدخال ال�شيد/ GEEVARGIS VATTAKADAN CHACKO الهندي اجلن�شية �شريكًا 

يف ال�شركة بن�شبة %49.
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.

اإعالن رقم )363( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )اإ�س دي دي اآي �ضولو�ضنز �س��س�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شاحب �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي حتمل ا�شم )اإ�س دي دي اآي �شولو�شنز �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89290، طالبًا اإ�شهار انتهاء 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال 

ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
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.
 

اإعالن رقم )364( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم حممد 
اإبراهيم ح�شن الرباهيم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مغ�شلة اأوربان(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18525، 
طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

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.
 


