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 اأمر ملكي رقم )30( ل�سنة 2018

 بَف�ضِّ دور االنعقاد الرابع

للف�شل الت�شريعي الرابع ملجل�شي ال�شورى والنواب

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى الأمر امللكي رقم )58( ل�شنة 2017 بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيَف�سُّ دور النعقاد الرابع من الف�شل الت�شريعي الرابع ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا من 
يوم الأحد 17 �شوال 1439هـ املوافق 1 يوليو 2018م.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

 
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 12 �شوال 1439هـ
الموافـق: 26 يونيــو 2018م
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 اأمر ملكي رقم )31( ل�سنة 2018

بتعيني مدير عام باالأمانة العامة للمجل�ض االأعلى للمراأة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة وتعديالته،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

العامة  بالأمانة  والتطوير  لل�شيا�شات  عامًا  مديرًا  خليفة  اآل  را�شد  بنت  دينا  ال�شيخة  ُتعينَّ 
للمجل�س الأعلى للمراأة بدرجة وكيل وزارة م�شاعد.

املادة الثانية

على �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة تنفيذ هذا الأمر، وُيعمل به من تاريخ 
�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 14 �شوال 1439هـ
الموافـق: 28 يونيــو 2018م
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 قانون رقم )27( ل�سنة  2018

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون حمكمة التمييز

 ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1989

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الأ�شرة ال�شادر بالقانون رقم )19( ل�شنة 2017،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدنَّ اأقرنَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة االأوىل

رقم )8(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التمييز  قانون حمكمة  املادة )8( من  بن�س  ُي�شتبَدل 
ل�شنة 1989، الن�س الآتي:

:)8( "مادة 
ال�شتئناف  حمكمة  من  ال�شادرة  الأحكام  يف  التميـيز  حمكمة  اأمام  يطعنوا  اأْن  للخ�شوم 
العليا املدنية اأو ال�شرعية، اأو عن املحكمة الكربى املدنية اأو ال�شرعية ب�شفتها ال�شتئنافية، يف 

الأحوال الآتية: 
1-  اإذا كان الحكــم المطعون فيه مبنيًا علـى مخالفة للقانون اأو خطاأ في تطبيقه اأو تاأويله. 

2- اإذا وقع بطالن في الحكم اأو بطالن في الإجراءات اأثنَّر في الحكم. 

املادة الثانية

ُتلغى املادة )8( مكررًا من قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 
.1989

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 11 �شوال 1439هـ
الموافق: 25 يونيـو 2018م
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وزارة اخلارجية

 قرار رقم )22(  ل�سنة 2018

 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء جلنة التن�شيق واملتابعة

بني مملكة البحرين ووكاالت منظمة االأمم املتحدة

وزير الخارجية:
بعد الطالع على القرار رقم )19( ل�شنة 2018 باإن�شاء جلنة التن�شيق واملتابعة بي مملكة 

البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة،
وبناًء على تر�شيحات اجلهات الواردة باملادة )1( من القرار رقم )19( ل�شنة 2018 باإن�شاء 

جلنة للتن�شيق واملتابعة بي مملكة البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون الدولية،

قرر االآتي:

املادة )1(

ل جلنة التن�شيق واملتابعة بي مملكة البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة برئا�شة  ت�شكنَّ
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون الدولية، وع�شوية كل 

من:
1- ال�شيد/ عبداهلل عبا�س حمد         م�شت�شار بديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء

    ممثاًل عن ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء.
2- ال�شيدة/ نوف عبدالرحمن جم�شير   رئي�س الم�شاريع ال�شتراتيجية بمكتب النائب

الأول لرئي�س مجل�س الوزراء   ممثاًل عن مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.
3- ال�شيدة/ فريدة عبدالرحيم خنجي   مدير اإدارة التقييم والتحليل

بوزارة �شئون مجل�س الوزراء   ممثاًل عن وزارة �شئون مجل�س الوزراء.
4- ال�شيد/ �شامي محمد حميد               مدير اإدارة العالقات القت�شادية الخارجية 

بوزارة المالية   ممثاًل عن وزارة المالية.
5- ال�شيدة/ فاطمة عبداهلل الظاعن      مدير اإدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

    ممثاًل عن وزارة الخارجية.
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املادة )2(

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة )3(

علــى وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون الدولية تـنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير اخلارجية 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شـــوال 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 26 يـونيــو  2018م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )44(  ل�سنة 2018

 ب�شاأن ت�شكيل جلنة املنازعات االإيجارية

خالل �شهري يوليو واأغ�شط�ض للعام 2018

 
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،
وعلى القرار رقم )75( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية،

ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، وعلى قرار الننَّ
وعلى تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ل جلنة املنازعات الإيجارية خالل �شهر يوليو 2018م من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكنَّ
1- القا�شي ح�شين عبا�س الأمر                       رئي�شًا

2- القا�شي �شيخة اأحمد البوعينين                    نائبًا للرئي�س
3- المهند�س اإح�شان عبدالقدو�س اأحمد        ع�شوًا

اأحد  غياب  حالة  يف  للجنة  احتياطيًا  ع�شوًا  الزامل  علي  �شعيد  ح�شي  القا�شي  ويندب 
اأع�شائها من الق�شاة. وُتعينَّ املهند�شة اأ�شماء اأحمد رجب ع�شوًا احتياطيًا يف حالة غياب ع�شو 

اللجنة من غري الق�شاة.

املادة الثانية

ل جلنة املنازعات الإيجارية خالل �شهر اأغ�شط�س 2018م من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكنَّ
1- القا�شي ح�شين عبا�س الأمر     رئي�شًا

2- القا�شي خليفة محمد الظهراني     نائبًا للرئي�س
ع�شوًا 3- المهند�س اإح�شان عبدالقدو�س اأحمد   
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وُيندب القا�شي حممد ه�شام املعاودة ع�شوًا احتياطيًا للجنة يف حالة غياب اأحد اأع�شائها 
من الق�شاة. وُتعينَّ املهند�شة اأ�شماء اأحمد رجب ع�شوًا احتياطيًا يف حالة غياب ع�شو اللجنة من 

غري الق�شاة.

املادة الثالثة

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

 
 وزيـر العدل 

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شـــوال 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 26 يـونـيــو 2018م
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وزير الداخلية

 قرار رقم )101( ل�سنة 2018

 با�شتبدال املادة )4( من القرار رقم )74( ل�سنة 2007

ب�شاأن مْنح رخ�شة اإقامة لالأجانب بالكفالة ال�شخ�شية

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )74( ل�شنة 2007 ب�شاأن مْنح رخ�شة اإقامة لالأجانب بالكفالة 

ل بالقرار رقم )117( ل�شنة 2016، ال�شخ�شية، املعدنَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

اإقامة  رخ�شة  مْنح  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )74( رقم  القرار  من   )4( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 
لالأجانب بالكفالة ال�شخ�شية، الن�س الآتي:

النحو  على   – القرار  هذا  لأحكام  ِوْفقًا   - ال�شخ�شية  بالكفالة  الإقامة  رخ�شة  "ُتنح 
الآتي:

1 - لمدة �شنتين مقابل ر�شم قدره )200( دينار.
2 - لمدة خم�س �شنوات مقابل ر�شم قدره )400( دينار.
3 - لمدة ع�شر �شنوات مقابل ر�شم قدره )600( دينار.

م طلب التجديد على الأمنوذج املعد  ويجوز جتديد هذه الرخ�شة ملدد مماثلة، على اأْن يقدنَّ
لهذا الغر�س مرفقة به امل�شتندات املطلوبة قبل انتهاء رخ�شة الإقامة باأربعة اأ�شابيع على الأقل.

املادة الثانية

من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق الركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شـوال 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 26 يـونيو 2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )99( ل�سنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اأبو العي�ض - جممع 607

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغرينَّ ت�شنيف العقار رقم 06019764 الكائن مبنطقة اأبو العي�س جممع 607 اإىل ت�شنيف 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
وتطبنَّق 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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 12 يـونيــــــو 2018م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )32( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة رقم )1( ل�سنة 2007

ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي

 
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،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 2016 ب�شاأن العهد، 
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
قرر االآتي:

مادة )1(

البنوك  فئتي  من  لكل  للرقابة"  اخلا�شعة  "اخلدمات  جدول  اإىل  اأخرية  عبارة  ت�شاف 
التقليدية والبنوك الإ�شالمية بفرعيها، والوارد يف املادة )1( من الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 

ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي، ن�شها الآتي: 
كتابية  موافقة  على  احل�شول  بعد  العهدة،  ل�شند  وفقًا  الُعهد  وا�شتثمار  باإدارة  "والقيام 

م�شبقة من م�شرف البحرين املركزي".     
 

مادة )2(

الوارد  الفرعية )ي( من اجلدول  الفئة  من  البند )5(  "املالية" الواردة يف  كلمة  ُتذف 
م�شرف  لرقابة  اخلا�شعة  اخلدمات  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  الالئحة  من   )1( املادة  يف 

البحرين املركزي.  
 

 مادة )3(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 
  حمافظ م�شرف البحرين املركزي

 ر�شيــد حممــد املعــراج

�شدر بتاريخ: 12 �شوال 1439هـ
المـــــــوافــــــق: 26 يــونيو 2018م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )33( ل�سنة 2018

ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�ض مبزاولة ن�شاط اأمني الُعْهدة

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،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن الُعَهد، وعلى الأخ�س املادتي 26 و72 

منه،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة �شروط مْنح الرتخي�س بتقدمي اخِلْدمات 

اخلا�شعة للرقابة،
وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2015 ب�شاأن �شروط واإجراءات احل�شول على موافقة امل�شرف 

�س له اأو ل�شْغل اأيٍّ من وظائفه التنفيذية، املركزي للمر�شحي لع�شوية جمل�س اإدارة املرخنَّ
وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمي 

الُعْهدة،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:

مادة )1(

فئات اأمناء الُعَهد

اأمناء  الُعْهدة(  )اأمي  وي�شمل م�شطلح  )اأ( و)ب(،  بفئتي  الُعَهد  لأمناء  الرتخي�س  يكون 
الُعَهد من هاتي الفئتي.

ول يجوز لأمي الُعْهدة من الفئة )ب( ممار�شة ن�شاطه اإل من خالل امل�شاركة مع اأمي ُعْهدة 
من الفئة )اأ(، كما ل يجوز له امل�شاركة يف اإدارة اأكرث من اأربع ُعَهد، ومل�شرف البحرين املركزي 

رًا يقبله امل�شرف. م مربِّ املوافقة له على اأكرث من ذلك اإذا قدنَّ

مادة )2(

ال�شكل القانوين الأمني الُعْهدة

يجب اأن يتخذ اأمي الُعْهدة  من الفئة )اأ( اأحد الأ�شكال القانونية الآتية:



العدد: 3372 – الخميس 28 يونيو 2018

18

�شة في مملكة البحرين. 1 -  �شركة موؤ�شنَّ
2 - فرع ل�شركة اأجنبية. 

�شة يف مملكة البحرين. ويجبْ  يتخذ اأمي الُعْهدة من الفئة )ب( �شكل �شركة موؤ�شنَّ

مادة )3(

طلب احل�شول على ترخي�ض اأمني الُعْهدة

ِوْفقًا  املركزي  البحرين  م�شرف  اإىل  الُعْهدة  اأمي  ترخي�س  على  احل�شول  طلب  م  ُيقدنَّ
لل�شروط والإجراءات املن�شو�س عليها يف القرار رقم )43( ل�شنه 2011 باإ�شدار لئحة �شروط 
مْنح الرتخي�س بتقدمي اخِلْدمات اخلا�شعة للرقابة، وُيعفى طالب ترخي�س اأمي ُعْهدة من الفئة 
القرار  من   )4( املادة  من  و)ط(  )ح(  )ز(،  البنود  يف  املذكورة  امل�شتندات  تقدمي  من  )ب( 

املذكور.

مادة )4(

املتطلبات االإ�شافية

عند النظر يف طلب ترخي�س اأمي الُعْهدة، يجب على م�شرف البحرين املركزي مراعاة ما 
يلي:

 اأ - ال�شمعـــة الح�شنة والمكانة الجيـــدة التي يتمتع بها طالب الترخي�س اأو ال�شركات التابعة له اأو 
ذات العالقة به.

نًا عدم ممانعتها  ب - راأي ال�شلطات المخت�شة بالرقابة في بلد تاأ�شي�س طالب الترخي�س، مت�شمِّ
لمزاولتـــه الن�شاط في مملكة البحرين، وذلك في حالة ما اإذا كان طالب الترخي�س خا�شعًا 
للرقابـــة اأو كان جـــزءًا من مجموعـــة موؤ�ش�شات مالية خا�شعة للرقابة فـــي بلد التاأ�شي�س، مع 
تاأكيـــد ال�شلطات الرقابية الم�شار اإليها باأن طالب الترخيـ�س والمجموعـة التـي ينتمـي اإليهـا 
- بح�شـــب الأحـــوال - في و�شع رقابي جيـــد وملتزمون بالمتطلبات الرقابيـــة بما فيها كفاية 

راأ�س المال والمالءة المالية. 
 ج - الت�شريعات والأو�شاع الرقابية ال�شارية على طالب الترخي�س اأو ال�شركات التابعة له اأو ذات 

العالقة به.
�شيه لدعمه عند اللزوم بعد ح�شوله   د - الو�شـــع المالي لطالب الترخي�س، ومدى ا�شتعداد موؤ�شِّ

على الترخي�س. 
�شيه واإداراته، فيما يتعلق باأمانتهم وُح�ْشن   هـ - �شجل الأعمـــال ال�شابقة لطالب الترخي�س وموؤ�شِّ

�شيرهم. 
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مادة )5(

احلد االأدنى لراأ�شمال اأمني الُعْهدة

دينار بحريني )خم�شة  )اأ( 75.000  الفئة  الُعْهدة من  اأمي  لراأ�شمال  الأدنى  يكون احلد 
البحرين  اأخرى مقبولة لدى م�شرف  يعادلها من عمالت  اأو ما  األف دينار بحريني(  و�شبعون 

املركزي.
ويكون احلد الأدنى لراأ�شمال اأمي الُعْهدة من الفئة )ب( 1000 دينار بحريني )األف دينار 

بحريني( اأو ما يعادلها من عمالت اأخرى مقبولة لدى امل�شرف.

مادة )6(

جمل�ض االإدارة، واالإدارة، والعاملون لدى اأمني الُعْهدة

اأ - يجـــب اأن تتـــم اإدارة اأمين الُعْهدة من الفئة )اأ( بوا�شطة مجل�ـــس اإدارة واإدارة تنفيذية تتوفر 
فيهمـــا وفـــي اأع�شائهما كافـــة متطلبات م�شرف البحريـــن المركزي ب�شـــاأن الكفاءة الفنية 
والمـــالءة الماليـــة، والتي يتـــم تحديدها �شمن مجلـــد التوجيهات ال�شـــادر عن الم�شرف. 
ويجـــب اأْن تتوفر في العاملين لديه الخبرة والموؤهالت والكفاءة الالزمة، واأْن يكون من بين 
هوؤلء العاملين م�شئول واحد على الأقل على راأ�س كل مجموعة اإدارية، على اأْن تكون له خبرة 
تزيـــد على خم�س �شنوات في مجال خدمات الُعَهد، واإثنان اآخران ل تقل خبرتهما عن ثالث 

�شنوات في ذات المجال.
ب - يجـــب اأن تتـــم اإدارة اأميـــن الُعْهدة من الفئة )ب( بوا�شطة مجل�ـــس اإدارة تتوفر في اأع�شائه 

متطلنَّبات م�شرف البحرين المركزي ب�شاأن الكفاءة والمالءة المالية. 

مادة )7(

املقر واالإدارة

مبملكة  الن�شاط  ملزاولة  مالئم  مقر  خالل  من  ن�شاطه  مبا�شرة  الُعْهدة  اأمي  على  يجب 
البحرين، واأْن يحتفظ بجميع امللفات وال�شجالت املحا�شبية يف هذا املقر. ويجب اأن تبيِّ تلك 

امللفات وال�شجالت املحا�شبية بدقة جميع اأن�شطة الُعَهد لدى اأمي الُعْهدة. 
 ويجب على اأمي الُعْهدة من الفئة )اأ( اأْن يطبق �شيا�شات واإجراءات و�شوابط فعالة ملزاولة 

ن�شاطه، تت�شمن نظامًا لإدارة املخاطر.  

مادة )8(

مة ِوْفقاً الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية اخلدمات املقدَّ

ال�شريعة  لأحكام  ِوْفقًا  ُعَهد  خدمات  تقدمي  عند  )اأ(  الفئة  من  الُعْهدة  اأمي  على  يجب 
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الإ�شالمية، ال�شتعانة باإحدى هيئات الرقابة ال�شرعية، ويلتزم اأمناء الُعَهد امل�شاركون بالأحكام 
ال�شرعية ال�شادرة عن تلك الهيئة. 

مادة )9(

اال�شت�شارات اال�شتثمارية

ُمن�شئي  من  لعمالئه  ا�شتثمارية  ا�شت�شارات  تقدمي  �شالحية  )اأ(  الفئة  من  الُعْهدة  لأمي 
من  الُعْهدة  اأمي  على  وُيحَظر  اخل�شو�س،  هذا  يف  اآخر  لرتخي�س  احلاجة  دون  وذلك  الُعَهد، 

الفئة )ب( تقدمي تلك اخلدمة.

مادة )10(

ي�شتمر العمل برتاخي�س اأمناء الُعَهد ال�شادرة قبل العمل باأحكام هذا القرار وال�شارية وقت 
�شدوره، وُتعترَب تلك الرتاخي�س يف حكم تراخي�س اأمناء الُعَهد من الفئة )اأ(.

مادة )11(

ُيلغى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمي 
الُعْهدة، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )12(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  حمافظ م�شرف البحرين املركزي

 ر�شيــد حممــد املعــراج

�شدر بتاريخ: 12 �شـــوال 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 26 يــونيو  2018م
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اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

رقم الدعوى: 2017/19

اإعالن بالئحة تعديل طلبات واحل�شور

المدعي: بنك الخير

وكيلته: المحامية فاطمة الحواج

 المدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي

اآخر عنوان معلوم له: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

لئحة تعديل طلبات مقينَّدة بتاريخ 2  مار�س 2018
طلبات الالئحة:

اأواًل: من حيث ال�شكل قبول لئحة تعديل الطلبات �شكاًل.

ثانياً: وفي المو�شوع:

1- باإلـــزام المدعـــى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغـــًا مقـــداره 653.00 دولر اأمريكي بما يعادل 
246.834 دينـــارًا تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه بتبديد هـــذا المبلغ في التعاقد مع �شركة 
ا�شتثمـــارات وتوظيف دون موافقة رئي�س مجل�ـــس الإدارة على نحو ما جاء بال�شفحة 10 من 

اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
2- باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 50.000 دينار عن واقعة اإتالف وثائق 
البنـــك و�شرقـــة قاعدة بيانـــات العمالء على نحو مـــا جاء بال�شفحة 11 مـــن اأ�شباب الحكم 

الجنائي ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
3-  باإلـــزام المدعى عليه بـــاأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 191.300 دولر اأمريكي بما يعادل 
723.114 دينارًا تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه بت�شليم هذا المبلغ لـ)فريد �شتون هاو�س( 
دون موافقة رئي�س مجل�س الإدارة على نحو ما جاء بال�شفحة 11 من اأ�شباب الحكم الجنائي 

ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
4- باإلـــزام المدعـــى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغـــًا مقـــداره 11.250.000 دولر اأمريكي بما 
يعادل 4.252.500 دينار تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه باإبرام �شفقة الأمان دون موافقة 
رئي�س مجل�س الإدارة على نحو ما جاء بال�شفحة 10 من اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في 

الدعوى رقم 8016/2011/07.
5- باإلـــزام المدعى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 3.202.206.96 دولر اأمريكي بما 
يعـــادل 121.043 دينـــارًا تعوي�شـــًا عن ال�شرر الناتـــج عن تبديد المدعى عليـــه هذا المبلغ 
كاأتعاب ا�شت�شارات ُدِفعت ل�شركة )اإيه تي كيرني( على نحو ما جاء بال�شفحة 59 من تقرير 
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ديلويت.
6- باإلـــزام المدعى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 747.790دولرًا اأمريكيًا اأو ما يعادله 
بالدينـــار البحرينـــي وهو مبلـــغ 282.664.620 دينارًا ح�شب �شعر ال�شـــرف 0.378 فل�س 

للدولر اأتعاب الخبراء المنتدبين في الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07.
ثالثاً: وقبل الف�شل في مو�شوع الدعوى:

1- �شـــم الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07 وتقاريـــر الخبراء المنتدبين في تلك الدعوى 
لتكون بينة للمدعي فيما يطالب به في دعواه.

2- ندب خبير في الدعوى لتحديد قيمة الأ�شرار التي اأ�شابت البنك المدعي.
رابعاً: وفي جميع الأحوال:

اإلـــزام المدعى عليه بالر�شـــوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحامـــاة والفائدة القانونية بواقع 
10٪ من 

تاريخ المطالبة الق�شائية.
موعد الجل�شة القادمة: 22 يوليو 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه املذكور اآنفًا بالئحة تعديل الطلبات 
ومبوعد اجلل�شة املذكور اأعاله، حل�شوره �شخ�شيًا اأو ممثله القانوين اأو وكيل عنه وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة 
رقم  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شل  مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين 

)30( ل�شنة 2009، ليعلم.

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )448( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإليه ال�شيد/ �شليمان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
بن �شلطان العرفج، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شارز القاب�شة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،117836 رقم  القيد 
وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )�شارز القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون 
مملوكة لكل من:  �شليمان بن �شلطان بن �شليمان العرفج، و�شركة نقيل الخال العقارية ذ.م.م، واإبراهيم بن �شلطان 

بن �شليمان العرفج.
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 )449( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من  موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهراء 
عيد اأحمد ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دلتا كور تكنولوجي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  الموؤ�ش�شة  الثالث من  الفرع  ، طالبة تحويل   41318
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لك من ال�شادة: زهراء عيد اأحمد ح�شن، بحرينية 
الجن�شية، برا�شانت �شا�شيدارن ناير، هندي الجن�شية، راجي�س ثانكاموني اأجاري، هندي الجن�شية، ميرزا بابو اأبو، 

هندي الجن�شية.

اإعالن رقم )450( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

مجيد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
طاهر ر�شي عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )طاهر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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5509، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
10،000، )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لك من ال�شادة: مجيد طاهر ر�شي عبداهلل، وكفاح مجيد 

طاهر ر�شي، ويا�شر مجيد طاهر ر�شي، و�شمية كفاح مجيد طاهر ر�شي.

اإعالن رقم )451( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عي�شى اأحمد يحيى علي، نيابة عن ال�شيد/ �شداقت كلزار �شردار اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)فوك�شد اإي اأفنت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94394، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  

�شداقت كلزار �شردار اأحمد، و�شفير خان.

اإعالن رقم )452( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ يا�شين علي 
اأحمد نا�شر الم�شيمع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبوعمار للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
95604، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 150،000 
اأحمد نا�شر الم�شيمع،  األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�س/=*ادة: يا�شين علي  )مائة وخم�شون 

ومرت�شى مو�شى غلوم محمود علي، ومازن عبداهلل فرج ال�شقر.

اإعالن رقم )453( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأيوب ح�شن عبا�س محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شباب ال�شيارة للخدمات(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 114311، طالبًا تغيير 
وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لك من ال�شادة: ميثم �شادق حبيب علي �شلمان 

عواجي، وال�شيد ح�شام عدنان م�شطفى ح�شن اآل �شرف.
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اإعالن رقم )454( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شة العتماد 
ا�شم )هر�شاد  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  التحو، مالك  يو�شف جا�شم طاهر  ال�شيد/  نيابة عن  ال�شت�شارية، 
التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 21941-5، طالبًا الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف 

جا�شم طاهر التحو، وهيمان�شو بوبي�س دهكان.

اإعالن رقم )455( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حميد محفوظ و�شريكه ال�شيد/ جواد عدنان محفوظ، مالكا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شفريات باري�س/ 
ت�شامن، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95166، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ ح�شن حميد 

محفوظ اإبراهيم.

اإعالن رقم )456( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه برا�شاندان جيريا 
ماداثيل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خطوة واحدة لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119750 رقم  القيد  بموجب 
برا�شاندان جيريا  لكل من:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال  محدودة، 

ماداثيل، وباريمال فينوقوبال.

اإعالن رقم )457( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بي 
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اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م( نيابة عن ال�شيد/ عبدالر�شا اأبوالحــ�شن مــحمد اإبـراهيم مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
التي تحمل ا�شم )مخابز الب�شتاني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51356، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون 
مملوكة من كل من ال�شادة: محمود اأبوالح�شن محمد اإبراهيم، بحريني الجن�شية، وعبد الر�شا اأبوالح�شن محمد 

اإبراهيم، بحريني الجن�شية، و�شو�شن اأبوالح�شن محمد، بحرينية الجن�شية.

اإعالن رقم )458( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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 )كاي للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113416، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عدنان ح�شن محمود محمد.

اإعالن رقم )459( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اأرم  ال�شيدة/  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
�شبير اأحمد جاويد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإنفينيجن�س لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 92277، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
اأحمد جاويد،  �شبير  اأرم  ال�شادة:   من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  و خم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره 
بحرينية الجن�شية، وفاروق ب�شير، باك�شتاني الجن�شية، وب�شير اأحمد محمد عبداهلل، باك�شتاني الجن�شية، وزاكر 

خالد اأحمد مير، كندي الجن�شية، وب�شير ا�شتياق، باك�شتاني الجن�شية.

اإعالن رقم )460( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شو�شن عي�شى 
عبدالعزيز اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شندوي�شات دنيا الكبدة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 73066، معلنة تنازلها عن الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة، وتغيير ا�شمه التجاري اإلى )ل بيتو (، وطلبها تحويله 
اإلى فرع من �شركة الت�شامن البحرينية القائمة الم�شماة �شركة )خباز م�شطفى ال�شعبي/ ت�شامن( ل�شاحبيها 
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ال�شيد/ م�شطفى محمد علي محمد الها�شمي و�شريكته كريمة جعفر عبدعلي عبا�س ال�شماع، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 121405-1، والبالغ راأ�شمالها 400 )اأربعمائة( 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 )461( �شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

  

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 )ذا اأر�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105930، طالبين تغيير 
دينار  )مائتين(  مقداره 200  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

. MARIVIC MACABANTI SAPINOSO بحريني، وت�شبح مملوكة لـ
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ا�شتدراك

والنماذج  الر�شوم  اإعالنات  بخ�شو�س   2018 ل�شنة   )3( رقم  الإعالن  ن�شر  يعاد 
ال�شناعية، كاماًل، والتي تن�شر طبقًا للقانون رقم )6( ل�شنة 2006.  

 
 

 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2018( لسنة 3إعالن رقم )

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الماستنادا إلى     
 التصميمات الصناعية التي تم إيداعها.

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

 
 . الرقم المسلسل للطلب  -1
 .اسم الطالب وعنوانه  -2
.الطلبتقديم تاريخ   -3
. وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها-4
تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب .-5
في مملكة البحرين. تصميماسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل ال-6

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية
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 1542  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة بسقف )بغطاء علوي( وصف طلب التصميم: 
 12.16.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
 البحرين مملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
  

 1544  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة لعبة ) طلب أوروبي رقم  وصف طلب التصميم: 
004112605 )

 21.01.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
_______________________________ 

__________________________________ 
 

 
 

 1543  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

)بغطاء علوي( سيارة بدون بسقف وصف طلب التصميم: 
 12.16.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
 مملكة البحرين   –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

________________________________ 

 
 

  1545 ب ت / رقم الطلب:  
 أل في أم أتش فراغرانس براندز أس . أيه :اسم الطالب

، ليفاليوس بيريت ، فرنسا 92300ريو اناتول فرانس  77  نوانه :ع
 . م 2018 /  2 /  4:  تاريخ تقديم الطلب

 قارورة لمنتجات العطور :  وصف طلب التصميم
 09.01.0 : التصنيف

 سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  نوانه :ع

__________________________________ 
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  1546 ب ت / رقم الطلب:  
 أل في أم أتش فراغرانس براندز أس . أيه :اسم الطالب

، ليفاليوس بيريت ، فرنسا 92300ريو اناتول فرانس  77  نوانه :ع
 . م 2018 /  2 /  14:  تاريخ تقديم الطلب

 زجاجات عطر :  وصف طلب التصميم
 09.01.0 : التصنيف

 سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  نوانه :ع

__________________________________ 
 

 

 
 

 1549  ب ت /رقم الطلب:  
 بي أيه إي سيستمز بيه إل سي اسم الطالب :

أيه دي,  5واي  1كارلتون جاردنز, لندن, إس دبليو  6 نوانه :ع
 المملكة المتحدة

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
أداة بصرية مع فلتر الستشعار الصور وصف طلب التصميم: 

 16.06.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 

 

 
 

 1548  ب ت /رقم الطلب:  
 بي أيه إي سيستمز بيه إل سي اسم الطالب :

أيه دي,  5واي  1كارلتون جاردنز, لندن, إس دبليو  6 نوانه :ع
 المملكة المتحدة

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
أداة بصرية تلبس على الرأس وصف طلب التصميم: 

 16.06.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرين مملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 
 

 
 1550  ب ت /رقم الطلب:  
 بي أيه إي سيستمز بيه إل سي اسم الطالب :

أيه دي,  5واي  1كارلتون جاردنز, لندن, إس دبليو  6 نوانه :ع
المملكة المتحدة

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
نظارة بصرية الستشعار الصور وصف طلب التصميم: 

 16.06.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
 

               
__________________________________                                                                                                                         
__________________________________ 
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 1551  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتيريتوس، ستتي أيه  ستتتريت، 166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
جزء من مركبة التنقل الشخصية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 

 1553  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
الشخصيةهيكل مركبة التنقل  وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

 

 1552  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703أيه  ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي 166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
مركبة التنقل الشخصية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 1554  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
بطارية وصف طلب التصميم: 

 13.02.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 
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 1555  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (1)مركبة التنقل الشخصية مع بطارية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

 
 

 
 1557  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (2مركبة التنقل الشخصية بدون بطارية ) وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
_________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 1556  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (3جزء من مركبة التنقل الشخصية ) وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

  

 
  1559  ب ت /رقم الطلب:  
 بولغاري اس بيه ايه اسم الطالب :

 روما ، إيطاليا 00186، 11النجوتيفيري مارزيو  عنوانه :                      
 . م 2018 / 4/  9تاريخ تقديم الطلب: 

 غطاء  وصف طلب التصميم:
 09.07.0 : التصنيف

 سابا وشركاهم تي . ام .  بي اسم الوكيل المفوض:
 مملكة البحرين -، المنامة  21013ص. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
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 1560  ب ت /رقم الطلب:  
 كورفي إل إي دي برايفت ليمتد   اسم الطالب :

فلور، بهتتافيتتا هتتايتس كتتاترا  رود،  20 2004-بي نوانههه :ع
 ، الهند400031 -واداال، مومباي 

. م 2018/  4 / 9تاريخ تقديم الطلب: 
إضاءة شوارع ذات صمام ثنائي باعث  وصف طلب التصميم: 

 للضوء
 26.03.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

_______________________________________ 

 
  1566  ب ت /رقم الطلب:  
 للمواد الغذائيةأرين الين  اسم الطالب :

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :                       
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

 . م 2018 / 4/  19تاريخ تقديم الطلب: 
 جك ورستلر  وصف طلب التصميم:

 09.03.0 : التصنيف
أرين الين للمواد الغذائية  اسم الوكيل المفوض:

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21 مكتب عنوانه :
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

_______________________________________ 
 

  1565  ب ت /رقم الطلب:  
 أرين الين للمواد الغذائية اسم الطالب :

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :                       
 ممكلة البحرينالمحرق ، قاللي، 

 . م 2018 / 4/  19تاريخ تقديم الطلب: 
 جلوري  وصف طلب التصميم:

 09.03.0 : التصنيف
أرين الين للمواد الغذائية  اسم الوكيل المفوض:

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

_____________________________________ 
 

 
 
 

 


