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وزارة�العدل�وال�صئ�ن�االإ�صالمية�واالإوقاف

�قرار�رقم�)59(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�اإعادة�ت�صكيل�جمل�س�اإدارة��صندوق�النفقة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
  بعد الطالع على القانون رقم )34( ل�شنة 2005 باإن�شاء �شندوق النفقة وتعديالته،

فيه  العمل  ونظام  النفقة  �شندوق  اإدارة  بت�شكيل جمل�س  ل�شنة 2006  رقم )10(  القرار  وعلى    
وتعديالته،

  وعلى القرار رقم )93( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة،
  وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�االآتي:
املادة�االأولى

   يعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة على النحو الآتي:
رئي�شًا 1- الأ�شتاذة/ دانة خمي�س الزياني 

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  
نائبًا للرئي�س 2- الأ�شتاذ/ محمد عبدالرحيم بوجيري 

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
ع�شـــوًا 3- الأ�شتاذة/ نوف علي خلفان  

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  
ع�شوًا  4- الأ�شتاذ/ مبارك نبيل مطر 

عن وزارة المالية  
ع�شـــوًا 5- ال�شيخة/ عائ�شة بنت علي اآل خليفة 

عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية  
ع�شوًا  6- الأ�شتاذة/ عبير محمد دهام 

عن المجل�س الأعلى للمراأة  
ع�شـــوًا ري  مَّ 7- الأ�شتاذ/ عبدالحكيم اإبراهيم ال�شِّ

عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين  
ع�شـــوًا 8- ال�شيخة/ لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة 

عن جمعية النور للبر  
ع�شوًا  9- الأ�شتاذ/ محمد عي�شى الوزان 

     عن جمعية البحرين الخيرية
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وتكون مدة الع�شوية �شنتني قابلة للتجديد. 

املادة�الثانية
ُيلغى القرار رقم )93( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة.

املادة�الثالثة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

�وزير�العدل�
�وال�صئ�ن�االإ�صالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 22 محـــــــــــرم 1439هـ
المـــــــــوافــق: 12 اأكتــــوبــــر  2017م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)129(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عدد�من�العقارات

يف�منطقة�الرفاع�الغربي�-�جممع�)912(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

مناطق  ت�شنيف  اإلى   )912( جممع  الغربي  الرفاع  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق  امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، ِوْفقًا 
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عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�االأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 18 محرم 1439هـ 
المــــوافــــــــق: 8 اأكتوبـــر 2017م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)130(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عقار

يف�منطقة�الرفاع�ال�صمايل– جممع�914

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العر�س على املجل�س البلدي للمنطقة اجلنوبية،
وبعد العر�س على اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ت�شنيف  914اإلى  جممع  ال�شمايل  الرفاع  مبنطقة  09060475الكائن  رقم  العقار  ت�شنيف  ُيغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )SP( مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة
وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�االأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20 محـرم  1439هـ
المـــــوافــــــق: 10 اأكتوبــر 2017م
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وزارة�الرتبية�والتعليم

�قرار�رقم�)�1247/�م�ع�ن�/2017(�
باإ�صدار�الئحة�تنظيم�البحث�العلمي�مل�ؤ�ص�صات�التعليم�العايل�

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

واملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 بتنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،
وعلى قرار  رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2017/491( يف جل�شته رقم )2017/41( املنعقدة بتاريخ 

16 اأبريل 2017،
وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،
قرر�االآتي:

املادة�االأولى�
ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم البحث العلمي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية�
على موؤ�ش�شات التعليم العايل تعديل اأو�شاعها مبا يتفق واأحكام هذه الالئحة خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بها.

املادة�الثالثة�
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ اأحكام هذا القرار.

املادة�الرابعة�
ُين�َشر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

�وزير�الرتبية�والتعليم
رئي�س�جمل�س�التعليم�العايل
����الدكت�ر�ماجد�بن�علي�النعيمي

�شدر بتاريخ:21 محـــــرم 1439هــ
المــــــوافــــــق:11 اأكتوبـــر 2017م
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الئحة�تنظيم�البحث�العلمي
مل�ؤ�ص�صات�التعليم�العايل�

الف�صل�االأول
التعريف�واالأهداف

مادة�)1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها ما مل 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين. 

م يتم ِوْفقًا لالأ�ش�س العلميـــة والأخالقية، ويتعلق بتطوير  البح���ث�العلم���ي: كل ن�شاط علمـــي منظَّ
المعـــارف والعلوم المختلفة، بهدف بحـــث �شبل تطبيقها ون�شرها وال�شتفـــادة منها في الرتقاء 

بم�شتوى حياة الفرد والجماعة، بما ي�شهم في دفع جهود التنمية الوطنية ال�شاملة.
الباح���ث: ع�شـــو هيئـــة اأكاديمية اأو علمية اأو َمـــن في حكمه، والذي يقوم باإجـــراء البحث العلمي 

لإنجاز ودرا�شة مو�شوع معين.
الباح���ث�الرئي����س: هو ع�شو هيئة اأكاديمية اأو علميـــة اأو َمن في حكمه، والذي ي�شترك مع باحث 
اأو اأكثر خالل الإجراءات البحثية لإنجاز ودرا�شة مو�شوع ما، ويتولى الإ�شراف على فريق البحث 

واإدارته.
الباحث�الم�صارك: هو ع�شو هيئة اأكاديمية اأو علمية اأو َمن في حكمه بمجال التخ�ش�س، والذي 
ي�شترك مع باحث رئي�س اأو اأكثر لإنجاز ودرا�شة مو�شوع ما، وتكون م�شئوليته ت�شامنية مع الباحث 
الرئي�ـــس، اإ�شافة اإلى كونه م�شئوًل عن الجزء الُمْوكل اإليـــه في البحث المتعلق بمجال تخ�ش�شه 

وخبرته.
���م/�الفاح����س: هـــو ع�شو هيئة اأكاديميـــة اأو علمية اأو َمن في حكمـــه بمجال التخ�ش�س،  �الُمَحكِّ
والـــذي يكلَّف بفح�س ودرا�شة مقترح بحثي اأو اإنتاج علمي بق�شد تقييمه علميًا والحكم عليه من 

حيث التخ�ش�س والمنهجية، اإ�شافة اإلى حجم الإفادة من نتائجه.
�شة للعمل في المملكة �شواًء كان مقرها الرئي�س مملكة  �الم�ؤ�ص�صة: موؤ�ش�شة التعليم العالي المرخَّ

البحرين اأو خارجها.

مادة�)2(
ُيعتَب البحث العلمي جزءًا اأ�شا�شيًا من وظائف املوؤ�ش�شة، ويهدف ب�شفته تلك اإلى:

1- اإثراء العلم والمعرفة اللذين ت�شطلع بهما الموؤ�ش�شة.
2- بناء القدرات العلمية عبر تكوين وتدريب طلبة الدرا�شات العليا في كل مجالت البحث العلمي.
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3- الم�شاهمة في التحوُّل بالمجتمع البحريني نحو اقت�شاد المعرفة القائم على الإبداع والبتكار.
ْخل في المملكة. 4- ا�شتحداث تطبيقات ذات مردود اقت�شادي ت�شاهم في تنوُّع م�شادر الدَّ

5- الم�شاهمـــة في تحقيـــق الخطط والأولويات الوطنية والتنمية ال�شاملـــة الم�شتدامة للمملكة، وتنفيذ 
ال�شتراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

6- نقـــل وتوطين التقنيـــة الحديثة والعمل على تطويرهـــا وتطويعها لتالئم الم�شتجـــدات العالمية بما 
يالئم ظروف وبيئة المملكة، ويحقق جهود التنمية الوطنية ال�شاملة.

7- الرتقـــاء بم�شتـــوى التعليـــم العالـــي واإبـــراز دور وم�شاهمة موؤ�ش�شاته فـــي بناء الح�شـــارة الب�شرية 
المعا�شرة، دون التخلِّي عن التراث العربي والإ�شالمي والعناية به.

الف�صل�الثاين
�صروط�واإجراءات�تنظيم�البحث�العلمي

مادة�)3(
ع �شيا�شة للبحث العلمي، مع مراعاة الآتي: ُي�شرَتط على كل موؤ�ش�شة و�شْ

1- اأْن تتما�شى مع مجالت البحث ذات الأولوية الم�شار اإليها في ال�شتراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
ة من ِقَبل مجل�س التعليم العالي. في المملكة المقرَّ

2- اأخالقيـــات البحـــث العلمي واأعرافه، من خـــالل العمل بالميثاق الأخالقي الدولـــي للبحث العلمي، 
وو�شع اآلية للتعامل مع الغ�س العلمي.

مة للِمْلكية الفكرية في المملكة. القوانين المنظِّ  -3 
تاأكيد مبداأ التناف�شية في تمويل البحوث، من خالل الفح�س العلمي للم�شاريع البحثية المطروحة   - 4 

واعتمادها قبل ال�شروع في تنفيذها وتقييم الإنتاج البحثي بعد الإنجاز.
م/ الفاح�س. تحديد اأدوار كل من الباحث الرئي�س، والباحث الم�شارك، والُمَحكِّ  -5 

ترجمة �شيا�شة البحث العلمي اإلى خطة تنفيذية �شنوية.  -6 

مادة�)4(
تلتزم كل موؤ�ش�شة با�شتحداث جهة �شمن هيكلها التنظيمي )جمل�س علمي اأو عمادة( تتبع رئا�شة 

ة بتنظيم �شئون البحث العلمي، وتوكل لها املهام الآتية: املوؤ�ش�شة، تكون معنيَّ
1 - اقتـــراح خطـــة الأبحـــاث العلميـــة الدورية، بما ين�شجـــم وا�شتراتيجيـــة البحث العلمـــي للموؤ�ش�شة، 
ها على مجل�س اأمناء  ع الميزانية الالزمة لها، تمهيدًا لعْر�شِ وبالتن�شيق مع الأق�شام الأكاديمية وو�شْ

الموؤ�ش�شة لمناق�شتها واإقرارها.
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ع اآلية تمويل الأبحاث في الموؤ�ش�شة وتنفيذها. 2 - و�شْ
مة للن�شاط البحثي بالموؤ�ش�شة. 3 - اإ�شدار القرارات واتخاذ الإجراءات المنظِّ

4 - الموافقة على م�شروعات البحوث والدرا�شات ومتابعة تنفيذها ون�شرها والإنفاق عليها.
5 - التعاون مع مراكز البحوث العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

لة من قطاعات اأخرى خارج الموؤ�ش�شة. 6 - التن�شيق والإ�شراف والمتابعة ب�شاأن البحوث المموَّ
7 - متابعة اإن�شاء وتحديث قاعدة بيانات الن�شر العلمي والإنتاج البحثي للموؤ�ش�شة.

مة للموؤ�ش�شة. 8 - اإ�شدار المجالت العلمية الُمَحكِّ
9 - اإعداد التقرير ال�شنوي للبحث العلمي للموؤ�ش�شة، واآلية �شْرف الموازنة ال�شنوية وبنودها.

10 - متابعة اأية اأمور اأخرى تتعلق بالبحث العلمي.

مادة�)5(
والإنتاج  الن�شر  ق  وتوثِّ العلمي،  للبحث  ثة  محدَّ اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  باإن�شاء  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�شات العليا وخطط البحث العلمي ال�شنوية للموؤ�ش�شة، على 
العايل، لغر�س توفري  التعليم  العامة ملجل�س  الأمانة  العلمي يف  البحث  بيانات  رْبُطها بقاعدة  يتم  اأْن 

ثة التي تخدم متخذي القرار يف ر�ْشم ال�شيا�شة العامة للبحث العلمي. البيانات املحدَّ

مادة�)6(
م كمًا ونوعًا، مت�شمنًا ذلك  يتم تقييم ن�شاط البحث العلمي للموؤ�ش�شة عب الن�شر العلمي الـُمَحكَّ
مة، والكتب املوؤلَّفة، وعدد براءات الخرتاع واجلوائز، وامل�شاركة  الأوراق املن�شورة يف املجالت الـُمَحكَّ

مة، ور�شائل الدرا�شات العليا املنَجزة. بالأوراق البحثية يف املوؤمترات والندوات العلمية الـُمَحكَّ

مادة�)7(
واملعامل،  كاملكتبة،  العلمية  البحوث  لإجناز  الكافية  والت�شهيالت  املرافق  بتوفري  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
واملختبات، وقواعد البيانات، وال�شرتاك يف الدوريات العلمية، وع�شوية املنظمات واجلمعيات العلمية 

املهنية.

مادة�)8(
ة من ِقَبل جمل�س التعليم العايل  �ِشي املقرَّ تلتزم املوؤ�ش�شة بتحقيق موؤ�شرات ومعايري العتماد املوؤ�شَّ
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اإبداء الهتمام  توؤكد �شرورة  التي  والبتكار(،  الأكادميية  العلمي( و)املنح  واملتعلقة مبجال )البحث 
على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وت�شجيع  لتطويره،  الكافية  والت�شهيالت  املرافق  وتوفري  العلمي  بالبحث 

اإجراء البحث العلمي والأن�شطة الأكادميية.

الف�صل�الثالث
مت�يل�البحث�العلمي

مادة�)9(
على كل موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة، تخ�شي�س ن�شبة ل تقل عن 3% من جممل الإيرادات ال�شنوية 
للبحث العلمي، اإلى جانب اأية مبالغ اأخرى ترغب موؤ�ش�شة التعليم العايل اخلا�شة بالإ�شهام بها لهذا 
م من الغري، ب�شرط املوافقة امل�شبقة ملجل�س التعليم العايل، ومبا  الغر�س، وكذلك اأية مبالغ اأخرى تقدَّ

يتفق مع القوانني املعمول بها يف اململكة.

الف�صل�الرابع
ْرف�على�البحث�العلمي اآليات�ال�صَّ

مادة�)10(
افة لالإنفاق من املوازنات املخ�ش�شة للبحث العلمي، مبنية  ق كل موؤ�ش�شة اآلية وا�شحة و�شفَّ تطبِّ

دة لها ح�شرًا، وهي: على مبداأ التناف�شية، بحيث تنَفق على الغايات املحدَّ
1 - �شـــراء الأجهـــزة والمعـــدات والأدوات البحثيـــة بمـــا فيهـــا اأجهـــزة الحا�شـــب الآلـــي والبرمجيات 

المتخ�ش�شة التي يحتاجها الم�شروع البحثي.
2 - �شراء المـــواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائيـــة والأدوات الزجاجية وغيرها، المطلوبة لإجراء 

الم�شروع البحثي.
د، علـــى اأْن تعَطى هذه الكتب  3 - �شـــراء كتـــب متخ�ش�شة اأو مجالت علميـــة لزمة لدعم م�شروع محدَّ

والمجالت بعد النتهاء من الم�شروع اإلى المكتبة بالموؤ�ش�شة.
4 - �شراء قواعد البيانات الالزمة لتنفيذ الم�شروعات البحثية، اأو دْفع ر�شوم ال�شتراك فيها.

5 - �شـــراء اختبـــارات ومقايي�ـــس علمية متخ�ش�شة اأو ا�شتئجـــار معدات لزمة لتنفيـــذ كل اأو جزء من 
د. م�شروع بحثي محدَّ

6 - اإبرام عقود مع الموردين ل�شيانة واإ�شالح المعدات والأجهزة التي تم �شراوؤها لأغرا�س الم�شاريع 
البحثية.

دة مثل  د اأو مجموعة م�شاريـــع محدَّ 7 - تعديـــل مرافـــق موجودة لغر�ـــس ا�شتيعاب م�شروع بحثي محـــدَّ
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مختبر لل�شالمة الإحيائية، اأو غرفة منخف�شة الهتزاز، اأو من�شاأة بحثية لرعاية الحيوان.
مة من ِقَبل اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س في  8 - نفقات الن�شر العلمي المترتبة على ن�شر الأبحاث المقدَّ

مة اأو المجلدات الخا�شة بالموؤتمرات. المجالت العلمية الُمَحكَّ
مة، والندوات العلمية وما يتعلق بهما من اأمور اأكاديمية. 9 - نفقات اإعداد الموؤتمرات العلمية الُمَحكَّ

10 -  نفقات �شفر ع�شو هيئة التدري�س اإذا توجبت عليه زيارة جهة خارج المملكة لغر�س اإجراء م�شروع 
د، مثل جْمع البيانات اأو ا�شتخدام معدات متخ�ش�شة متوفرة فقط في تلك الجهات. بحثي محدَّ

11 - نفقات ال�شت�شارات العملية والخدمات الخارجية اإذا تَطلَّب ذلك م�شروع البحث.
12 - اأيـــة نفقات اأخرى تهدف اإلى اإنجاز الم�شروع البحثـــي وذات طبيعة مماثلة للبنود المذكورة اآنفًا. 

وتخ�شع هذه النفقات للتدقيق المالي من ِقَبل الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي. 

مادة�)11(
ـــل اإلى الأمانة العامـــة لمجل�س التعليم  1 - تلتـــزم كل موؤ�ش�شـــة تعليم عاٍل خا�شـــة بت�شليم تقرير مف�شَّ
ْرف على البحث العلمي فـــي موعد اأق�شاه نهاية �شهـــر مايو من كل عام،  العالـــي حول اأوجـــه ال�شَّ
ق لموؤ�ش�شة التعليم العالـــي الخا�س، وذلك ِوْفق  كُمرفـــق لتقرير الح�شاب الختامـــي ال�شنوي المدقَّ

النماذج التي ت�شعها الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي في هذا ال�شاأن.
2 - تتولـــى اإدارة البحـــث العلمي بالأمانة العامة تدقيق التقرير ال�شنوي للبحث العملي لكافة موؤ�ش�شات 
التعليـــم العالـــي الخا�شة، واآلية �شْرف الموازنة. ولها حـــق العترا�س على اأيِّ بند وارد فيه، حيث 

ْرف الواردة في المادة العا�شرة من هذه الالئحة. د المبلغ على اأوجه ال�شَّ يتوجب اإعادة ر�شْ
3 - فـــي حالـــة عدم تنفيذ موؤ�ش�شة التعليم العالي الخا�شة لأيِّ ن�شـــاط وارد في خطتها ال�شنوية للبحث 
العلمـــي، يتـــم ترحيل المبلـــغ المر�شود له اإلى ال�شنـــة التالية ب�شفة ا�شتثنائيـــة، وذلك بعد تقديم 
رات التي تقبلها الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي وتوافق  موؤ�ش�شة التعليم العالي الخا�شة المبرِّ

عليها، ول ُيح�َشب من �شمن ميزانيتها لل�شنة التالية بل ت�شاف اإليها.

مادة�)12(
�شة لإجناز البحث العلمي لدْفع اأيِّ جزء من الرواتب  على املوؤ�ش�شة عدم �شْرف اأية مبالغ مخ�شَّ
اأو الأجور اأو املميزات التعاقدية ملوظفي املوؤ�ش�شة اأو طالبها، اأو اأيِّ ُمَتَطلَّب اإداري اأو خدمي يتعار�س 
د من التخ�شي�س. ويجوز دْفع حوافز مادية للباحثني يف حالة ح�شولهم على متويل من  والغر�س املحدَّ
خارج املوؤ�ش�شة املنت�شبني لها، على األ تتعدى قيمة احلافز الراتب الأ�شا�شي الذي يتقا�شاه الباحث من 

املوؤ�ش�شة.
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مادة�)13(
ُتعتَب مخالفُة اأحكام هذه الالئحة مخاَلفًة ل�شروط مْنح الرتخي�س، ويجوز ملجل�س التعليم العايل 
حقل  اأو  اخلا�شة  التعليم  موؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شة  اأية  ترخي�س  وْقف  العام  الأمني  تو�شية  على  وبناًء 
�سٍ اأو برنامج علمي ملدة ل تزيد على �شنة درا�شية واحدة اإذا تبنيَّ له اإخاللها ب�شروط الرتخي�س.  تخ�شُّ
املوؤ�ش�شة  ُيْخِطر  اأْن  ال�شابقة  الفقرة  بالوْقف طبقًا حلكم  قراره  اإ�شدار  قبل  املجل�س  على  ويجب 
دة لإزالة اأ�شبابها، على األ تزيد هذه املدة على �شتة اأ�شهر، ويجوز  ة املحدَّ املعنية كتابة باملخالفة واملدَّ
ْعن على قرار الوْقف اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره به. ل�شاحب ال�شاأن الطَّ
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وزارة�املالية
�قرار�رقم�)10(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�حتديد�امل�صاريع�التنم�ية
املعفاة�من�ال�صرائب�)الر�ص�م(�اجلمركية

وزير المالية:
بعد الطالع على القانون رقم )1( ل�شنة 2006 باملوافقة على قيام الحتاد اجلمركي لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
د للجمارك  وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى قرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر 
د الدول الأع�شاء امل�شتفيدة  يف اجتماعها رقم )100( املنعقد بتاريخ 9 مايو 2015، ب�شاأن معاجلة تَعهُّ

باإعفاء جميع معامالت وموجودات بع�س امل�شاريع التنموية من جميع ال�شرائب )الر�شوم(،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة املالية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ا�شتنادًا لالتفاق اجلماعي الذي مت بقرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، ال�شادر يف اجتماعها رقم )100( املنعقد بتاريخ 9 مايو 2015، تكون امل�شاريع 
اأو اجلهات احلكومية مبملكة البحرين ومتويلها  التنموية التي يتم تنفيذها مل�شلحة اإحدى الوزارات 
العربية  وال�شناديق  املالية  املوؤ�ش�شات  اأو  الدول  حكومات  ِقَبل  من  مة  مقدَّ قرو�س  اأو  ِمَنح  مبوجب 
والإ�شالمية التنموية، هي امل�شاريع التنموية التي ُتعفى املعامالت واملوجودات امل�شتوَردة حل�شابها من 
لدول  للجمارك  د  املوحَّ )القانون(  النظام  مبوجب  املفرو�شة  اجلمركية  )الر�شوم(  ال�شرائب  جميع 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املواَفق عليه مبوجب املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002.

مادة�)2(
على وكيل وزارة املالية واجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير�املالية
اأحمد�بن�محمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 محــرم 1439هـ
المـــــوافــــــق: 10 اأكتوبـر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�قرار�رقم�)70(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�الرتخي�س�باإن�صاء�مركز�بريفك�صن�للتدريب

)م�ؤ�ص�صة�تدريبية�خا�صة(

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )151( املنعقدة بتاريخ 2017/10/5،

قرر�االآتي:
مادة�-1-

با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  خليفة  را�شد  اأحمد  �شيخة  لل�شيدة/  �س  ُيرخَّ
 ،)96518/3( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )perfection training center للتدريب  بريفك�شن  )مركز 

وُيقيَّد حتت قيد رقم )4/م .ت. خ/2017(.

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

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

�شدر بتاريخ: 25 محرم 1439هـ
 المــــوافـــــق: 15 اأكتوبر 2017م
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املجل�س�االأعلى�لل�صحة
�قرار�رقم�)36(�ل�صنة�2017

�باإن�صاء�وت�صكيل�اللجنة�العامة�لقام��س�البيانات�واملعايري�
لُنُظم�املعل�مات�ال�صحية

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

وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهويَّة، 
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

ة رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون بطاقة الهويَّ
ل بالقرار رقم )16( ل�شنة 2011، 2006، املعدَّ

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

ق�رر�االآتي:
املادة�االأولى

تتبع  ال�شحية(  املعلومات  لنظم  واملعايري  البيانات  لقامو�س  العامة  )اللجنة  ت�شمى  جلنة  ُتن�شاأ 
ل برئا�شة ال�شيد اإبراهيم  املجل�س الأعلى لل�شحة، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُت�شكَّ

علي محمد النواخذة، ممثاًل عن برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني، وع�شوية ُكلٍّ من:
1- ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

نائبًا للرئي�س. ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي   
2- ال�شيد عي�شى محمد عجالن

ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شحة  ع�شوًا.  
3- الدكتورة منال اأمين العلوي

  ممثاًل عن وزارة ال�شحة  ع�شوًا.
4- ال�شيد ح�شين محمد اأحمد الهدي

   ممثاًل عن وزارة ال�شحة  ع�شوًا.
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5- ال�شيد ح�شن اأحمد ح�شن
ع�شوًا.   ممثاًل عن وزارة ال�شحة  

6- ال�شيد �شو�شيل كومار
ع�شوًا.   ممثاًل عن وزارة ال�شحة 

7- الدكتور محمد عبدالعزيز هالل
ع�شوًا. ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي   

8- الدكتورة مها علي الكواري
ع�شوًا. ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية   

ل عبدالرحمن ل مزمِّ 9- الدكتور مزمِّ
ع�شوًا. ممثاًل عن الخدمات الطبية الملكية   

املادة�الثانية
تكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة، ويف حال ُخُلو مكان اأيِّ ع�شو 
وُيكمل  تر�شيحها،  على  بناًء  اجلهة  ذات  يحل محله ممثل عن  الأ�شباب  من  �شبب  لأيِّ  الأع�شاء  من 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 
رًا من بني اأع�شائها. وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

املادة�الثالثة�
تقوم اللجنة بو�شع جميع ال�شيا�شات واملعايري والإجراءات التي تخ�س القامو�س الوطني للبيانات 

ال�شحية، كما تخت�س بالقيام باملهام الآتية:
1 - اإعداد المعايير والرموز ال�شحية للقطاع ال�شحي.

2 - توحيـــد الم�شطلحـــات والأ�شماء والتعريفـــات الم�شتخدمة في جميع اأنظمـــة المعلومات ال�شحية، 
ع دليل َمرِجعي لذلك وتحديثه ب�شكل دوري. وو�شْ

3 - تحديـــد البيانات والمعلومات ال�شحية الـــالزم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات ال�شحية، 
ع القواعد والآليات الالزمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات ال�شحية  وو�شْ

المختلفة.
ة الوطنية. ع الموا�شفات الالزمة للبيانات الطبية التي يمكن تخزينها في �شريحة بطاقة الهويَّ 4 - و�شْ

5 - اإعداد نظام الترميز الدولي لالأمرا�س والمجموعات ذات العالقة الت�شخي�شية.
6 - اإعـــداد نظـــام للترميز المعلوماتـــي ل�شراء الخدمات ال�شحيـــة الأولية والثانويـــة والثالوثية ح�شب 

المعايير الدولية المعمول بها.
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7 - اإعداد نظام الح�شابات ال�شحية الوطنية.
8 - اإعداد المرجع الفني لم�شروع الملف الطبي الوطني.
9 - اأية مهام اأخرى يكلِّفها بها المجل�س الأعلى لل�شحة.

ول تكون اأعمال اللجنة وتو�شياتها نافذة اإل بعد اعتمادها من قبل املجل�س الأعلى لل�شحة.

املادة�الرابعة
من  متطلباتها  لتوفري  ال�شحي؛  لل�شمان  الوطني  البنامج  فرق  جميع  مع  العمل  اللجنة  تبا�شر 

املعلومات والنُُّظم التاأمينية والتكامل مع النُُّظم ال�شحية.

املادة�اخلام�صة
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه مرة كل �شهر على الأقل، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا 

بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.
وُت�شِدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. ُيرجَّ

املادة�ال�صاد�صة
تدعَوهم حل�شور  واأْن  والخت�شا�س،  ذوي اخلبة  من  منا�شبًا  تراه  ال�شتعانة مبن  للجنة  يجوز 
ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت.

املادة�ال�صابعة
ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها اإلى املجل�س الأعلى لل�شحة لتقرير ما يراه 

ب�شاأنه.
املادة�الثامنة

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�املجل�س�االأعلى�لل�صحة
الفريق�طبيب�محمد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محرم 1439هـ
المـــــوافــــــق: 16 اأكتوبر 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)69(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�اإلغاء�الرتخي�س�املمن�ح
لبنك�اأدك�س��س�م�ب��)م(

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�االآتي:
مادة�)1(

 11 بتاريخ  املمنوح  �س.م.ب. )م(،  اأدك�س  لبنك  املمنوح  ترخي�س )م�شرف قطاع جملة(  ُيلغى 
اأغ�شط�س 2003.

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

محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
ر�صيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 27 محــــرم 1439هـ
المــــوافــــــــق: 17 اأكتوبــر 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)70(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�تعديل�الرتخي�س�املمن�ح
ل�صركة�اإيه��صي�اآر�ريتكافل�اإم�اإي�اإيه��س�م�ب�)مقفلة(

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،
لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 
العادية  غري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  به،  �س  املرخَّ الن�شاط  مزاولة  عن  ِفها  لَتَوقُّ وذلك  املذكورة، 

لل�شركة بتاريخ 5 يوليو 2017،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ل يف ال�شجل  ل الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإيه �شي اآر ريتكافل اإم اإي اإيه �س.م.ب )مقفلة( امل�شجَّ ُيعدَّ
التجاري حتت رقم 69349، وذلك باأْن يقيَّد هذا الرتخي�س خلدمة العمالء احلاليني. ول يجوز لل�شركة 

ممار�شة اأية اأعمال جديدة.

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

اجلريدة الر�شمية.

محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
ر�صيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 28 محرم 1439هـ
المــــوافـــــــق: 18 اأكتوبر 2017م
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�اإعالن�ب�صاأن�عزم�هيئة�تنظيم�االت�صاالت
اإلغاء�الرتخي�س�املمن�ح�ل�صركة�)ريالين�س�جل�باك�م�ليميتد(

بناًء على طلب �شركة )ريالين�س جلوباكوم ليميتد(، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها على 
اإلغاء الرتخي�س املمتاز لـَمرافق الت�شالت الدولية املمنوح لل�شركة املذكورة بتاريخ 20 اأبريل 2005،  
ويف حالة رغبة اأيِّ �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا، مع ِذْكر 

الأ�شباب لذلك، يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�االت�صاالت
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�اإعالن�
�ب�صاأن�اإ�صناد�مهمة�حت�صيل�ر�ْصم��صهري

اإلى��صركة�البحرين�املالية

عماًل باأحكام املادة )4( الفقرة )اأ( البند )13( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن 
�ْشم ال�شهري  اإ�شنادها مهمة حت�شيل الرَّ تنظيم �شوق العمل، ُتعلن هيئة تنظيم �شوق العمل عن 
املالية  البحرين  �شركة  اإلى  املِرن(  )الت�شريح  املهنية  لالأن�شطة  الأجنبي  العمل  �شاحب  ملزاولة 

املقيَّدة لدى ال�شجل التجاري برقم )35( وجميع فروعها مبملكة البحرين نيابًة عن الهيئة.

هيئة�تنظيم��ص�ق�العمل
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 ثشأٌ انرضىو وانًُبرج انصُبعيخ  6006( نطُخ  6نقبَىٌ رقى ) اإلعالَبد انصبدرح رطجيقب 

 6027( نطُخ 6إعالٌ رقى )

 
  

أعالٍ ًٌشش تهزا اإلعالى التفاصيل التاليح فيوا يختص تطلثاخ  زكىسالقاًىى الواستٌادا إلى     
 التصويواخ الصٌاعيح التي تن إيذاعها.

 
 وسيشتول الٌشش على الثياًاخ التاليح:     

 
 . الشقن الوسلسل للطلة  -1
 .اسن الطالة وعٌىاًَ  -2
.الطلةتقذين تاسيخ   -3
. وصف األداج التي قذم طلة التسجيل هي أجلها-4
تصٌيف لىكاسًى للشسىم والٌوارج الصٌاعيح الوتعلق تالطلة .-5
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 2831رقى انطهت:  ة د /  
شركة دٌكو البحرٌن   اضى انطبنت :

، المنطقة  902، مجمع  228، طرٌق  398مبنى عُىاَه : 
مملكة  -، المنامة  19821الصناعٌة شمال سترة ، ص .ب 

 البحرٌن
 13/08/1029ربريخ رقذيى انطهت: 

وصف طهت انزصًيى:  رغهيف يصًى يٍ رويبل نهىازو انًبئذح
 00-00انزصُيف :

 شركة دٌكو البحرٌن اضى انىكيم انًفىض: 
، المنطقة  902، مجمع  228، طرٌق  398مبنى عُىاَه : 

مملكة  -، المنامة  19821الصناعٌة شمال سترة ، ص .ب 
البحرٌن

__________________________________ 
 

 
 

 2748ب خ /  رقى انطهت:  
تورلن هولدٌنغ أس أٌه   اضى انطبنت :

لٌس برٌولٌوكس،سوٌسرا,  1878، 22رو دو جورا  عُىاَه :
 سوٌسرا

 21/02/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
(MR00-00ضبعخ يذ ثذوٌ ضىار )وصف طهت انزصًيى:  

 06-20انزصُيف :
أبو غزاله للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  انىكيم انًفىض:اضى 

 اجنتس
 مملكة البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :

 
__________________________________

 
 

 2790ب خ /  رقى انطهت:  
روكوٌل اركٌتكشر, بالنٌنغ آند دٌزاٌن, بً.سً.  اضى انطبنت :

نٌوٌورك, نٌوٌورك , ٌونٌون سكوٌر وٌست, 8 عُىاَه :
 , الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة20008

 10/22/1029ربريخ رقذيى انطهت: 
كيذ انجُبء نهعتوصف طهت انزصًيى:  

 02-60انزصُيف :
ٌوتً بً أس أي بً كونسلتنتس  اضى انىكيم انًفىض:

 ش.ش.و
 المنطقة الدبلوماسٌة, البحرٌن 20291ص ب  عُىاَه :

__________________________________
 

 
 2747ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفنغ كومٌرشل فٌكل كومبانً لٌمٌتد   اضى انطبنت :

دونغفنغ رود، ووهان اٌكونمكال اند  20رقم  عُىاَه :
تٌكنولوجً دٌفلومبنت زون، هانٌانغ دست، ووهان سٌتً، 

 مقاطعه هوبً، الصٌن
 18/01/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

كبثيُخ ضيبرح وصف طهت انزصًيى:  
 00-20انزصُيف :

أبوغزاله للملكٌة الفكرٌة تً إم بً  اضى انىكيم انًفىض:
 أجنتس 

 نمملكة البحرٌ -، المنامة  110ص. ب:  عُىاَه :
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 2748ب خ /  رقى انطهت:  
الخطوط الجوٌة القطرٌة  اضى انطبنت :

الجوٌة القطرٌة ، شارع المطار ، ص.ب برج الخطوط  عُىاَه :
 ، الدوحة ، قطر 11880. 

 08/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
رصًيى ررريت جهىش رشبركي في طبئرحوصف طهت انزصًيى:  

 02-06انزصُيف :
 سابا وشركاهم تً . ام .  بً  اضى انىكيم انًفىض:

.مملكة البحرٌن -، المنامة 12028ص.ب.  عُىاَه :
__________________________________ 

 

 
 

 2744ب خ /  رقى انطهت:  
ساموخفالوف سٌرغً اندرٌوفٌتش )ٌو اٌه (  اضى انطبنت :

مدٌنه كٌٌف  27شقه رقم  1شارع هٌمري, مبنى رقم  عُىاَه :
 , أوكرانٌا 01270

 21/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
انزضبريصيركجه ثريه نجًيع وصف طهت انزصًيى:  

 00-26انزصُيف :
 أبوغزاله  للملكٌه الفكرٌة اضى انىكيم انًفىض:

.المنامه مملكه البحرٌن, المنامه 110ص ب  عُىاَه :
__________________________________ 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 2749ب خ /  رقى انطهت:  
الخطوط الجوٌة القطرٌة  اضى انطبنت :

القطرٌة ، شارع المطار ، ص.ب  برج الخطوط الجوٌة عُىاَه :
 ، الدوحة ، قطر 11880. 

 08/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
رصًيى ررريت جهىش و ضرير يسدوج وصف طهت انزصًيى:  

في طبئرح
 02-06انزصُيف :

 سابا وشركاهم تً أم بً  اضى انىكيم انًفىض:
 ، المنامة ، مملكة  البحرٌن  12082ص.ب.  عُىاَه :

 
                            _________________________________ 

 

 
 

 2743ب خ /  رقى انطهت:  
كافاجنا قروب اس.بٌه.اٌه  اضى انطبنت :

 ao to  ta  a, 8 ,18021  aodoao dat  عُىاَه :
yoa a oaa ) o(, i oaC)إٌطالٌا , 

 11/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
جهبز نزىريذ انغبزوصف طهت انزصًيى:  

 02-60انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة اضى انىكيم انًفىض:

 البحرٌن –المنامة  110ص.ب  عُىاَه :
__________________________________ 
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 2741ب خ /  رقى انطهت:  
دي اٌت فً اٌت اورونلٌرى جٌدا بازارا الما   اضى انطبنت :

انونٌم شٌركٌتى تٌجارٌت
بو ٌو كهانلى بالزا، دٌكٌلٌتاش ماهالٌسً، اوزٌنجى  عُىاَه :

 ، بشكتاش، اسطنبول، تركٌا3سوكاك، نو:
 08/07/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

ًَظ زخرفيوصف طهت انزصًيى:  
 00-00انزصُيف :

 قمصٌة للملكٌة الفكرٌة اضى انىكيم انًفىض:
 مملكة البحرٌن  -، المنامة  48009ص.ب :  عُىاَه :

.
__________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 2732ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

 مودٌنا، إٌطالٌا 72200-، آي2298فٌا إٌمٌلٌا إست  عُىاَه :
 28/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

ضيبرحوصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة اضى انىكيم انًفىض:
البحرٌن –المنامة  110ص.ب  عُىاَه :

__________________________________
 

 

 
 

 2730ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

 مودٌنا، إٌطالٌا 72200-، آي2298فٌا إٌمٌلٌا إست  عُىاَه :
 28/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

ضيبرح نعجخ وصف طهت انزصًيى:  
 06-62انزصُيف :

أبوغزاله للملكٌة الفكرٌة تً إم بً  اضى انىكيم انًفىض:
 أجنتس 

 مملكة البحرٌن  -، المنامة  110ص. ب:  عُىاَه :
.

__________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

 2731ب خ /  رقى انطهت:  
شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م  انطبنت :اضى 

المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :
 شمال سترة الصناعٌة, البحرٌن

 13/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
رصًيى رغهيف يُبشف انيذوصف طهت انزصًيى:  

 00-00انزصُيف :
 شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م اضى انىكيم انًفىض:

منطقة شمال  902مجمع  228طرٌق  398 بناٌة عُىاَه :
.مملكة البحرٌن -سترة الصناعٌة 

__________________________________ 
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 2738ب خ /  رقى انطهت:  
شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م  اضى انطبنت :

منطقة شمال  902مجمع  228طرٌق  398بناٌة  عُىاَه :
 مملكة البحرٌن -سترة الصناعٌة 

 13/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
ًَىرج رصًيى قفبزاد ثىنيئيثيهيٍوصف طهت انزصًيى:  

 00-00انزصُيف :
 شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م اضى انىكيم انًفىض:

المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :
 شمال سترة الصناعٌة

__________________________________ 
 

 

 

 2738ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

مودٌنا، إٌطالٌا,  72200-، آي2298فٌا إٌمٌلٌا إست  عُىاَه :
 إٌطالٌا

 80/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
 ضيبرحوصف طهت انزصًيى:  

 00-26انزصُيف :
أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:

 اجنتس
 البحرٌن –، المنامة 110ص.ب  عُىاَه :

 
 

 
 

 2737ب خ /  رقى انطهت:  
شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م  اضى انطبنت :

المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :
 شمال سترة الصناعٌة, البحرٌن

 13/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
ًَىرج رصًيى كيص ثالجخوصف طهت انزصًيى:  

 00-00انزصُيف :
 شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م اضى انىكيم انًفىض:

المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :
 شمال سترة الصناعٌة

_____________________________________ 
 

 
 

 2739ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

 مودٌنا، إٌطالٌا 72200-، آي2298فٌا إٌمٌلٌا إست  عُىاَه :
 80/08/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

ضيبرح نعجخوصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:
 اجنتس

 البحرٌن –، المنامة 110ص.ب  عُىاَه :
.

__________________________________ 
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 2734ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفٌنغ كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتد.  اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال آند  20رقم  عُىاَه :
تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، هانٌانغ دٌست، ووهان ستً، 

 مقاطعة هوبً الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

(060شبحُخ )دي وصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:
 اجنتس

.البحرٌن –، المنامة 110ص.ب  عُىاَه :
__________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 2731ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفٌنغ كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتد.  اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال آند  20رقم   عُىاَه :
تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، هانٌانغ دٌست، ووهان ستً، 

 مقاطعة هوبً الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

انهيكم انخبرجي نًقذيخ انشبحُخ )دي وصف طهت انزصًيى:  
060)

 00-26انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:

 البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :
.

__________________________________ 
 

 
 

 2733ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفٌنغ كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتد.  اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال آند  20رقم  عُىاَه :
هانٌانغ دٌست، ووهان ستً، تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، 

 مقاطعة هوبً الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

(060يقذيخ شبحُخ )دي وصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:
 البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :

_________________________________ 
 

 
 
 

 2710ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفٌنغ كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتد  اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال أند  20رقم  عُىاَه :
تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، هانٌانغ دٌست، ووهان سٌتً، 

 مقاطعة هوبً، الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

شبحُخ يططحخوصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:
 اجنتس

 مملكة البحرٌن-المنامة -110ص.ب  عُىاَه :
__________________________________ 
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 2712ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفٌنغ كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتد.  اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال آند  20 رقم عُىاَه :
تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، هانٌانغ دٌست، ووهان ستً، 

 مقاطعة هوبً الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

نىحخ أجهسح انقيبش؛ نىحذح انعذاداد وصف طهت انزصًيى:  
(060نطيبرح شبحُخ )دي

 00-26انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:

.البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :
__________________________________ 

 
 
 

   
 
 

 
 2718ب خ /  رقى انطهت:   2406  ب خ /رقى انطهت:  
دونغفنغ كومٌرشل فٌكل كومبانً لٌمٌتد   اضى انطبنت :

دونغفنغ رود، ووهان اٌكونمكال اند  20رقم  عُىاَه :
تٌكنولوجً دٌفلومبنت زون، هانٌانغ دست، ووهان سٌتً، 

 مقاطعه هوبً، الصٌن 
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

انهيكم انخبرجي نًقذيخ شبحُخ يططحخوصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:
 البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :

.
 
 
 

 
 

 2711ب خ /  رقى انطهت:  
دونغفنغ كومٌرشل فٌكل كومبانً لٌمٌتد   اضى انطبنت :

دونغفنغ رود، ووهان اٌكونمكال اند  20رقم  عُىاَه :
تٌكنولوجً دٌفلومبنت زون، هانٌانغ دست، ووهان سٌتً، 

 الصٌنمقاطعه هوبً، 
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

يقذيخ شبحُخ يططحخوصف طهت انزصًيى:  
 00-26انزصُيف :

 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:
 البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :

_________________________________ 
 

 

 
 
 

 2717ب خ /  رقى انطهت:  
كومٌرشال فٌكل كومبنً لٌمٌتددونغفٌنغ   اضى انطبنت :

دونغفٌنغ رود، ووهان إكونومٌكال أند  20رقم  عُىاَه :
تكنولوجً دٌفٌلوبمنت زون، هانٌانغ دٌست، ووهان سٌتً، 

 مقاطعة هوبً، الصٌن
 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

يهحقبد انهيكم انخبرجي نًقذيخ شبحُخ وصف طهت انزصًيى:  
(  060يططحخ ) دي 

 00-26انزصُيف :
أبوغزاله للملكٌة الفكرٌة تً إم بً  اضى انىكيم انًفىض:

 أجنتس 
 ، المنامة ، مملكة البحرٌن  110ص. ب:  عُىاَه :

__________________________________ 
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 2718ب خ /  رقى انطهت:  
جٌه أكس تً جً نٌبون أوٌل آند إنٌرجً   اضى انطبنت :
كوربورٌشن 

كو، طوكٌو  -تشوم ، تشٌودا  -2، أوتٌماتشً  1 - 2 عُىاَه :
 ، الٌابان  3291 - 200

 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
وعبء رعجئخ رو غطبء وصف طهت انزصًيى:  

 07-00انزصُيف :
أبوغزاله للملكٌة الفكرٌة تً إم بً  اضى انىكيم انًفىض:

 أجنتس 
.مملكة البحرٌن، المنامة ،  110ص. ب:  عُىاَه :

__________________________________ 
 
 
 

 
 

 2714ب خ /  رقى انطهت:  
تورلن هولدٌنغ أس أٌه  اضى انطبنت :

لٌس برٌولٌوكس،  1878، 22رو دو جورا  عُىاَه :
 سوٌسرا, سوازٌالند
 01/04/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

(MR72-02ضبعخ )وصف طهت انزصًيى:  
 06-20انزصُيف :

 أبوغزاله  للملكٌه الفكرٌة اضى انىكيم انًفىض:
 المنامه مملكه البحرٌن, المنامه 110ص ب  عُىاَه :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 2719ب خ /  رقى انطهت:  
جٌه أكس تً جً نٌبون أوٌل آند إنٌرجً   اضى انطبنت :
كوربورٌشن 

كو، طوكٌو  -تشوم ، تشٌودا  -2، أوتٌماتشً  1 - 2 عُىاَه :
 ، الٌابان  3291 - 200

 28/09/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
وعبء رعجئخ رو غطبء ويقجط عهىيوصف طهت انزصًيى:  

 07-00انزصُيف :
أبوغزاله للملكٌة الفكرٌة تً إم بً  اضى انىكيم انًفىض:

 أجنتس
 مملكة البحرٌن، المنامة ،  110ص. ب:  عُىاَه :

                            ________________________________ 
 

 
 

 2711ب خ /  رقى انطهت:  
أنجلٌنً بٌوتً أس. بٌه أٌه   اضى انطبنت :

 iA OTROT A, 28 -i 10277  عُىاَه :
tiAA T- iOAAI إٌطالٌا , 

 21/04/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
عطرقُيُخ وصف طهت انزصًيى:  

  02-00انزصُيف :
أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:

 اجنتس
 مملكة البحرٌن –، المنامة 110ص.ب  عُىاَه :
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 2800ب خ /  رقى انطهت:  
طالل ٌوسف فخرو  اضى انطبنت :

، مجمع  898، شارع 283مجمع مودا مول، محل  عُىاَه :
 ، المنامة ، مملكة البحرٌن 892

 21/04/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
رصًيى ضبعخ يكخوصف طهت انزصًيى:  

06-20انزصُيف :
طالل ٌوسف فخرو اضى انىكيم انًفىض:

، مجمع  898، شارع 283مجمع مودا مول، محل  عُىاَه :
.البحرٌن، المنامة ، مملكة 892

__________________________________

 2808ب خ /  رقى انطهت:  
أنونٌمو إس أٌه )شركة محدودة(  اضى انطبنت :

بو  -دي-نشافانس 2141، تشمٌن دٌس تشالست ، 1 عُىاَه :
 غٌس ، سوٌسرا

 27/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
إطبر ضبعخ وصف طهت انزصًيى:  

07-20انزصُيف :
أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:

 اجنتس
 مملكة البحرٌن-المنامة -110ص.ب  عُىاَه :

 2802ب خ /  رقى انطهت:  
بولد انترناشونال ش م ح  اضى انطبنت :

، جفزا ، دبً ، االمارات العربٌة  192912ص.ب .  عُىاَه :
 المتحدة

 08/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
دوظ شطبف وصف طهت انزصًيى:  

06-60انزصُيف :
بولد انترناشونال ش م ح اضى انىكيم انًفىض:

، جفزا، دبً، االمارات العربٌة المتحدة192912ص ب  عُىاَه :
______________________________

 2807ب خ /  رقى انطهت:  
محدودة(أنونٌمو إس أٌه )شركة   اضى انطبنت :

بو  -دي-نشافانس 2141، تشمٌن دٌس تشالست ، 1 عُىاَه :
 غٌس ، سوٌسرا

 27/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
قرص انطبعخ يع انعقبرةوصف طهت انزصًيى:  

07-20انزصُيف :
أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة تً. إم. بً .  اضى انىكيم انًفىض:

 اجنتس
 البحرٌنمملكة -المنامة -110ص.ب  عُىاَه :
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 2808ب خ /  رقى انطهت:  
أنونٌمو إس أٌه )شركة محدودة(  اضى انطبنت :

بو  -دي-نشافانس 2141، تشمٌن دٌس تشالست ، 1 عُىاَه :
 غٌس ، سوٌسرا

 27/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
ضبعخوصف طهت انزصًيى:  

 07-20انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:

.البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :
__________________________________ 

 
 
 

 
 

 2804ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

فراري أس. بٌه. أٌه )وعنوانه  فٌا إٌمٌلٌا إست  عُىاَه :
 إٌطالٌا(مودٌنا، إٌطالٌا,  72200 -، آي  2298

 29/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
فراري أش ثيه أيه  وصف طهت انزصًيى:  

 00-26انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:

 البحرٌن -المنامة  110ص.ب  عُىاَه :
 
 
 

  
 

 2809ب خ /  رقى انطهت:  
فراري أس. بٌه. أٌه  اضى انطبنت :

بٌه. أٌه )وعنوانه  فٌا إٌمٌلٌا إست فراري أس.  عُىاَه :
 مودٌنا، إٌطالٌا, إٌطالٌا( 72200-، آي2298

 29/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
ضيبرحوصف طهت انزصًيى:  

 00-26انزصُيف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة  اضى انىكيم انًفىض:

 البحرٌن –المنامة  110ص.ب  عُىاَه :                      
________________________________ 

 

 
 

 2827ب خ /  رقى انطهت:  
شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م   اضى انطبنت :

المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :
 شمال سترة الصناعٌة

 11/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 
رصًيى غالف رعجئخ أوعيخ يع أغطيخ وصف طهت انزصًيى:  

إلضزخذاو انًيكرويف 
 06-06انزصُيف :

 شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م اضى انىكيم انًفىض:
المنطقة  - 902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :

 شمال سترة الصناعٌة
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 2824ب خ /  رقى انطهت:  
شركة دٌكو البحرٌن   اضى انطبنت :

، المنطقة  902، مجمع  228، طرٌق  398مبنى  عُىاَه :
مملكة  -، المنامة  19821الصناعٌة شمال سترة ، ص .ب 

 البحرٌن
 11/03/1024ربريخ رقذيى انطهت: 

رصًيى غالف انًحبرو انىرقيخوصف طهت انزصًيى:  
 06-06انزصُيف :

 شركة دٌكو البحرٌن ذ.م.م اضى انىكيم انًفىض:
  902مجمع  - 228طرٌق  -398بناٌة  عُىاَه :                      
المنطقة شمال سترة الصناعٌة -                      

__________________________________ 
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

اإعالنات�مركز�امل�صتثمرين

اإعالن�رقم�)883(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ندى 
ر عي�شى، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ندى للتجارة الإلكترونية(، الم�شجلة بموجب القيد  علوي �ُشبَّ
رقم 78937، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

ر عي�شى. ر عي�شى، ونور علوي �ُشبَّ مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ندى علوي �ُشبَّ

اإعالن�رقم�)884(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ح�شن يو�شف للو�شاطة �س.�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104529، طالبًا 
دينار  اآلف(  )ع�شرة  مــقــداره10،000  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن اأحمد محمد يو�شف، والجيلي اأحمد محمد يو�شف.

اإعالن�رقم�)885(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ت�صامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
بن اأحمد بن اإبراهيم الب�شام، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بي كي اإف الب�شام/ محا�شبون قانونيون 
وا�شت�شاريون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57989، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ت�شامن، ا�شمها التجاري بي كي اإف الب�شام/ محا�شبون قانونيون وا�شت�شاريون/ ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم بن اأحمد بن اإبراهيم الب�شام، وماجد حليم 

مو�شى رزق.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)886(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شمية 
جميل محمد علي حميدان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز هيد اأند هارت لال�شت�شارات والإر�شاد 
النف�شي والأ�شري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111244، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: �شمية جميل محمد علي حميدان، ونازلي ح�شن حاجي ح�شن الأن�شاري.

اإعالن�رقم�)886(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

اإلى��صركة�ت�صامن

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دار الحيوية التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
98772، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال نقدي مقداره 500 
)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: براء جمعه عبداللطيف محمد الفاعوري، وعمر حمود حامد 

العميان.

اإعالن�رقم�)887(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية�

اإلى��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ ح�شين 
داود �شلمان علي ال�شاخوري، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شاموي بزنز �شنتر(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 64331، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة له.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)888(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�تخفي�س�راأ�صمال�

�صركة�)عامل�النفط�القاب�صة��س�م�ب�مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عالم النفط القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم74160، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 9،400،000 )ت�شعة ماليين واأربعمائة األف(  دينار بحريني 

اإلى1،700،000 )مليون و�شبعمائة األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)889(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

�اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
     يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه فتحية اأحمد 
علي �شلمان �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معمل الخليج لالأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،52353
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، ومعلنة عن تنازلها لكل من ال�شيد/ عمران محمد �شالح المو�شوي، 

وال�شيدة/ اإيمان محمد رم�شان علي، وال�شيد/ فا�شل عبدالعبا�س عي�شى �شليبي.
رة  دة والمبرِّ   فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)890(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ت�صامن

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

اإليه ال�شيد/ جعفر    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
على محمد ح�شن وال�شيد/ ح�شين ح�شن على ال�شواد، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مطعم ما�شتر 
برجر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95597-1، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: ال�شيد/ ح�شين ح�شن علي عي�شى ال�شواد، وال�شيد/ جعفر علي محمد ح�شن.

اإعالن�رقم�)891(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�فرع�من�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى�فرع�ب�صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

نزار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداهلل حبيب عبداهلل يحيى )نزار عبداهلل حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية(، نيابة عن  مالكة الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون المميزة  للحالقة الن�شائية والتجميل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-36598، 
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طالبًا تحويل فرع من فروع الموؤ�ش�شة بناًء على تنازل مالكة الموؤ�ش�شة ال�شيدة/ زهراء اإبراهيم ح�شن م�شاخيل 
ل، لي�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )ذا بيوتفل يو ذ.م.م(  عن ملكية الفرع المحوَّ

المملوكة لكل من: األن ماثيو�س، ونزار عبداهلل حبيب عبداهلل يحيى.

اإعالن�رقم�)892(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

اإلى��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإف اأند اإت�س للت�شويق والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
100019، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحدو، براأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون زلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)893(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

هاني  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شافعي محمود اأبوطالب �شنب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأبوطالب للتدريب �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،114178 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
ال�شافعي  من: هاني  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقدراه  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

محمود اأبوطالب �شنب، ون�شرة علي علي ح�شين.

اإعالن�رقم�)894(�ل�صنة��2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

و�شيم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ب�شير عبداهلل عبدالرحمن الحق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم طباخ بل�س(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  68514-4، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: و�شيم ب�شير عبداهلل عبدالرحمن 

الحق، واأ�شماء عبدالرزاق الكافي.
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اإعالن�رقم�)895(�ل�صنة��2017
ب�صاأن�حت�يل�فرع�من�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ال�صخ�س�ال�احد
 

ال�شيد/ في�شل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ال�شيد اإبراهيم نا�شر محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 29203، طالبًا تحويل الفرع 
الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الإجازات العالمية( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)896(�ل�صنة��2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
�

اإلــيــه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
ا�شم  تحمل  الــتــي  الــواحــد  ال�شخ�س  �شركة  مــالــك  مــكي،  �شلمان  اإبــراهـيم  ال�شــيد  رائـــد  �شـامر  ال�شيد/ 
ال�شــكل  تــغيير  طـالبًا   ،1-103220 رقــم  القيد  بموجب  الــم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  �شليو�شنز  )�شنرج�شتيك�س 
 3،000 ــداره  ــق م وبــراأ�ــشــمــال  مـــحـــدودة،  م�شئولية  ذات  �شــركة  ـــى  اإل بتحويلها  ـــك  وذل لل�شركة  القــانوني 
ــم �ــشــلــمــان مكي، ــراهــي ــكــون مــمــلــوكــة لــكــل مـــن: �ــشــامــر رائـــد الــ�ــشــيــد اإب ــار بــحــريــنــي، وت ــن ــة اآلف( دي ــالث  )ث

.SEBASTIAN GONSALVESو 
اإعالن�رقم�)897(�ل�صنة��2017

ب�صاأن�حت�يل��فرع�من�م�ؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
عي�شى عجالن عي�شى الحدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماجيك اأي للطباعة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 83082، طالبا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة، الم�شمى )تكنوجيا نقطة الزجاج( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

عبداهلل عي�شى عجالن عي�شى الحدي، واأنيل كومار ماداثيبارامبيل جوزيف.
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الدع�ى�رقم�2017�/�19
اإعالن�بجدول�امل�اعيد��2واحل�ص�ر

المدعي: بنك الخير
وكيلها: المحامي فاطمة الحواج

�المدعى�عليه: ماجد بدر الرفاعي
اآخر�عن�ان�معل�م: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

جدول�م�اعيد�اجتماعات�اإدارة�الدع�ى�رقم�)2(�يف�الدع�ى�2017/�19:�-
- الجتماع الإداري الأول بتاريخ 11 يوليو 2017 ال�شاعة 11:30�شباًحا

- الجتماع الإداري الثاني بتاريخ 30 يوليو 2017 ال�شاعة 11:30�شباًحا
- الجتمـــاع الأول بتاريخ 14 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعـــة 11:30 �شباًحا والمحدد ل�شتالم اأطراف 
- الدعـــوى جدول مواعيد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة 

الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
- الجتماع الثاني بتاريخ 28 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا

- تاريـــخ 10 �شبتمبـــر 2017 ال�شاعـــة 4:00 م�شاًء هـــو نهاية الأجل لتقديم اتفـــاق الأطراف على 
اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع.

- الجتماع الثالث بتاريخ 11 �شبتمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا
-  الجتمـــاع الرابع بتاريخ 26 اأكتوبـــر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعى 

عليه مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.
-  الجتماع الخام�س بتاريخ 2 نوفمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعي 
الرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة في الجتماع الرابع ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة. 
-  تاريـــخ 9 نوفمبـــر 2017 ال�شاعة 4 م�شـــاًء هو نهاية الأجل لطلبات الإدخـــال والتدخل والدعوى 

المتقابلة والطلبات العار�شة.
-  الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 16 نوفمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعى 
عليـــه الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الخام�س ونهاية الأجل لتقديم مذكرات 
الرد حول كافـــة طلبات الإدخال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت( 

ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.
-  الجتمـــاع ال�شابع بتاريخ 23 نوفمبـــر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهايـــة الأجل لتقديم كافة 
طلبـــات اإجراءات الإثبـــات ونهاية الأجل لتقديم مذكـــرات الرد حول تقاريـــر الخبراء وجميع 

الم�شتندات.
-  الجتمـــاع الثامن بتاريخ 30 نوفمبر 2017 ال�شاعـــة 11:30 �شباًحا لتبادل مذكرات الرد حول 

اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�ص�ية�املنازعات�
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كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
مواعيد  بجدول  اأعاله  املذكور  عليه  املدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
القانوين  ممثله  ح�شور  ومبواعيد   2017 اأكتوبر   19 واملحرر   2 رقم  الدعوى  اإدارة  اجتماعات 
اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة، عنوانها:  اإدارة الدعوى  اأو وكياًل عنه لالجتماعات  �شخ�شيًا 
�شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، لتقدمي مذكرات الدفاع والدفوع 
والآجال  الجتماعات  خالل  بالدعوى  املتعلقة  الأمور  وكافة  الإثبات  اإجراءات  وطلبات  والأدلة 
املبينة اأعاله وذلك عماًل بن�س املادة)29،30(من القرار رقم)65(ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة 
اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل 

الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم)30(ل�شنة 2009، ليعلم.

غرفة�البحرين�لت�ص�ية�املنازعات�


