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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )108( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جلنة القْيد يف اجلدول العام للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )72( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة القْيـد يف اجلدول العام للمحامني،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، وتر�شيح جمعية املحامني البحرينية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـل جلنة القْيـد يف اجلدول العام للمحامني على النحو الآتي: ُتـ�شكَّ

1- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة  رئي�س بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية     رئي�شًا

2- القا�شي ريا�س محمد �شيادي  قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة )اأ(                  ع�شوًا

ع�شوًا 3- المحامية الدكتورة �شعاد محمد يا�شين     

4- القا�شي محمد عبداهلل �شالح   قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة )اأ(                ع�شوًا  

            ب�شفة احتياطية

املادة الثانية

املحاماة  لقانون  ِطـْبـقًا  العام  املحامني يف اجلدول  قْيـد  بالنظر يف طلبات  اللجنة  تخت�س 

1981 ب�شاأن تنفيذ  1980، والقرار رقم )5( ل�شنة  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 

قانون املحاماة.

املادة الثالثة

تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها ملدة �شنتني.
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املادة الرابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 �شـفــــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 23 اأكتوبر  2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )112( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي جمل�س مزاولة املهن الهند�شية

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، وعلى الأخ�س 

املادة )37( منه،

املهن  مزاولة  جمل�س  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )63( رقم  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، الهند�شية �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  الهند�شية  املهن  مزاولة  جمل�س  موظفو  ل  ُيخوَّ

رقم  القانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي 

)51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لهما، وهم:

1- المهند�شة مريم اأحمد جمعان                                           رئي�س المجل�س

نائب رئي�س مجل�س الإدارة 2- الدكتور المهند�س عبدالمجيد حبيب عبدالكريم  

ع�شو المجل�س 3- المهند�س غازي �شعد ال�شالح   

ع�شو المجل�س 4- المهند�س عبدالنبي عبداهلل ال�شباح  

ع�شو المجل�س 5- المهند�س عي�شى علي جناحي   

ع�شو المجل�س 6- المهند�شة راوية خليفة المناعي   

ع�شو المجل�س 7- المهند�شة نوال يو�شف العمادي   
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المدير التنفيذي للمجل�س 8- المهند�س ح�شن جواد ال�شيخ   

رئي�س ق�شم التفتي�س 9- المهند�شة انت�شار دا�شم مهدي   

رئي�س ق�شم ال�شئون الفنية 10- المهند�شة عفاف نبيل محمد   

مفت�س 11- المهند�شة فاطمة ن�شر اهلل الب�شتكي  

املادة الثانية

يلغى القرار رقم )63( ل�شنة 2017ب�شاأن تخويل بع�س موظفي جمل�س مزاولة املهن الهند�شية 

ْبط الق�شائي. �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                         

وزير العدل

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شـفــــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 27 اأكتوبر  2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )113( ل�شنة 2019

ـني بالبلديات  ب�شاأن تخويل مدير عام اأمانة العا�شمة واملدراء العامِّ

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـون بالبلديات التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري  ل مدير عام اأمانة العا�شمة واملدراء العامُّ يخوَّ

قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  الق�شائي بالن�شبة  ْبط  ال�شَّ

والقرارات  التنفيذية  ولئحته   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات، 

ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- �شوقية اإبراهيم حميدان      مدير عام اأمانة العا�شمة

2- عا�شم عبداللطيف عبداهلل      مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية

3- لمياء يو�شف الف�شالة      مدير عام بلدية المنطقة ال�شمالية

4- اإبراهيم يو�شف الجودر      مدير عام بلدية المحرق

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شـفــــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 27 اأكتوبر  2019م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )26( ل�شنة 2019

 ب�شاأن اأ�شعار بع�س اخِلـْدمات ال�شحية 

مة من املوؤ�ش�شات ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة   املقدَّ

اإىل غري البحرينيني

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 1989 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد وتنظيم الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية لعمال 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2015، املن�شاآت، املعدَّ

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )4-2386( بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2016/2/14،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

مة للمر�شى غري البحرينيني من غري موظفي  د قوائم اأ�شعار اخِلـْدمات ال�شحية املقدَّ حتدَّ

�َشـرهم، ومن غري امل�شرتكني يف نظام الرعاية ال�شحية الأولية باملوؤ�ش�شات ال�شحية 
ُ
احلكومة واأ

ِوْفـقًا لقائمة اأ�شعار اخِلـْدمات ال�شحية املعتَمـدة واملن�شورة على املوقع  التابعة لوزارة ال�شحة، 

الإلكرتوين للوزارة.

املادة الثانية

وُيـعمل به من  القرار،  على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

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

وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 14 �شفـــر 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبر 2019م
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جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 قرار رقم )4( ل�شنة 2019

 باإ�شدار الئحة تنظيم العمل

مبجل�س اإدارة �شندوق العمل

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل:

ل بالقانون  باإن�شاء �شندوق العمل، املعدَّ  2006 بعد الطالع على القانون رقم )57( ل�شنة 

رقم )19( ل�شنة 2015، 

ل�شنة   )33( رقم  باملر�شوم  ال�شادرة  العمل  �شندوق  اأموال  ا�شتثمار  �شوابط  لئحة  وعلى 

،2014

ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العمل  �شندوق  اإدارة  مبجل�س  العمل  نظام  لئحة  وعلى 

 ،2008

 وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل،

املنعقد  ال�شادرة يف اجتماعه رقم )2018/2(  العمل  اإدارة �شندوق  وبعد موافقة جمل�س 

بتاريخ 18يوليو 2018، 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعمل باأحكام لئحة تنظيم العمل مبجل�س اإدارة �شندوق العمل املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العمل  �شندوق  اإدارة  مبجل�س  العمل  نظام  لئحة  تلغى 

.2008

املادة الثالثة

ُيـعمل باأحكام هذا القرار من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 حممد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شفــــر 1441هـ

الـمـــوافـــــق: 21 اأكتوبر 2019م      
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 الئحة تنظيم العمل

مبجل�س اإدارة �شندوق العمل

 الف�شل االأول

التعاريف 

مادة )1(

الن�س  املبينة قِرين كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق  التالية املعاين  والعبارات  للكلمات  تكون 

خالَف ذلك:

القانون: القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل.

ال�شندوق: �شندوق العمل الُمـن�َشـاأ بالقانون.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون ال�شندوق.

المجل�س: مجل�س اإدارة ال�شندوق.

الرئي�س: رئي�س المجل�س.

الع�شو: ع�شو المجل�س.

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

اأمين ال�شر: اأمين �شر المجل�س.

الف�شل الثاين

اجتماعات املجل�س واإجراءات عمله

مادة )2(

ده  يعقد املجل�س اجتماعاته باملقر الرئي�شي لل�شندوق، ويجوز عْقـُدها يف اأيِّ مكان اآخر يحدِّ

الرئي�س يف الدعوة لالجتماع.

مادة )3(

يجتمـــع المجل�ـــس اجتماعًا عاديًا كل ثالثة اأ�شهـــر على الأقل بدعوة مـــن الرئي�س، ويجوز له  اأ- 

الدعوة لجتماع غير عادي في اأيِّ وقت كلما دعت الحاجة اإلى ذلك. 

علـــى الرئي�س دعـــوة المجل�س لجتماع غير عـــادي ُيـعقد خالل خم�شة ع�شـــر يومًا من تاريخ  ب- 

ـبًا من الوزير اأو من ع�شوين على الأقل من اأع�شاء المجل�س، اأو من  مه طلبًا كتابيًا م�شبَّ ت�َشـلُـّ

ـق الح�شابات الخارجي. الرئي�س التنفيذي، اأو من مدقِّ

يكـــون للمجل�س اأمين �شر يتولى توجيه الإخطـــار بالدعوة لعْقـد الجتماع، على اأن يكون ذلك  ج- 

د بع�شرة اأيـــام، واأن يت�شمن الإخطار بيان الغر�س من الجتماع. ويرَفـق  قبـــل الموعد المحدَّ
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بـــه جدول الأعمال والمذكرات والتقارير وم�شروعات القـــرارات، ما لم يقرر الرئي�س �شرية 

الأوراق الخا�شة بمو�شوع الجتماع. 

 

مادة )4(

يكون اجتماع المجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو  اأ- 

نائبه.

ت�شـــدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شريـــن، وذلك في غير الحالت التي يتطلَّـب  ب- 

ـح الجانب الذي منه  فيها القانون اأو اللوائح اأغلبية خا�شة، وعند َتـ�شاوي عدد الأ�شوات يرجَّ

رئي�س الجتماع.

مادة )5(

يح�شر الرئي�س التنفيذي اجتماعات املجل�س، وله اأن يطلب من املجل�س ح�شور واحد اأو اأكرث 

من كبار موظفي ال�شندوق املخت�شني. وما مل يقرر املجل�س ح�شور الرئي�س التنفيذي، ُيـحَظـر 

عليه ح�شور الجتماعات يف احلالتني الآتيتني: 

اإذا كان اجتماع المجل�س مغلقًا ِوْفـقًا لحكم المادة )6( من هذه الالئحة.  .1

اإذا تعلَّـق مو�شوع المناق�شة باأداء الرئي�س التنفيذي.  .2

مادة )6(

يجوز للمجل�س، بناًء على اقرتاح الرئي�س اأو ثالثة من الأع�شاء، اأن يعقد اجتماعًا اأو جزءًا 

رًا يتوىل تدوين  منه مغلقًا، ويف هذه احلالة ل يح�شره �شوى الأع�شاء، ويختار املجل�س منهم مقرِّ

حما�شر الجتماعات والقرارات ويوقعها مع الرئي�س.

ر �شرية القرارات ال�شادرة يف هذا الجتماع، وُتـحَفـظ القرارات يف هذه  وللمجل�س اأن يقرِّ

احلالة مبعرفة الرئي�س.

مادة )7(

ـلة بقرار منه واملتعلقة باأداء املجل�س،  ها اللجان امل�َشـكَّ ُتـعر�س على املجل�س التقارير التي ُتـِعـدُّ

اأو بعمل اجلهاز الإداري به، اأو مبدى اللتزام بالقوانني اأو اللوائح اأو القرارات ذات العالقة. كما 

ُتـعَر�س على املجل�س التقارير التي يطلبها، وذلك يف اأول اجتماع تاٍل لرْفـع التقرير.
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مادة )8(

اأو ذوي  اأهل اخلربة  اأو  اأو جلانه، بح�شب الأحوال، ال�شتعانة مبوظفي ال�شندوق  للمجل�س 

ـن، دون اأن يكون  ال�شاأن، ودعوتهم اإىل الجتماعات ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم يف مو�شوع معيَّ

لهم �شوت معدود. 

مادة )9(

ره الرئي�س – اأن ُتـعَر�س بع�س املو�شوعات على املجل�س  يجوز عند ال�شرورة – ِوْفـقًا ِلـما يقدِّ

القرارات  ت�شدر  اأن  على  لال�شتعجال،  الداعية  بالأ�شباب  مذكرة  بها  وترَفـق  التمرير،  بطريق 

وُتـعَر�س  خا�شة،  اأغلبية  فيها  ُتـ�شرَتط  التي  احلالت  غري  يف  وذلك  الأع�شاء،  اآراء  باأغلبية 

القرارات على املجل�س يف اأول اجتماع تاٍل له لالإحاطة. 

 

مادة )10(

رة مبوجب القانون واللوائح - بالآتي: يخت�س الرئي�س - ف�شاًل عن الخت�شا�شات املقرَّ

الدعوة لجتماعات المجل�س العادية وغير العادية.  .1

رئا�شـــة واإدارة المناق�شات والإذن بالكالم، وتحديـــد مو�شوع البحث وتوجيه َمـن يخرج عنه   .2

مـــن المتحدثيـــن، والتنبيـــه اإلى المحافظـــة على النظـــام، والإ�شراف علـــى �شْبـط محا�شر 

الجتماعـــات و�شياغـــة قـــرارات المجل�ـــس وتو�شياته واإعالنهـــا. ويحلُّ نائـــب الرئي�س محل 

الرئي�س في رئا�شة الجتماعات حال غيابه اأو قيام مانع لديه اأو ُخـُلـوِّ من�شبه.

اإعـــداد جدول اأعمال اجتماعات المجل�ـــس ومتابعة اأعمال لجانه وتقاريرها والبت في الأمور   .3

الم�شتعَجـلة التي ل تحتمل التاأخير. 

مادة )11(

للع�شو تقدمي ما ي�شاء من القرتاحات والدرا�شات كتابًة اإىل اأمني ال�شر قبل اجتماع املجل�س 

ـها على الرئي�س للموافقة على اإدراجها  بثمان واأربعني �شاعة على الأقل، وعلى اأمني ال�شر عْر�شُ

ـها.  يف جدول الأعمال اأو رْفـ�شِ

مادة )12(

ُيـعَر�س جدول اأعمال املجل�س لإقراره يف بداية كل اجتماع، ول يتم البدء يف مناق�شة البنود 

اإل بعد اإقرار اجلدول من املجل�س.
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مادة )13(

ل جتوز مناق�شة مو�شوع غري وارد يف جدول اأعمال املجل�س اإل يف حالة ال�شتعجال وحتت بند 

م قبل بداية الجتماع - من الوزير اأو الرئي�س  ما ي�شتِجـد من اأعمال، وذلك بناًء على طلب - يقدَّ

اأو الرئي�س التنفيذي اأو الع�شو. وُتـ�شرَتط يف جميع الأحوال موافقة املجل�س على الطلب يف بداية 

الجتماع.

مادة )14(

على الع�شو لدى نظر املجل�س اأو اأيٍّ من جلانه - بح�شب الأحوال - لأيِّ مو�شوع تكون للع�شو 

فيه م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اأو اأية م�شالح مالية اأخرى تتعار�س مع مقت�شيات 

ـح عن ذلك كتابًة مبجرد علمه بذلك، ول يجوز للع�شو ال�شرتاك يف مداولت  من�شبه، اأن ُيـف�شِ

املجل�س اأو الت�شويت على ذلك املو�شوع.

 وجتب موافقة اأغلبية اأع�شاء املجل�س لإقرار اأيِّ تعاُقـد مايل بني ال�شندوق واأية �شركة اأو 

موؤ�ش�شة يعمل فيها الع�شو، اأو يكون ع�شوًا يف جمل�س اإدارتها، اأو ي�شاهم فيها هو اأو زوجته اأو اأيٌّ 

ده اللوائح  من اأقربائه حتى الدرجة الثانية، مما يدخل يف الن�شاب املايل للمجل�س ِوْفـقًا ِلـما حتدِّ

والقرارات.   

 مادة )15(

وي�شتكمل  الأعمال  املدرجة على جدول  املو�شوعات  بع�س  اإرجاء بحث  ر  يقرِّ اأن  للمجل�س    

بحثها يف اجتماع لحق.

مادة )16(

احلا�شرين  الأع�شاء  اأ�شماء  فيه  ن  يدوَّ حم�شر  م�شروع  اجتماع  كل  يف  ال�شر  اأمني  ر  يحرِّ

رها املجل�س، وذلك يف  واملعتذرين، وملخ�س املناق�شات، ون�شو�س القرارات والتو�شيات التي يقرِّ

مدة اأق�شاها ع�شرة اأيام عمل من تاريخ الجتماع. 

وير�شـل اأمني ال�شـر، بعد موافقـة الرئـي�س، م�شـروع املح�شـر لالأع�شـاء لقتـراح ت�شحيحـه 

- اإْن لزم ذلك - خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ الإر�شال، ويتم ت�شحيح ما يراه الأع�شاء بعد 

عْر�شه على الرئي�س.

اأغلبية  موافقة  بعد  اجتماعه،  يف  املجل�س  ها  اأقرَّ التي  القرارات  اإ�شدار  الرئي�س  ويتوىل 

دة لقرتاح ت�شحيح املح�شر. الأع�شاء على املح�شر اأو بانق�شاء الأيام اخلم�شة املحدَّ

 ويف جميع الأحوال، ُيـعَر�س املح�شر على املجل�س يف اجتماعه الالحق للت�شديق والتوقيع 
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عليه من الرئي�س والأع�شاء.

مادة )17(

دة،  يجوز للمجل�س تكليف الرئي�س اأو الرئي�س التنفيذي اأو جلنة اأو اأكرث للقيام مبهام حمدَّ

م الـُمـكلَّـف اإىل املجل�س يف اأول اجتماع له تقريرًا بنتائج ما ُكـلِّـف به. ويقدِّ

الف�شل الثالث

جلان املجل�س

مادة )18(

ـل املجل�س يف اأول اجتماع له جلنة للتدقيق، وجلنة ل�شتثمار اأموال ال�شندوق. ي�شكِّ

ـل جلانًا اأخرى دائمة اأو موؤقتة لبحث ودرا�شة مو�شوع اأو مو�شوعات معينة،  وللمجل�س اأن ي�شكِّ

ـق ب�شاأن اجتماعاتها وقرارتها اأحكام هذه الالئحة، ما مل ين�س  دة، وتطبَّ اأو للقيام مبهام حمدَّ

قرار ت�شكيلها على اأحكام اأخرى. 

مادة )19(

ـل جلنة التدقيق على النحو الآتي:  ت�شكَّ

رئي�س وع�شوان يختارهم المجل�س من بين اأع�شائه، على اأن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة   .1

والخت�شا�س. 

ع�شوان اآخران على الأقل من غير اأع�شاء المجل�س يختارهما الوزير، على اأن يكونا من ذوي   .2

الكفاءة والخبرة والخت�شا�س.

مادة )20(

تتوىل جلنة التدقيق م�شاعدة املجل�س يف الأمور الآتية:

الإ�شـــراف على جودة ونزاهة �شوابط وممار�شات المحا�شبة واإعداد التقارير عن ال�شندوق   .1

وبياناته المالية.

اعتماد خطط التدقيق الداخلي.  .2

ـق الأداء وتقدير اأتعابهما. ـق الح�شابات الخارجي ومدقِّ تو�شية المجل�س باختيار مدقِّ  .3

ــــق مـــن مدى اللتـــزام باأحكام الت�شريعات ب�شـــكل عام، والقانـــون واللوائح ال�شادرة  ـَحـقُّ التَّ  .4

تنفيذًا له، وذلك في الأمور المالية لل�شندوق.   
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ـق الأداء، وتقديم تقارير بنتائج  ـق الخارجي، ومدقِّ ـق الداخلي، والمدقِّ درا�شـــة تقارير المدقِّ  .5

م اللجنة تقرير  اأعمالهـــم وتو�شياتهم اإلى المجل�س، ويكون ذلك خالل �شهـــر من تاريخ ت�َشـلُـّ

دهـــا المجل�س بالن�شبـــة لتقاريـــر تدقيق اأداء  ــــق الخارجـــي، وخالل المـــدة التي يحدِّ المدقِّ

ال�شنـــدوق، ب�شـــرط األ تتجاوز �شتة اأ�شهر مـــن تاريخ بدء مهمة التدقيـــق. ويتم ن�شر تقارير 

الأداء بو�شائل الن�شر المنا�شبة بحيث تتاح للكافة فر�شة الطالع عليها.

جميع الأمور المتعلقة بعملية تدقيق الح�شابات وتدقيق الأداء.    .6

تنظر لجنة التدقيق - بطلب من المجل�س - في الأمور المتعلقة بالحوكمة على النحو الآتي:   .7

ـلة، مع الأْخـذ في العتبار خبرات  الإ�شراف على التقييم ال�شنوي للمجل�س ولجانه الم�َشـكَّ اأ- 

اأع�شائه ومدى م�شاركتهم في اتخاذ القرار والخطوات التمهيدية لتخاذه بما لهم من 

معرفة وخبرة، ومدى اتفاق عمل الجهاز التنفيذي لل�شندوق مع اأحكام القانون واللوائح 

ال�شادرة تنفيذًا له، وتقديم التقارير الدورية بذلك اإلى المجل�س.   

ب- التحقيق فيما ُيـن�َشـب للع�شو اأو للرئي�س التنفيذي، بح�شب الأحوال. وترفع اللجنة تقريرًا 

اإلى المجل�س اإذا انتهت اإلى اأن اأيًا منهما اأخلَّ اإخالًل ج�شيمًا بواجباته، اأو بواجب الأمانة 

وال�شلوك القويم، اأو اأ�شبح عاجزًا عن القيام بواجباته. 

الرئي�س  اأو  الع�شو  تمكين  عليه  ويجب  التقرير،  لمناق�شة  جل�شة  تحديد  المجل�س  وعلى     

التنفيذي من اإبداء اأْوُجـه دفاعه، وله اأن ي�شتعين في ذلك باأحد الأع�شاء. ويكون ت�شويت 

ويرفع  اأع�شائه،  عدد  باأغلبية  المن�شب  من  بالإعفاء  تو�شيته  وت�شدر  �شريًا،  المجل�س 

الرئي�س التو�شية اإلى الوزير. وي�شتمر الع�شو في القيام بمهامه اإلى اأن ي�شدر مر�شوم 

بمهامه  القيام  في  التنفيذي  الرئي�س  ي�شتمر  كما  عنه،  بديل  ع�شو  ـن  ُيـعيَّ اأو  باإعفائه 

وممار�شة �شالحياته اإلى اأن ي�شدر مر�شوم باإعفائه، ما لم يقرر المجل�س خالف ذلك، 

وما لم يكن الإعفاء ب�شبب الإخالل بواجب الأمانة وال�شلوك القويم.

وذلك  ال�شندوق،  من  ال�شادرة  والقرارات  اللوائح  م�شاريع  وتطوير  ومراجعة  درا�شة  ج- 

بطلب من المجل�س، مع رفع تقارير ب�شاأنها اإليه.  

مادة )21(

يجوز للجنة التدقيق، يف �شبيل قيامها مبهامها، الآتي:

اأن ت�شتعين بم�شت�شارين اأو محا�شبين خارجيين.  .1

اأن تطلـــب اأية معلومات من موظفي ال�شندوق، وحال حاجتها لمعلومات اأو بيانات من خارج   .2

ال�شندوق يتم التن�شيق بينها وبين الرئي�س التنفيذي لو�شع الآلية المنا�شبة لمخاطبة الجهة 

المعنية.
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ـقيـــن الخارجيين، وديوان الرقابة المالية والإدارية  اأن تجتمـــع مع موظفي ال�شندوق والمدقِّ  .3

بعد التن�شيق مع الرئي�س التنفيذي.

مادة )22(

لالجتماعات  الدعوة  �شاأن  يف  ـبع  وُتـتَّ الرئي�س،  من  اأو  رئي�شها  من  بدعوة  جلنة  كل  جتتمع 

و�شحتها والقرارات والتو�شيات ال�شادرة عنها الأحكام اخلا�شة باجتماعات املجل�س.

 

الف�شل الرابع

م�شروعات ال�شندوق والتقارير الدورية

مادة )23(

ُيـِعـدُّ الرئي�س التنفيذي م�شروع اخلطة ال�شنوية لل�شندوق ِوْفـقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها 

يف القانون، ويتوىل التن�شيق ل�شتطالع املجل�س لآراء اجلمهور واجلهات املعنية حول م�شروع هذه 

اخلطة، ويقدمها للمجل�س م�شفوعة بنتائج ال�شتطالع قبل بداية ال�شنة املالية.

ويجب اأن تت�شمن تلك اخلطة امل�شروعات التي �شوف يطلقها ال�شندوق خالل ال�شنة املالية، 

وذلك كله ِوْفـقًا لدليل امل�شاريع الذي ي�شدر به قرار من الرئي�س التنفيذي.

مادة )24(

يجوز للرئي�س التنفيذي اأن يقرَّ م�شروعات غري مدرجة يف اخلطة ال�شنوية، ب�شرط اأن تتوافق 

مع اأهدافها و�شيا�شاتها واأولوياتها، واأل تتجاوز القيمة التقديرية لهذه امل�شروعات خم�شة ماليني 

دينار. وعلى الرئي�س التنفيذي اإخطار املجل�س بها يف التقارير الدورية التي يرفعها اإليه. 

الرئي�س  لتلك امل�شروعات خم�شة ماليني دينار، وَجـب على  التقديرية  القيمة  واإذا جاوزت 

ـها على املجل�س.  التنفيذي عْر�شُ

مادة )25(

يعر�س الرئي�س التنفيذي على املجل�س تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�شهر، ما مل يقرر املجل�س مدة 

اأقل، يت�شمن ن�شاط ال�شندوق و�شري العمل به وما مت اإجنازه ِوْفـقًا للخطط والربامج املو�شوعة 

ـاًل  قات واحللول املقرَتحة لتفاديها، وما يتطلَّب تَدخُّ وتطورات الأداء يف كل م�شروع، و�شرحًا للمعوِّ

من املجل�س اأو تعدياًل يف اخلطط وامل�شروعات.  

�شِنـدت اإليه، ما 
ُ
وعلى الرئي�س التنفيذي ت�شمني التقارير الدورية ما قام بتنفيذه من مهام اأ
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مل يقرر املجل�س غري ذلك. 

الف�شل اخلام�س

واجبات االأع�شاء وانتهاء الع�شوية    

مادة )26(

ل يجوز اجلْمـع بني ع�شوية املجل�س وع�شوية جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، اأو بينها 

وبني اأية وظيفة لدى ال�شندوق اأو هيئة تنظيم �شوق العمل.

مادة )27(

ـلها املجل�س من غري اأع�شائه، القيام  يجب على الع�شو وكذلك الع�شو يف اللجان التي ي�َشـكِّ

بالآتي:

اللتزام باأحكام القانون والت�شريعات ذات ال�شلة واللوائح، والقرارات ال�شادرة من المجل�س   .1

�شه المجل�س في اإ�شدارها. اأو َمـن يفوِّ

اأن يـــوؤدي اأعمال المجل�س بنف�شـــه، ويبدي راأيه في المو�شوعات التـــي ُتـعَر�س على المجل�س   .2

ولجانه با�شتقالل.

اأن يواظب على ح�شور اجتماعات المجل�س ولجانه.  .3

اأن يراعـــي اأ�شـــول اللياقـــة فـــي التعامل مع اأع�شـــاء المجل�ـــس، وموظفي الجهـــاز التنفيذي   .4

لل�شندوق.

ح للمجل�س كتابًة بمجرد ِعـْلـمه بعزم المجل�س على نظر مو�شوع تكون له فيه م�شلحة  اأن ُيـف�شِ  .5

مبا�شرة اأو غير مبا�شرة اأو اأية م�شالح مالية اأخرى تتعار�س مع واجبات من�شبه. 

اأن يحافظ على اأموال ال�شندوق وممتلكاته.  .6

مادة )28(

يجب على الع�شو اإن طراأ ما ي�شتوجب غياَبـه عن اأحد اجتماعات املجل�س اأو جلانه اأن ُيـخِطـر 

بذلك الرئي�س اأو رئي�س اللجنة، بح�شب الأحوال.

ول يجوز للع�شو العتذار عن ح�شور اأكرث من اجتماعني متتاليني للمجل�س اأو جلانه، اإل اإذا 

ً بواجبات  كان ذلك ل�شبب يقبله املجل�س، فاإذا مل يكن هناك عذر مقبول، اعُتـِبـر الع�شو خمالَّ

الع�شوية اأو عاجزًا عن القيام مبهامها.
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مادة )29(    

القيام  اأع�شائه،  املجل�س من غري  ـلها  ي�َشـكِّ التي  اللجان  الع�شو يف  وكذلك  للع�شو  يجوز  ل 

بالآتي: 

مناف�شة ال�شندوق في فر�س ال�شتثمار.  .1

تحقيق منفعته ال�شخ�شية من خالل ا�شتثماره الفر�س والمعلومات التي تتيحها له ع�شويته.     .2

ـل عليهـــا ب�شفته ع�شوًا، ما لـــم يح�شل على اإذن  اإف�شـــاء المعلومـــات الخا�شة التـــي يتَحـ�شَّ  .3

�شريح بذلك من الرئي�س. 

الإدلء بـــاأيِّ ت�شريح اأو بيان با�شـــم ال�شندوق اإلى اأيٍّ من و�شائل الإعالم، فيما عدا الرئي�س   .4

�شه المجل�س في ذلك. اأو َمن يفوِّ

التعامـــل بنف�شـــه اأو عن طريق اآخرين مع ال�شندوق بالبيع اأو ال�شراء اأو المقاي�شة اأو الإيجار                   .5

اأو ال�شتئجار اأو المقاولة اأو التوريد، اإل ِوْفـقًا لحكم المادة )14( من هذه الالئحة.

ـط لأحد في اأعمال ال�شندوق. ا�شتغالل الع�شوية في اأيِّ غر�س، اأو التو�شُّ  .6

ــــي الهدايـــا والهبات والمزايـــا التي ُتـمنح لـــه بمنا�شبة ع�شويته في المجل�ـــس، با�شتثناء  تَلـقِّ  .7

الهدايـــا والهبـــات والمزايا التي تقـــل قيمتها عن الحـــد المن�شو�س عليه فـــي دليل مبادىء 

الحوكمة، ب�شرط الإف�شاح عنها للمجل�س. 

مادة )30(

يجوز لأيِّ ع�شو طلب اإعفائه من ع�شوية املجل�س بالتما�س مكتوب خاٍل من اأيِّ قْيـد اأو �شْرط 

م اإىل الرئي�س. ُيـقدَّ

واإذا  اإليه،  ُيـدعى  اجتماع  الع�شو يف  يناق�س  الذي  املجل�س  اللتما�س على  الرئي�س  ويعر�س 

اأ�شرَّ على ال�شتقالة يرفع الرئي�س الأمر اإىل الوزير، وي�شتمر الع�شو يف القيام مبهام من�شبه اإىل 

ـن ع�شو بديل عنه. اأْن ي�شدر مر�شوم باإعفائه من من�شبه اأو ُيـعيَّ
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جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 قرار رقم )7( ل�شنة 2019 

 باإ�شدار الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�شة

باملورِّدين وامل�شتفيدين من م�شروعات �شندوق العمل

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل:

ل بالقانون  باإن�شاء �شندوق العمل، املعدَّ  2006 بعد الطالع على القانون رقم )57( ل�شنة 

رقم )19( ل�شنة 2015، 

 وبعد موافقة جمل�س اإدارة �شندوق العمل ال�شادرة يف اجتماعه رقم )2018/2( املنعقد 

بتاريخ 18 يوليو 2018،

 قرر االآتي:

 املادة االأوىل

م�شروعات  من  وامل�شتفيدين  دين  باملورِّ اخلا�شة  للمخالفات  التنظيمية  بالالئحة  ُيـعمل 

�شندوق العمل املرافقة لهذا القرار.   

                                   

 املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 حممد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شفــــر 1441هـ

الـمـــوافـــــق: 21 اأكتوبر 2019م 
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         الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�شة

باملورِّدين وامل�شتفيدين من م�شروعات �شندوق العمل 

تعاريف

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:  

القانون: القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل.

ال�شندوق: �شندوق العمل الُمـن�َشـاأ بموجب اأحكام القانون. 

ل طبقًا لحكم المادة )5( من القانون.  مجل�س االإدارة: مجل�س اإدارة ال�شندوق الم�َشـكَّ

 الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

 ال�شخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري. 

الدعـــم: المنافـــع المبا�شـــرة وغيـــر المبا�شرة �شـــواء كانت ماليـــة اأو عينية، التـــي يح�شل عليها 

الم�شتفيد من خالل م�شروعات وبرامج ال�شندوق التي ينفذها ِوْفـقًا لأنظمته.

الم�شتفيد: كل �شخ�س ي�شتفيد من الدعم من خالل م�شروعات وبرامج ال�شندوق.

الُمـورِّد: كل �شخ�س يقوم بتوريد �شلع اأو ِخـْدمات ل�شالح م�شروعات وبرامج ال�شندوق اأو ل�شالح 

الم�شتفيد بما في ذلك موؤ�ش�شات التدريب والتاأهيل. 

ال�شلع: الأ�شياء من كل �شنف وو�شف، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأ�شياء 

التي تكون على هيئة �شلبة اأو �شائلة اأو غازية، والكهرباء والِخـْدمات التَبـعية التي ت�شحب توريد 

ال�شلع.

الِخـْدمـــات: كل مـــا هو قابل لل�شراء من غير ال�شلع، بما في ذلك ال�شت�شارات والتدريب والتاأهيل 

والح�شول على ال�شهادات.

اأنظمة ال�شندوق: القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم والعقود والأحكام وال�شروط 

د. ـدات التي يوقعها الم�شتفيد اأو الُمـورِّ ـَعـهُّ المتعلقة بها، والتَّ

ـلة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة. لجنة المخالفات: اللجنة الم�َشـكَّ

ـلة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة.  لجنة التظلمات: اللجنة الم�َشـكَّ

الموظف: كل َمـن يعمل بوظيفة دائمة اأو موؤقتة في ال�شندوق. 

د الذي ُيـ�شتَبه ب�شدور المخالفة منه اأو ُتـثِبـت التحقيقات ن�شبتها  المخالـــف: الم�شتفيد اأو الُمـورِّ

اإليه.

االإدارة المخت�شة اأو االإدارة: الإدارة المعنية بالمخالفات في ال�شندوق.
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اأهداف الالئحة

مادة )2(

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق الآتي:

رة لإن�شاء ال�شندوق. حماية المال العام ومْنـع ا�شتغالله لغير الأهداف المقرَّ  -1

2-  تحقيـــق اأق�شـــى درجـــات الكفـــاءة لم�شروعات وبرامـــج ال�شنـــدوق، والدعم الـــذي يوفره 

لالأ�شخا�س. 

رة لم�شاريـــع وبرامج  ديـــن على اللتـــزام بالإجـــراءات المقرَّ 3-  ت�شجيـــع الم�شتفيديـــن والمورِّ

ال�شندوق، والتعاون لتحقيق الأغرا�س المن�شودة من الدعم.

ادعة  4-  تعزيـــز الم�شئولية والمحا�شبـــة للمخالف لأنظمـــة ال�شندوق، واتخاذ الإجـــراءات الرَّ

بالتعاون مع الجهات المخت�شة عند اللزوم.

مات. ـَظـلُـّ 5-  �شمان �شفافية وعدالة الإجراءات الالزمة للنظر والبت في المخالفات والتَّ

نطاق تطبيق الالئحة

مادة )3(

من  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ي�شتفيد  �شخ�س  كل  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

دين اأو امل�شتفيدين.  مها ال�شندوق �شواء كان من املورِّ م�شروعات وبرامج الدعم التي يقدِّ

املخالفات

مادة )4(

 مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية اجلنائية واملدنية، َيـَعـدُّ كل اإخالل باأنظمة ال�شندوق من 

د اأو امل�شتفيد خمالفة يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، وعلى الأخ�س الآتي: جانب املورِّ

نة في الت�شعيرة عن القيمة ال�شوقية  د اأو الم�شتفيد اأ�شعار ال�شلع والِخـْدمات المدوَّ رْفـع المورِّ  -1

لهـــا اأو التالعب فيها بمنا�شبة التعامل مع ال�شنـــدوق، وُيـَعـدُّ هذا الت�شرف مخالفة في حق 

د الذي اأ�شدر الت�شعيرة اإذا كان عالمًا بذلك.  م الت�شعيرة والمورِّ الم�شتفيد الذي قدَّ

ـلها بموجـــب اأنظمة ال�شندوق،  د للم�شتفيد من جزء اأو كل الن�شبـــة التي يتحمَّ اإعفـــاء المـــورِّ  -2

�شـــواء ب�شـــورة ظاهرة اأو م�شتترة تتمثل فـــي منافع اأو �شلع اأو ِخـْدمـــات اأخرى يح�شل عليها 

الم�شتفيد، اأو �شروط تعاقدية مكتوبة اأو غير مكتوبة. 

نة في الت�شعيـــرة، اأو �شلع �شبق  3-  توفيـــر �شلـــع اأو ِخـْدمـــات بموا�شفات اأو جودة اأقل مـــن المدوَّ

ا�شتخدامهـــا، اأو تقديـــم ت�شعيـــرات عـــن �شلـــع اأو ِخـْدمـــات قد تـــم توفيرها م�شبقـــًا ل�شالح 



العدد: 3443 – الخميس 31 أكتوبر 2019

24

الم�شتفيد، اأو القيام باأعمال ُتـَعـدُّ انتهاكًا لحقوق الِمـْلـِكـية الفكرية.

ـ�ـــس له من الجهـــات المخت�شة، اأو  رد وهمي اأو غير مرخَّ 4-  تقديـــم �شلـــع اأو ِخـْدمـــات من ُمـــوَّ

ـنة في الترخي�س الممنوح له، اأو عـــدم ا�شتيفاء التراخي�س  بالمخالفـــة لال�شتراطـــات المبيَّ

الالزمة للعمال القائمين على توريد ال�شلع اأو الِخـْدمات. 

د  رة اأو م�شلِّـلة اأو مخاِلـفة للواقـــع، وُيـَعـدُّ الُمـورِّ تقديـــم الم�شتفيد م�شتنـــدات اأو بيانات مـــزوَّ  -5

�شريكًا في هذه المخالفة، اإذا ثبت اأنه كان على علم بذلك.  

دة له في اأنظمة ال�شندوق اأو في التفاقية المبرمة  ا�شتغالل الدعم خالفًا لالأغرا�س المحدَّ  -6

د، اأو ب�شكل يمنع تحقيق اأهداف الدعم. وي�شمل ذلك  بين ال�شندوق وبين الم�شتفيد اأو الُمـورِّ

الغ�س والتحايل، اأو عدم وجود ن�شاط اقت�شادي فعلي للم�شتفيد، اأو عدم بذل الجهد المعتاد 

لتحقيق ال�شتفادة من الدعم، مثل ا�شتخدام ال�شلع والِخـْدمات المدعومة اأو الت�شرف فيها 

م الدعم لتحقيقها.  ب�شكل يتعار�س مع الأهداف التي ُقـدِّ

د  7-  عـــدم الإف�شـــاح عـــن وجود اأيـــة م�شلحة �شخ�شيـــة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة بيـــن الُمـورِّ

د حتى  والم�شتفيـــد، اأو وجـــود �شلـــة قرابة اأو م�شاهـــرة بين الم�شتفيـــد واأحد اأقـــارب الُمـورِّ

د من الأ�شخا�س المعنوية، اأو اأيِّ  ك ومديري وممثلي الُمـورِّ الدرجة الرابعة، اأو بينه وبين ُمـالَّ

د والم�شتفيد.  تعار�س محتمل للم�شالح بين الُمـورِّ

8-  المتناع اأو التاأخير بغير عذر يقبله ال�شندوق عن تقديم اأو ا�شتكمال الم�شتندات والبيانات 

والمعلومات التي يطلبها ال�شندوق، اأو عدم الحتفاظ بها، اأو المتناع عن ح�شور الجتماعات 

رة اأو المطلوبة، بما في ذلك الجتماعات الخا�شة باأن�شطة الرقابة وقيا�س  واللقـــاءات المقرَّ

اأثر الدعم.

رة في م�شروعات وبرامـــج الدعم، اأو  التاأخيـــر بغيـــر عذر مقبول في اإنجـــاز الأعمال المقـــرَّ  -9

الأعمـــال التي تكون لزمـــة لتحقيق اأهداف الدعم، �شواء اأكان هـــذا التاأخير راجعًا لأ�شباب 

د اأو كليهما. تعود للم�شتفيد اأو الُمـورِّ

د اأو الم�شتفيد. مة من ِقبل الُمـورِّ ـدات والخطط المقدَّ ـَعـهُّ 10- عدم اللتزام بالتَّ

د اأو الم�شتفيد من كل اأو بع�س التزاماته واإْن كان ذلك مقابل تنازله عن كل اأو  ـل الُمـورِّ 11- تن�شُّ

رة له، اأو التنازل عن كل اأو بع�س اللتزامات للغير بدون الح�شول على  بع�ـــس الحقوق المقرَّ

موافقة كتابية من ال�شندوق. 

د اأو الم�شتفيد- في �شبيل تحقيق اأهداف الدعم- مع الأطراف  12- عدم التعاون من ِقـَبـل الُمـورِّ

المعنية �شواء من الجهات الحكومية اأو الخا�شة لتنفيذ اأيٍّ من م�شروعات وبرامج ال�شندوق.

د اأو الم�شتفيـــد �شواء مع موظفـــي ال�شنـــدوق، اأو اأيٍّ من  13- اإ�شـــاءة التعامـــل مـــن ِقـَبـل الُمــــورِّ

الأ�شخا�س المكلَّـفين باأية اأعمال تت�شل بم�شاريع ال�شندوق.
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مادة )5(

د، قد ارتكب املخالفة �شواء وقعت منه اأو من مندوبيه الذين ميثلونه،  ُيـعتَبـر امل�شتفيد اأو الُمـورِّ

د اأو امل�شتفيد. اأو العاملني لديه، اأو من �شخ�س له �شالحيات فعلية يعمل لدى الُمـورِّ

د اأو امل�شتفيد ما يفيد قيامه بت�شحيح املخالفة واتخاذ الإجراءات الالزمة   واإذا ما قدم الُمـورِّ

حيال املخالفة ومرتِكـِبـها وذلك قبل ات�شال علم ال�شندوق بها، جاز لل�شندوق عدم اعتبارها 

خمالفة يف حق اأيٍّ منهما.

االإبالغ عن املخالفات

مادة )6( 

 على كل موظف اأو مكلَّـف باأعمال ل�شالح ال�شندوق يت�شل علمه بوجود �شبهة ارتكاب اأيٍّ من 

املخالفات املن�شو�س عليها يف املادة )4( من هذه الالئحة، اأن يقوم باإخطار الرئي�س املبا�شر له 

ز من  ـنًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة وما يعزِّ بهذه املخالفة على النموذج الـُمـعدِّ لهذا الغر�س، مبيِّ

ذلك، ويرفق به امل�شتندات الالزمة. ويقوم الرئي�س املبا�شر باإحالة املخالفة اإىل الإدارة املخت�شة 

التي تتوىل القيام بالتحقيق فيها. 

دين اأو املكلَّـفني بتنفيذ   ولكل �شخ�س من امل�شتفيدين من م�شروعات وبرامج الدعم، اأو املورِّ

اأحد امل�شروعات والربامج، اأو من غريهم - ويف �شبيل احلفاظ على املال العام - اأن يقوم باإبالغ 

ـن له وجود �شبهة ارتكاب خمالفة، وذلك على النموذج الـُمـعد لهذا الغر�س  ال�شندوق حال تبيَّ

ـدة لذلك.   ـنًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة ومرِفـقًا به امل�شتندات املوؤيِّ مبيِّ

اإجراءات التحقيق يف املخالفات

مادة )7(

تقـــوم الإدارة المخت�شـــة بالتحقيـــق واإعداد التقاريـــر الالزمة عن المخالفـــة، واإحالة ملف  اأ- 

ـدة.   المخالفة اإلى اأمانة �شر لجنة المخالفات مرَفـقة به جميع الم�شتندات الموؤيِّ

يجـــوز للجنـــة المخالفات الكتفـــاء بتقريـــر الإدارة المخت�شـــة اأو تكليفهـــا با�شتيفاء بع�س  ب- 

ـله  الإجراءات، وللجنة كذلك اأن تبا�شر بنف�شها بع�س الإجراءات مثل دعوة المخالف اأو ممثِّ

القانونـــي للح�شـــور و�شماع الأقوال والدفـــاع وال�شتماع لل�شهود وال�شتعانـــة باأيٍّ من موظفي 

ال�شندوق لتقديم معلوماته اأو خبراته، ويكون لها ال�شتعانة بَمـن تراه من الخبراء اأو غيرهم 

ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم.

اإذا راأت الإدارة المخت�شة اأو لجنة المخالفات �شرورة ا�شتدعاء المخاِلـف للتحقيق اأو طلب  ج- 

ـباع الآتي: تقديم م�شتندات اأخرى، يجب عليها اتِّ
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ـل اأو اأية و�شيلة اإلكترونية اأخرى خالل مدة ل  1- اإخطار المخالف عن طريق البريد الم�شجَّ

تتجاوز خم�شة ع�شر )15( يومًا من تاريخ اإحالة المخالفة للتحقيق؛ للمثول اأمامها في 

اأن  ويجب  ب�شاأنها.  اأخرى  م�شتندات  تقديم  اأو  اإليه،  المن�شوبة  المخالفات  اأو  المخالفة 

يت�شمن الإخطار بيانًا موجزًا بالمخالفة ومكان وميعاد الح�شور اأذا لزم وبما ل يقل عن 

ثالثة اأيام عمل من الإخطار. 

د له ميعاد  2-  في حالة عدم ت�شليم المخالف للم�شتندات المطلوبة اأو عدم ح�شوره، يحدَّ

ي�شلِّـم  لم  فاإذا  الأول،  الموعد  يومًا من  يجاوز خم�شة ع�شر )15(  بما ل  للح�شور  اآخر 

الثالثة  الأيام  لذلك خالل  مقبوًل  م عذرًا  يقدِّ ولم  يح�شر  لم  اأو  المطلوبة  الم�شتندات 

د، جاز نظر المخالفة في غيابه ودون ا�شتكمال الم�شتندات.  التالية للموعد المحدَّ

ـله قانونًا، ويكون  3-  يكون التحقيق مع المخالف ذاِتـه اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو َمـن يمثِّ

التحقيق مع الممثل القانوني لل�شخ�س المعنوي اأو َمـن ينوب عنه قانونًا للح�شور للتحقيق، 

وللمخالف في �شبيل تحقيق دفاعه ال�شتعانة بمن يراه منا�شبًا.

م من بيانات واأدلة وم�شتندات، وال�شتماع  4-  �شماع اأقوال المخالف والطالع على ما يقدِّ

ال�شندوق  موظفي  من  باأيٍّ  وال�شتعانة  بمناق�شتهم،  للمخالف  وال�شماح  ال�شهود،  اإلى 

اأو  الخبراء  من  تراه  بمن  كذلك  وال�شتعانة  خبراته،  اأو  معلوماته  لتقديم  المخت�شين 

غيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واإجراء المعاينات الالزمة. ويثَبـت كل 

ـع من ِقـَبـل القائم بالتحقيق والمخالف. ذلك في مح�شر يوقَّ

اأ�شئلة  الإجابة على  امتنع عن  اأو  للتحقيق  الح�شور  ـله  يمثِّ َمـن  اأو  المخالف  اإذا رف�س    -5

ـن على القائم بالتحقيق اإثبات ذلك  التحقيق اأو رف�س التوقيع على مح�شر التحقيق، تَعـيَّ

ـع منه.  في تقرير موقَّ

تلتزم الإدارة المخت�شة بالنتهاء من التحقيق واإحالة الملف اإلى اأمانة �شر لجنة المخالفات  د- 

خـــالل مدة ل تجـــاوز �شتين )60( يومًا من تاريـــخ بدء التحقيق. ويجـــوز للجنة المخالفات 

بناًء على طلب الإدارة تمديد هذه المدة في حال عدم انتهاء التحقيق وبما ل يجاوز ثالثين 

)30( يومًا اأخرى اإذا دعت ال�شرورة لذلك.  

ــــن على لجنة    هــــ- مـــع مراعـــاة حكم الفقـــرة )ب( من المـــادة )15( من هـــذه الالئحة، يتعيَّ

المخالفـــات البـــتُّ في المخالفـــة خالل مدة ل تجـــاوز �شتيـــن )60( يومًا من تاريـــخ اإحالة 

المخالفة اإليها من الإدارة المخت�شة. 

ـهـــت لأيٍّ مـــن الخا�شعين لأحكام هذه الالئحة تهمة جنائيـــة، وكان اأحد عنا�شر هذا  و- اإذا ُوجِّ

ـل مخالفة بموجب اأحكام هذه الالئحة، جاز لل�شندوق وْقـف جميع المعامالت  التهـــام ي�شكِّ

المت�شلة بالمخالفة محل التهام اأو اأية معامالت اأخرى للمخالف. 
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وْقـف التعامل مع املخالف

مادة )8(

يف  املخالفة  ارتكاب  �شبهة  ثبوت  معها  ـح  يرجَّ قوية  دلئل  التحقيق  �شري  اأثناء  توافرت  اإذا 

اأمرًا  معاجلتها  يجعل  اأو  املخالفة،  زيادة  ي�شهم يف  الدعم  ال�شتمرار يف  كان  اأو  املخالف،  حق 

اأو القائم  رًا فيما لو ثبتت املخالفة، يجوز للجنة املخالفات بناًء على طلب الإدارة املعنية  متعذَّ

بالتحقيق، وْقـف كافة تعامالت ال�شندوق مع املخالف اأو العملية ذات العالقة باملخالفة وذلك 

حلني التحقيق والبت فيها.

ـَظـلُّـمات جلنتا املخالفات والتَّ

مادة )9(

مات، ويكون  ـَظـلُـّ ل بقرار من الرئي�س التنفيذي لجنتين اإحداهما للمخالفات والأخرى للتَّ ت�َشكَّ اأ- 

لـــكل لجنة رئي�ـــس ونائب للرئي�س وثالثة اأع�شاء واأمين لل�شر، علـــى اأن يكون من بين اأع�شاء 

كل لجنـــة ع�شو واحد على الأقل من العاملين باإدارة ال�شئون القانونية بال�شندوق. ول يجوز 

الجْمـع بين ع�شوية اللجنتين. 

ب-  تكون مدة ع�شوية كل من اللجنتين �شنتين قابلة للتجديد، واإذا خال مكان اأحد الأع�شاء لأيِّ 

ـن َمـن يحل محله بذات الأداة، ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه. �شبب من الأ�شباب، يعيَّ

يجـــب األ تقـــل درجة رئي�ـــس لجنة المخالفات عن رئي�ـــس ق�شم، واأل تقل درجـــة رئي�س لجنة  ج- 

مات عن مدير اإدارة.  ـَظـلُـّ التَّ

تجتمـــع كل لجنـــة اأربع مرات علـــى الأقل �شنويًا بدعوه من رئي�س اللجنـــة اأو نائبة حال غياب  د- 

الرئي�ـــس بناًء على طلب من اأمين �شر اللجنة، ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية 

الأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

لـــكل لجنـــة اأن ت�شتعين بذوي الخبـــرة والخت�شا�س من داخل اأو خـــارج ال�شندوق، دون اأن  هـ- 

يكون لهم �شوت معدود في قرارات اللجنة وتو�شياتها. 

ُتـ�شـــِدر كل لجنـــة قراراتها وتو�شياتهـــا باأغلبية اأ�شـــوات الأع�شاء الحا�شريـــن، وفي حالة  و- 

ـح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع.  َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ

مـــات �شرية، وُيـحَظـر علـــى رئي�س اللجنة  ـَظـلُـّ مـــداولت كٍل مـــن لجنة المخالفـــات ولجنة التَّ ز- 

واأع�شائها واأمين ال�شر اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق بها. وُيـَعـدُّ القيام باأيِّ فعل خالف 

ذلـــك مخالفة ت�شتوجب اتخاذ الإجـــراءات التاأديبية في حق الع�شو المخالف ِوْفـقًا لالأنظمة 

المعمول بها في ال�شندوق. 

ح-  يكون اأمين ال�شر من بين اأع�شاء اللجنة اأو ِمـن غيرهم، ويتولى اإعداد جداول اأعمال اللجنة، 
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وتدوين محا�شر اجتماعاتها، وِحـْفـظ جميع م�شتنداتها و�شجالتها. 

مادة )10(

مات تقارير دورية كل ثالثة )3( اأ�شهر  ـَظـلُـّ ُتـِعـدُّ اأمانة �شر كل من جلنة املخالفات وجلنة التَّ

مبعرفة  التنفيذي  الرئي�س  على  وتعَر�س  عنها،  ال�شادرة  والتو�شيات  والقرارات  اأعمالها  عن 

رئي�س اللجنة.  

اجلزاءات االإدارية

مادة )11(

اأن  املخالفة  ثبوت  لل�شندوق عند  املدنية،  اأو  امل�شئولية اجلنائية  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

ـع على املخالف جزاًء اأو اأكرث من اجلزاءات الآتية: يوقِّ

1-  التنبيه، مع ِحـْفـظ ما يفيد ذلك في ملف المخالف.

دها لجنة  الإنـــذار الكتابي، مع اإلزام المخالـــف بت�شحيح المخاَلـفة خالل المـــدة التي تحدِّ  -2

المخالفات على األ تزيد المدة على ثالثين )30( يومًا. 

ـي للدعم في  رة للدعم اأو المبلغ المتبقِّ ـم ن�شبة من الدعم لكل اأو جزء من المدة المقرَّ خ�شْ  -3

الم�شروع الذي وقعت فيه المخالفة.  

اإلغـــاء ال�شتفـــادة من الدعم في الم�شروع الذي تمت فيـــه المخالفة وذلك للمدة المتبقية اأو   -4

باقي الدعم الم�شتَحـق بح�شب الأحوال.

اإلغـــاء العقد والمطالبة با�شترجاع ما تـــم �شداده من دعم للم�شروع الذي تمت فيه المخالفة   -5

وطلب التعوي�س عما لحق ال�شندوق من �شرر. ولل�شندوق اقت�شاء م�شتحقاته من ال�شمانات 

مة ِوْفـقًا للعقد المبرم مع الم�شتفيد. المقدَّ

ر للم�شتفيد في اأيٍّ من م�شروعات وبرامج ال�شندوق اأثناء اأو بعد  اإلغاء اأيِّ عقد دعم اآخر تقرَّ  -6

وقوع المخالفة.

الحرمـــان مـن ال�شتفـادة من م�شـروعــــات وبرامـج ال�شنـدوق، واإلغـاء التعامـل، وذلك لمـدة   -7

ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على ثالث )3( �شنوات.

مادة )12(

يجب عند تقدير اجلزاء مراعاة الآتي:

ـخاذه للبتِّ في المخالفة )اإْن ُوِجـد(. 1-  الإجراء الإداري ال�شابق الذي تم اتِّ
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2-  طبيعة وعواقب المخالفة المن�شوبة اإلى المخالف.

3-  المخالفات ال�شابقة وتكرارها ومدى ج�شامتها.

ـ�َشـتُّـر اأو حدوث م�شاركة اأو تحري�س لرتكاب المخالفة. 4-  �شوء الفهم اأو التقدير اأو التَّ

ت اإلى وقوع المخالفة،  5-  مدى مقدرة المخالف على ال�شيطرة على الأحداث والأو�شاع التي اأدَّ

وذلك من حيث الوقت والمكان اأو َتـتاُبـع الأحداث.

6-  التدرُّج في توقيع الجزاءات، ويجوز بناًء على العتبارات اأعاله توقيع الجزاء المنا�شب دون 

التقيُّـد بالترتيب المذكور. 

البتُّ يف املخالفة

مادة )13(

ـدر واحـــد اأو اأكثر من  للجنـــة المخالفات فـــور النتهاء من اأعمالها ب�شـــاأن المخالفة اأن ُتـ�شِ اأ- 

التدابير الآتية:

1- ِحـْفـظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة اأو عدم توافر الأدلة عليها. 

2-  قرار م�شبَّب بتوقيع اأيٍّ من الجزاءات المن�شو�س عليها في البنود )1، 2، 3، 4، 5( من 

المادة )11( من هذه الالئحة.

بة بتوقيع اأحد الجزاءات المن�شو�س عليها في البندين )6، 7( من المادة  3-  تو�شية م�شبَّ

الرئي�س  من  قــرار  المنا�شب  الجزاء  بتوقيع  ي�شُدر  اأن  على  الالئحة،  هذه  من   )11(

التنفيذي.

4-  في حالة ما اإذا كانت المخاَلفة تتعلق بالم�شروعات والبرامج التي تجاِوز قيمتها مائة 

يكون  التي  والبرامج  الم�شروعات  اأو  الخا�شة،  والبرامج  الم�شروعات  اأو  دينار،  األف 

القطاع العام طرفًا فيها، ُتـ�شِدر اللجنة تو�شية بالجزاء، على اأن ي�شُدر بتوقيع الجزاء 

المنا�شب قرار من الرئي�س التنفيذي.

ب-  ل َيـُحـــول توقيـــع اأيٍّ مـــن الجزاءات المن�شو�ـــس عليها في هذه الالئحة عـــن المطالبة باأية 

مبالغ تكون م�شتَحـقة لل�شندوق، اأو اأية تعوي�شات عن الأ�شرار الناتجة عن المخالفة.

مادة )14(

اإذا اأ�شفر التحقيق اأو النظر يف اأيٍّ من املخالفات عن وجود �شبهة ارتكاب اإحدى اجلرائم 

اجلهة  اإبالغ  املخالفات  جلنة  من  تو�شية  على  بناًء  املخت�شة  الإدارة  على  ب  تَوجَّ اجلنائية، 

املخت�شة. ولالإدارة اأْن تْوِقـف اإجراءات التحقيق اإىل اأن ي�شُدر اأمر اأو حكم يف تلك اجلرمية.  
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اأيٍّ من اجلزاءات الواردة يف املادة )11( من    ول مينع من التحقيق مع املخالف وتوقيع 

هذه الالئحة اإذا توافرت اأ�شبابها، �شدور قرار بِحـْفـظ الأوراق اأو الأمر باأل وْجـه لإقامة الدعوى 

اجلنائية اأو �شدور حكم جنائي فيها، ما مل يكن هذا احلكم قد �شدر بالرباءة على اأ�شا�س نْفـِي 

ن�شبة الواقعة اإىل املخالف. 

              

  مادة )15(

ي�شقط الحق في اتخاذ اأيِّ اإجراء من اإجراءات التحقيق ِقـَبـل المخالف بانق�شاء �شنتين من  اأ- 

تاريـــخ انتهاء مدة عقد ال�شتفادة من الدعـــم دون اتخاذ ال�شندوق اأيَّ اإجراء من اإجراءات 

رة  ل جريمة جنائية فال يبداأ ح�شاب المدد المقرَّ التحقيق، ومع ذلك اإذا كانت المخالفة ت�َشـكِّ

ل�شقـــوط الحق فـــي اتخاذ اأيِّ اإجراء من اإجـــراءات التحقيق اإل بانق�شـــاء الدعوى الجنائية 

ـي المدة.  بُمـ�شِ

ب-  ي�شقـــط الحق فـــي توقيع الجزاء بانق�شاء �شتـــة )6( اأ�شهر من تاريخ اإحالـــة المخاَلـفة اإلى 

الإدارة المخت�شة دون �شدور قرار بالت�شرف فيها. ويقف �شريان هذه المدة في حال قررت 

الإدارة المخت�شـــة اإيقاف اإجراءات التحقيـــق ِوْفـقًا للفقرة الأولى من المادة )14( من هذه 

الالئحـــة، حتـــى �شدور اأمـــر بِحـْفـظ الأوراق اأو الأمـــر باأل وْجـه لإقامة الدعـــوى الجنائية اأو 

�شدور حكم باتٍّ في الجريمة. 

القوة القاهرة والظروف اال�شتثنائية

مادة )16(

املخالفة  اأن  التحقيق  اأثبت  اإذا  الالئحة،  املادة )13( من هذه  باأحكام  الإخالل   مع عدم 

اإىل  ت  اأدَّ التي  والأو�شاع  الأحداث  على  املخالف  �شيطرة  لظروف خارجة عن حدود  وقعت  قد 

ـر عمرها  وقوعها لأيِّ �شبب من الأ�شباب، مثل وفاة امل�شتفيد اأو تلف املعدات حمل الدعم لِقـ�شَ

الفرتا�شي، اأو ب�شبب القوة القاهرة اأو الظروف ال�شتثنائية، فاإنه يجوز للجنة املخالفات القيام 

بالآتي:

1-  اإعفـــاء المخالف من المخاَلفة في حدود ما ل يزيد علـــى خم�شمائة )500( دينار من مبلغ 

م في الم�شروع الذي وقعت فيه المخاَلفة.   الدعم المقدَّ

2-  التو�شيـــة باإعفـــاء المخالف من المخاَلـفة فـــي حدود ما ل يزيد على األفـــي )2000( دينار 

م في الم�شروع الذي وقعت فيه المخاَلـفة، على اأن ترفع التو�شية اإلى  مـــن مبلغ الدعم المقدَّ

ـلة بال�شندوق بقرار من الرئي�س التنفيذي للموافقة عليها.  اللجنة الإدارية الم�َشـكَّ

التو�شيـــة باإعفاء المخالف من المخاَلفة بما يزيد على األفي )2000( دينار من مبلغ الدعم   -3
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م في الم�شروع الذي وقعت فيـــه المخاَلـفة، على اأن ُتـرفع التو�شية اإلى مجل�س الإدارة  المقـــدَّ

لتقرير ما يراه في �شاأنها.  

ـَظـلُّـم التَّ

مادة )17(

للمخالـــف اأن يتظلَّـم من القرار ال�شادر بتوقيع اأيٍّ من الجزاءات المن�شو�س عليها في هذه  اأ- 

ه ال�شنـــدوق لهذا الغر�س،  مات، وذلـــك على النموذج الذي يعدُّ ـَظـلُـّ الالئحـــة اأمام لجنة التَّ

ـن على الُمـَتـَظـلِّـم تقديمها.   د ال�شندوق بيانات هذا النموذج والم�شتندات التي يتعيَّ ويحدِّ

ــم خالل ثالثين )30( يومًا مـــن تاريخ ت�َشـلُّم الإخطار بقرار الجـــزاء، ول ُيـقَبـل  ـَظـلُـّ يتـــم التَّ ب- 

م بعد انق�شاء هذه المدة. ـَظـلُـّ التَّ

م مقبوًل اإذا تم تقديمه خالل  ـَظـلُـّ ا�شتثنـــاًء من اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يكون التَّ ج- 

ثالثين )30( يومًا من تاريخ ِعـْلـم المخالف بالقرار المتَظـلَّـم منه، �شريطة ثبوت عدم علمه 

ـي �شتة )6(  م بُمـ�شِ ـَظـلُـّ بالقـــرار قبل هذا التاريخ. وفـــي جميع الأحوال ي�شقط الحق فـــي التَّ

اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار المتَظـلَّـم منه.  

دها ال�شندوق. مات طبقًا لالإجراءات التي يحدِّ ـَظـلُـّ مات اإلى اأمين �شر لجنة التَّ ـَظـلُـّ تقدم التَّ د- 

هـ-  يجوز لمن يمتلك ح�ش�شًا في من�شاأة المخالف اأو يعمل لم�شلحته اأو يرتبط به بعالقة ناتجة 

عـــن عْقــــد ال�شتفـــادة اأن يتَظـلَّـم من القرارات التـــي تم�س حقًا من حقوقـــه ِوْفـقًا لل�شوابط 

والإجراءات الم�شار اإليها في الفقرات )اأ، ب، ج، د( من هذه المادة. 

مادة )18(

م م�شتوفيًا كافة  ـَظـلُـّ م التَّ يتوىل اأمني ال�شر خالل خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من تاريخ ت�َشلُـّ

م، مبا يف ذلك التوا�شل  ـَظـلُـّ ال�شروط وامل�شتندات املطلوبة، جْمـع املعلومات الالزمة للبتِّ يف التَّ

مع الإدارات املعنية يف ال�شندوق اأو اأية جهة اأخرى.

م  ـَظـلُـّ مات، وعلى اللجنة اأن تبداأ يف نظر التَّ ـَظـلُـّ م اإىل جلنة التَّ ـَظـلُـّ ويقوم اأمني ال�شر باإحالة التَّ

ـن اأمني ال�شر  رة جلْمـع املعلومات، ويبيِّ خالل خم�شة )5( اأيام عمل من تاريخ انتهاء املدة املقرَّ

م.  ـَظـلُـّ الإجراءات التي قام بها لتح�شري التَّ

مادة )19(

م، بما في ذلك الآتي: ـَظـلُـّ مات اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للبت في التَّ ـَظـلُـّ للجنة التَّ اأ- 
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م.  ـَظـلُـّ 1-  طلب اأية اأوراق اأو م�شتندات من المتَظـلِّـم تكون متطلَّبة للف�شل في التَّ

2-  طلب ممثلين عن الإدارة المعنية اأو لجنة المخالفات لح�شور اجتماعاتها. 

م من العاملين بال�شندوق لح�شور اجتماعاتها. ـَظـلُـّ 3-  طلب ممثلين عن الم�شروع محل التَّ

م. ـَظـلُـّ 4-  تكليف المعنيين لتقديم اأية بيانات اأو معلومات اأو وثائق لزمة للبتِّ في التَّ

5-  طلب ح�شور المتَظـلِّـم لجتماع اللجنة.

6-  تكليف المعنيين لزيارة مقر المتَظـلِّـم، اأو مكان تنفيذ الم�شروع.

7-  ال�شتعانة بمن ترى �شرورة �شماع اأقوالهم.  

ـبًا بتاأييـــد اأو اإلغاء اأو تعديل القـــرارات المتَظـلَّـم منها  مات قرارًا م�شبَّ ـَظـلُـّ ب- ُتـ�شـــِدر لجنـــة التَّ

ال�شـــادرة عن لجنة المخالفات ِطـْبـقـــًا لأحكام البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )13( 

مـــات التو�شية بتاأييـــد اأو اإلغـــاء اأو تعديل القرارات  ـَظـلُـّ مـــن هذه الالئحة. وتكـــون للجنة التَّ

المتَظـلَّــــم منها ال�شادرة ِطـْبـقًا لأحكام البنديـــن )3، 4( من الفقرة )اأ( من المادة )13( 

م  ـَظـلُـّ من هذه الالئحة، وذلك كله خالل مدة ل تجاِوز �شتين )60( يومًا من تاريخ اإحالة التَّ

م. ـَظـلُـّ اإليها. وُيـعتَبـر فوات المدة الم�شار اإليها دون �شدور القرار اأو التو�شية بمثابة رْف�س للتَّ

مات رْفـع تو�شيتها ال�شادرة ِطـْبـقًا لحكم الفقرة )ب( من هذه المادة اإلى  ـَظـلُـّ ج- علـــى لجنة التَّ

الرئي�س التنفيذي فور �شدورها، على اأن ُيـ�شِدر الرئي�س التنفيذي قراره باعتماد التو�شية اأو 

تعديلها اأو اإلغائها خالل مدة ل تجاِوز ثالثين )30( يومًا من تاريخ رْفـِعـها اإليه. 

مادة )20(

بالقرارات  ال�شاأن  ذوي  اإخطار  مات  ـَظـلُـّ التَّ وجلنة  املخاَلفات  جلنة  من  كلٍّ  �شر  اأمني  على 

ال�شادرة يف حقهم مبوجب خطاب م�شحوب بِعـْلـم الو�شول اأو اأية و�شيلة اإلكرتونية وذلك خالل 

ـم القرار على الإدارات املعنية  مدة ل جتاِوز خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من �شدور القرار. ويعمَّ

بال�شندوق.  

َتـعاُر�س امل�شالح

مادة )21(

مات اأو اأيُّ �شخ�س ي�شارك يف اأعمالهما، بالإف�شاح عن  ـَظـلُـّ يلتزم ع�شو جلنة املخالفات والتَّ

وجود اأيِّ َتـعاُر�س يف امل�شالح، وعليه المتناع عن امل�شاركة يف اأعمال اللجنة اإذا كان املو�شوع 

املعرو�س يتعلق به �شخ�شيًا اأو كانت له اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة م�شلحة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة فيه. 
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اأحكام ختامية

مادة )22(

مات  ـَظـلُـّ مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية املدنية اأو اجلنائية، لكلٍّ من جلنة املخالفات اأو التَّ

- بح�شب الأحوال - اإذا تبنيَّ اأن اأحد املوظفني قد �شاهم يف املخاَلـفة املن�شوبة للمخالف اأْن تطلب 

من الرئي�س التنفيذي الت�شريح لها ب�شماع اأقوال هذا املوظف، ثم ترفع للرئي�س التنفيذي تقريرًا 

ـل جلنة حتقيق للنظر يف  يف هذا اخل�شو�س. وللرئي�س التنفيذي اإذا كان هناك مقت�شًى اأن ي�شكِّ

املخاَلـفة ِوْفـقًا لالأنظمة املعمول بها يف ال�شندوق. 

مادة )23(

بناًء على  اأحكام هذه الالئحة، ويجوز  اللغة امل�شتخَدمة يف تطبيق  العربية هي  اللغة  تكون 

طلب من �شاحب ال�شاأن و ِوْفـقًا لتقدير ال�شندوق ا�شتعمال لغة اأخرى. ويف حالة الختالف بني 

ن باللغة العربية. ـح الن�س املدوَّ ـني يرجَّ ـ�شَّ النَّ
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قرارات ا�شتمالك

قرار ا�شتمالك رقم )14( ل�شنة 2019

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك  ال�شيدة/ ف�شيلة �شلمان حبيل �شلمان النجار، الكائن يف توبلي وامل�شجل باملقدمة رقم 

الأ�شغال  وزارة  طلب   ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،08009380 رقم  عقار   2016/6206

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

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

                                                          

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )15( ل�شنة 2019

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  عايل  يف  الكائن  ح�شني،  عبا�س  عبداهلل  عبدالأمري  ال�شيد/  ملك   من  جزء 

2013/8461 رقم 2016/11734 عقار رقم 07019312، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

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

                                                          

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

 

اإعالن رقم )924( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

بموجب  الم�شجلة  للنجارة(،  الملك  ا�شم )ور�شة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بو�شيري، مالك  اإبراهيم محمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  القيد رقم -24252-3، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة 

مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح اإبراهيم محمد بو�شيري، 

واأيمن ح�شين عبداهلل محمد المطوع، واأحمد علي �شلمان رم�شان العبا�شي.      

اإعالن رقم )925( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدالرحمن محمد هزيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نديم لبيع مواد البناء(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 33854، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  

 THOMAS اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالرحمن محمد هزيم، و  5،000 )خم�شة 

.FREDDY GEORGE ABRAHAMو ،ABRAHAM ELAVINAL

اإعالن رقم )926( ل�شنة 2019

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 ال�شيدة/ �شهربان 

الم�شجلة  الحليبي(،  ح�شن  عي�شى  )�شهربان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الحليبي،  ح�شن  عي�شى 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  41361-8، طالبة تغيير  بموجب القيد رقم 

 MOIDU KURITTI:محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

PRAVAN VEETTIL،        وNADUKKANDI KUNHI ABDULLA، و�شهربان عي�شى ح�شن الحليبي.
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اإعالن رقم )927( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

الم�شجلة بموجب  بروبرتي مانجمنت �س.�س.و(،  ا�شم )هاي ليت هومز  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القيد رقم 123381، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

.NAJMUNNEESA SUBAIR /مقداره 20.000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

اإعالن رقم )928( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س 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 )اأغورا لتجارة الأغذية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  93234، 

لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

عبداهلل اأحمد عبداهلل اأحمد النعيمي.

اإعالن رقم )929( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

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 )الفاخر لل�شي�شة والمع�شل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 36105، طالبين تحويل الفرعين الثاني والرابع من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ ح�شن عبا�س محمد زاير علي، وتكليف موؤ�ش�شه العتماد ال�شت�شارية بمتابعة اإجراءات التحويل.                                                     

اإعالن رقم )930( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

 ،66797 ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )َجَنى لال�شتثمار والتطوير �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 
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5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شوقي عبدالقادر عبداهلل ال�شيخ،  ودارين �شوقي 

عبدالقادر عبداهلل ال�شيخ، ولينا اأحمد محمد �شالح المحمود.     

اإعالن رقم )931( ل�شنة 2019

ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

وحتويلها اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة  

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  كابيتال  )تكامل  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

75499، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 250،000 دينار بحريني اإلى 50.000 دينار بحريني، وتغيير �شكلها 

القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شبح مملوكة لكل من: فواز علي ح�شين الجودر، 

وطارق علي ح�شين الجودر.

اإعالن رقم )932( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

اب عي�شى  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأوَّ

ح�شن علي ال�شارقي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم اأبوالطيب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

113944، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

 

اإعالن رقم )933( ل�شنة 2019

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 ال�شيدة/ زهرة 

ح�شين مراد ح�شين عبا�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات زهرة دلتا للمقاولت الميكانيكية(، 

43676-6، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زهرة ح�شين 

.YOUSUF KUNJU SHAJI، NOUSHAD YOOSUP KUNJU مراد ح�شين عبا�س، و
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اإعالن رقم )934( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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 )تي اإت�س كوفي اإنترن�شونال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 130016-1، 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�شركة الإماراتية الجن�شية الم�شماة )اأي جي 

كافيه اإنترنا�شونال مانجمنت ليميتد(.

اإعالن رقم )935( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )ق�شر فخر للتجارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 129593، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: مازن بن �شالح بن �شالم النهدي، وطارق حمود علي �شعيد. 

اإعالن رقم )936( ل�شنة 2019

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 ال�شيد/ محمد علي 

ي النعيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شان �شت فكاي�شن(، الم�شجلة بموجب القيد  �شاهين الِحيِّ

رقم   108975-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وتكون 

ي النعيمي، و�شعبان عبدالنبي اإبرهيم طعيمه، ويا�شين بن عمارة حريز،  مملوكة لكل من: محمد علي �شاهين الِحيِّ

ورمزي الكانوني.

اإعالن رقم )937( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل فرع من موؤ�ش�شة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة 
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الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شاورما الإ�شكندرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 43971، طالبين تحويل ال�شركة 

�شليمان معين  اأمين  لل�شيد/  المملوكة   ،123971 رقم  بموجب  الم�شجلة  القائمة  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإلى فرع من 

محمد نامي.

اإعالن رقم )938( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س 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 )�شو�شياليت ديجيتال ماركتينج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

110345، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شركة الم�شماة )ذا ديجيتال ليت القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )939( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

جعفر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالح�شين علي الن�شابه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الن�شابه للنجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 6738-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل ب�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )940( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الت�شامن المهنية )جواد حبيب و�شركاه(، نيابة عن �شركة )دفيدند جيت كابيتال(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد 

التي تحمل ا�شم )اإي �شوب �شيرز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130173، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 380،000 )ثالثمائة وثمانون األف( 

�شي  جي  دي  �شركة  لمالكتها  �س.�س.و(  كابيتال  جيت  )دفيدند  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار 

�س.م.ب مقفلة، و�شركة )نوبل كابيتال ذ.م.م(، و�شركة )تكامل كابيتال �س.م.ب مقفلة، و �شيخة نا�شر محمد 

�س، واأحمد محمد اأحمد محمود  الفا�شل، وفي�شل �شادق جعفر عبد النبي ح�شن، ومحمد اأحمد نور عبدالقادر الريِّ

الجابر، ونور عبدالنبي عبداهلل علي ال�شعله، وخالد محمد جا�شم محمد اإبراهيم الحمادي.   
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اإعالن رقم )941( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س 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 )دبليو دبليو اآي �شي اإ�س جلوبال ري�شتلمنت �شلو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 70793، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وت�شبح مملوكة ل�شوخبال �شينغ.

اإعالن رقم )942( ل�شنة 2019

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/ فتحية 

ال�شيد مهدي �شلمان �شبر محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العتماد لل�شندوي�شات والع�شائر(، 

اإلى  بانجيا(  والم�شمى )عقارات  الموؤ�ش�شة  الرابع من  الفرع  52413 طالبة تحويل  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،050 )األفان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون 

مملوكة لكل من: فتحية ال�شيد مهدي �شلمان �شبر محمد، وMUHAMAMMAF ALI AYIDATHIL MEETHAL، و 

.ABDUL HAKHEEM VALIYAILLAM PARAMBIL

            

اإعالن رقم )943( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه زينب علي ح�شن 

عبدالجبار اأبوحميد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زينب علي ح�شن عبدالجبار اأبوحميد(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 133800، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )944( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شيدلية الم�شقطي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

288، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 

)�شركة �شيدلية الم�شقطي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 400،000 )اأربعمائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لكل من: اأنور علي اإبراهيم الم�شقطي، وفوؤاد علي اإبراهيم الم�شقطي، وفريد علي اإبراهيم الم�شقطي.        

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 )945( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بريطانيا هومز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106256-3، طالبًا 

 10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

والمعار�س  الإداريــة  لال�شت�شارات  اهلل  )جاب  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة 

�س.�س.و، و�شعد محمد الخمي�شي.

اإعالن رقم )946( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

علي حمد الأ�شراف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات محمد علي ال�شريف(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ، رقــم15467  القيد 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد علي حمد الأ�شراف،  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

 HASHIM VALLU و   ،  MADATHIL ABDUL SALAM و   ،   ARUKANDATHIL KUNHAN KUTTY و 

    .PARAMBATH

     

اإعالن رقم )947( ل�شنة 2019

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/ علي اأحمد 

�شرحان اأحمد �شرحان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيفيور للمحا�شبة وال�شت�شارات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم92050-1 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
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مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي اأحمد �شرحان اأحمد �شرحان، واإبراهيم اأحمد 

�شرحان اأحمد �شرحان. 

اإعالن رقم )948( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يقة  دِّ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شِ

اأبل عبداهلل �شاه مراد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز جان للقرطا�شية والمكتبية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 63692، طالبة تحويل الفرعين الثاني وال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اأبل  يقة  دِّ �شِ من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

.AHMED ZIA MOHTISHAMعبداهلل �شاه مراد، و اأطهر و�شيم،  و

اإعالن رقم )949( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ُمْزن العقارية لال�شتثمار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،59705 رقم 

مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإل بي اإنتربراي�شيز �س.�س.و(.

اإعالن رقم )950( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شتثمار  العقارية  )مزن  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  59705، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإل بي اإنتربراي�شيز �س.�س.و(.

اإعالن رقم )951( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

ال�شيد/ مهتاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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وحيد نا�شر محمد غلوم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مهتاب وحيد نا�شر محمد غلوم(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 132404، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )952( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

طالل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

للمقاولت �س.�س.و(،  ا�شم )�شوليد فيجن  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  ال�شعد، مالك �شركة  اإ�شماعيل عبداهلل 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 101629، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

 

اإعالن رقم )953( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأمير ما 

�شاء اهلل ميرزا �شكيب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الوودز الرجالي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 80163، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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 )954( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )عبدالعال 

القاب�شة  )ديواني  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  للتدقيق(  الخليج 

�س.م.ب.م المعفاة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33489، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل 

من: �شركة )محمد ح�شن دواني واأولده �س.م.ب مقفلة(، وعبدالحميد محمد ح�شن دواني.
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 2006) لسنة  14لقانون رقم ( اإلعالنات الصادرة تطبیقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 
 2019) لسنة  6 إعالن رقم (

 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بھذا اإلعالن التفاصیل التالیة فیما یختص بطلبات      
 .، والطلبات التي تم نقل ملكیتھاتم إیداعھا المنفعة التيبراءات االختراع ونماذج 

 
 

 وسیشتمل النشر على البیانات التالیة:     
 

 الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع   -1
 رقم اإلیداع الدولي  -2
 الطلبتقدیم تاریخ   -3
 أسم المخترع  -4
 أسم مالك البراءة وعنوانھ  -5
 التصنیف الدولي  -6
 المراجع  -7

 أسم االختراع   -8     
 ملخص البراءة   -8
 عدد عناصر الحمایة  -9
 نقل الملكیة تاریخ  -10
 أسم المالك السابق وعنوانھ  -11
 أسم المالك الحالي وعنوانھ  -12
 

 
 

 
 

 
 مدیر إدارة العالقات التجاریة الخارجیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اإعالن رقم )6( ب�شاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة
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 ] براءة اختراع12[ 

 
 

  1573] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/29تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20080024] رقم الطلب: 21[
   2008/12/11] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/FI2007/050357] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  20065405  ]32 [   2006/06/14 
 فنلندا ]33[
   مارجا تیتا ] المخترع:72[
، أف 21كیالرنتا ، نیستي أویل أویج] مالك البراءة: 73[

  إسبو، فنلندا 02150 -أي
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C10G 50/00; C07C 
2/12 

 
 ] المراجع:56[

EP 0673352 B1  
US 6274783 B1 
US 2002/0128530 A1 
US 2005/0137435 A1 

 
 

    عملیة لتصنیع اولیجومرات اولیفین] اسم االختراع: 54[
 
 
 ] الملخص:57[ 

 
تتم دایمرة تیار تغذیة یشتمل  یتعلق االختراع الحالي بعملیة إلنتاج األولیفینات المتعددة حیث 

أولیفین في وجود محفز حمضي صلب بتمریر تیار التغذیة  – nأولیفین أو خلیط من  – nعلى 
على جھاز التقطیر الحفزي الذي یشتمل إما على: أ) تولیفة من عمود تقطیر ومفاعل یشتمل 

بقة محفز واحدة على األقل أو ب) عمود تقطیر متصل بواحد أو اكثر من المفاعالت على ط
أولیفین الذي لم یتفاعل  – nالجانبیة التي تشتمل على طبقة محفز واحدة على األقل واستخالص 

من عمود التقطیر أو تولیفة من عمود التقطیر والمفاعل عند الجزء العلوي لھ كتیار جانبي لیتم 
 .تیار التغذیة، وتتم معالجة منتج التفاعل الناتج من الدایمرة بالھیدروجیندمجھ مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1574] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/14تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090066] رقم الطلب: 21[
   2009/07/25] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2008/001119] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [      11/700,392]32 [        2007/01/31 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ماركوس لیو أفیري -1: ون] المخترع72[
 سامویل كوبر جرانتام -3 ریان دانیال ھاتفیلد -2
    ماركوس سورو كاجیتا -4
البراءة: 73[ مالك  ھالبیرتون إنیرجي سیرفیسیز، ] 

تكساس  10200 ھیوستن،  بولیفارد،  ، 77072بیالر 
 الوالیات المتحدة األمریكیة

ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: G06F 9/44 
 

 
 ] المراجع:56[

US 2005/146507 A1 
WO 2001/075836 
 

 
   التحكم في تطبیقات برامجیة ورؤیتھا عن بعد] اسم االختراع: 54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
في بعض النماذج، بطریقة تشتمل على استقبال مدخالت لتطبیق برامجي  یتعلق االختراع الحالي

یتم تنفیذه على وسیلة متحكم فیھا. وتشتمل الطریقة أیضا على إرسال تمییز حدث للتطبیق 
البرامجي، یكون نتیجة للمدخالت، عبر شبكة، إلى وسیلة متحكم للتحكم في تنفیذ تطبیق برامجي 

 .على تمییز واحدة على األقل من تحكم ومدخالت للتحكمعن بعد. یشتمل تمییز الحدث 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1575] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/07/25تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090103] رقم الطلب: 21[
   2009/11/01] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2008/001490رقم اإلیداع الدولي: ] 86[
 ] األولویة:30[
]31 [      708244.9 ]32 [ 2007/04/27 
   متحدةال المملكة] 33[ 
  كیلجور، مارسیا - 1 :] المخترعون72[
 كوك، دیفید -2 
البراءة: 73[ مالك  فلور ، فیتفلوب لیمیتد]  نیو  6إیث 

سي  إي  لندن  سكویر  كیو، المملكة  آیھ 3آیھ  4ستریت 
 المتحدة

 ستي ام بي اجنت ابو غزالة للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A43B 3/10, 7/14, 
13/16, 13/18; B29D 35/12 
 

 
 ] المراجع:56[

WO 2007/046133 A 
DE 202005018902 U1 
US 2003/172548 A1 
FR 2522482 A 
EP 1531038 A 

 
   منتج یُرتدى في القدم] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع بمنتج یُرتدى في القدم لزیادة نشاط عضلة الساق 
و/ أو عضلة أسفل البطن / الظھر، یشتمل على : وسیلة تثبیت 
لتثبیت المنتج الذي یُرتدى في القدم في قدم مستخدم؛ ونعل یشتمل 

األقل، إلحكامھا حول قدم المستخدم  على طبقة علیا واحدة على
أثناء االستخدام أو طبقة علیا إضافیة، وطبقة سفلى، للتشبث في 
األرض أثناء االستخدام، حیث تشتمل الطبقة العلیا على اثنتین أو 
قیم الكثافة،  أكثر من المواد ذات المقاومات االنضغاطیة، أو 

طقة صبع، على منالمختلفة، والتي یتم وضعھا كمنطقة أمامیة / لأل
قوس القدم ومنطقة عقب القدم، ویتم وضع النعل بحیث یحدث ثقل 
المستخدم المسلط، أثناء االستخدام، عدم ثبات في جزء واحد على 
األقل من الطبقة العلیا، مما یتطلب تصحیح التوازن من قبل 

 .المستخدم
 
 
 

 14عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1576البراءة:] رقم 11[
 

 
 2019/07/24تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100013] رقم الطلب: 21[
   2010/02/21] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2008/010086] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  11/895,272  ]32 [   2007/08/23 
  ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
ستیف  -2 مایكل كیھ. اندرسون -1: ونالمخترع] 72[

كریج  -5 مایك كوسمیكي -4  بریت ثیمان -3 اندرسون
      شابر

إن . فلورا  3910، واجستاف ، إنكالبراءة: ] مالك 73[
واشنطن  رود، الوالیات المتحدة ، 99216سبوكان، 

    األمریكیة
سعود محمد علي الشواف للملكیة الفكریة  ] الوكیل:74[

  والصناعیة ذ.م.م
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B22D 11/10 
 
 ] المراجع:56[

JP H05 111735 A 
JP S51 14825 A 

 
  قالب مؤتمت متغیر األبعاد ونظام كتلة سفلیة] اسم االختراع: 54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الراھن بقالب معدن مصھور ونظام كتلة سفلیة، 

تجھیزات وتجسیدات طریقة، قد تشمل تركیباً ھیكلیاً لفجوة یشمل 
قالب مع جانب أول، جانب ثان مقابل الجانب األول، جانب ثالث، 
وجانب رابع مقابل الجانب الثالث، یشمل كل جانب سطحاً داخلیاً 
وتحدد السطوح الداخلیة فجوة قالب، وحیث یكون جانب واحد أو 

على  ة إلى الجانب الثاني، وتُحركأكثر مثبتاً بشكل متحرك بالنسب
ً تجسیدات  نحو منضبط خالل الصب. قد یشمل ھذا النظام أیضا
حیث یحوي الجزء المشكل بالصب شكالً مستدقاً عند طرف واحد 
أو كال طرفي الجزء المشكل بالصب. قد تعتبر المظاھر وفقاً 
لالختراع الراھن نظام إدارة انكماش جزء مشكل بالصب أو نظام 

جانبیة أو شكل جزء مشكل بالصب بسبب میزة الضوابط  ضبط
 المتزایدة لشكل جزء مشكل بالصب أثناء عملیة الصب.

 
 

 29عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1577] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/10/01تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100058] رقم الطلب: 21[
   2010/06/14] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2008/010685] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  MI2007A002388   
  إیطالیا] 33[2007/12/19       ] 32[
جورجیو   -2 ماریو بیلواتي -1: ون] المخترع72[

 نیكوال دونیني   -4 إنریكو دانیسي -3 كولومبي
  روسیلینيماسیمیلیانو  -6 جیوسیبي بیتروشي -5 
البراءة: 73[ مالك  كافارو كیمیكا أس. آر . إل إن ] 

مارینوتي ، لیكوادازیون .  آي  - 33050، 1بالزیل 
  (أودلني) ، إیطالیا تورفیسكوسا

 سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C02F1/76 
 

 ] المراجع:56[
US 2005/244328 A1  
GB 2155459 A 
EP 1647525 A 
US 4414193 A 
US 4534952 A 

 
  جھاز و طریقة تعقیم الماء] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتم ترتیب جھاز إنتاج منتجات التعقیم / المؤكسدة في الموضع 
مباشرة في المائع المراد معالجتھ، وطریقة ألكسدة / تعقیم الماء 

تجنب  یتم  لكي  ظاھرة التكاثر المیكروبیولوجي، التي المتأثر 
یمكن أن تسبب مشاكل صحیة و الصرف الصحي أو مشاكل 
ضعف الكفاءة لألنظمة. الجھاز ألجل تعقیم الماء مع اإلنتاج في 

 التعقیم بالتراكیز المطلوبة تتضمن الموقع لمنتجات األكسدة /
 المضخات والمواسیر تنكات التخزین للكواشف الكیمیائیة،

التوصیل ، ومصدر للمادة المعقمة ومنتجات األكسدة التي ألجل 
 .تغمر في الماء المراد تعقیمھ

 
 
 
 

 9عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1578] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/18تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100091] رقم الطلب: 21[
   2010/09/08] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2009/036596] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [          61/035,587]32 [   2008/11/03 
   الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 أندرو في واجنر -2 بول میدریك -1: ون] المخترع72[
    جاري دیھ ماریتي -3
، أوھایو،انكبیھ بیھ جي اند استریز ] مالك البراءة: 73[

 ،44111او اتش  ستریت، كلیفالند، 341وست  3800
 الوالیات المتحدة األمریكیة

  سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: G02B5/08; G02B1/10 
 

 ] المراجع:56[
WO 2007/007570 A  
US 2007/002422 A1 
EP 1909120 A 
US 2002/008914 A1 
US 4547432 A 
WO 2007/013269 A 
US 4963012 A 
US 2003/152782 A1 
 

 
   منتج عاكس] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بمنتج عاكس، مثل مرآة شمسیة، یتضمن ركیزةً شفافة بدرجة عالیة لھا سطح 

فوق جزء على األقل من أحد رئیسي أول وسطح رئیسي ثان. تتشكل طلیة عاكسة واحدة على األقل 
السطحین، ولیكن السطح الرئیسي الثاني (أو، بدالً من ذلك السطح الرئیسي األول). تتضمن الطلیة 
العاكسة طبقةً معدنیة واحدة على األقل. یمكن أن تتشكل بنیة تغلیف على جزء على األقل من الطلیة 

 .العاكسة الثانیة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1579] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/28تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100112] رقم الطلب: 21[
   2010/11/21] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2009/044622] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/054,995 ]32 [     2008/05/21 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 كیاو، لي -2 وینج، لینجكاي -1: ون] المخترع72[
 بان، بونجتشان -5 لیو، بینجلي  -4 زھو، زیاتشینج -3
نتال إكسبیریمس، إنسیتي كوربوریشن] مالك البراءة: 73[

آند ھینیري كاي رود  141روت  336بیلدینج  -ستیشن 
  األمریكیةالمتحدة ، 19880ویلمینجتون، دي إي 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 31/53, A61P 
35/00, C07D 253/07, C07D 
487/04, C07D 401/10 
 

 ] المراجع:56[
WO2008/064157 A1 
WO2008/051805 A2 
 
 

 
االختراع: 54[ اسم   [b-2،1]إمیدازو  -مثیل)-یل-6-(كینولین-7[-4-مثیل-N-فلورو-2أمالح ] 
  یل] بنزامید وطرق تتعلق بتحضریھا-2-] تریازین 4،2،1[
  
 ] الملخص:57[ 

 
یعمل ھذا االختراع على اعداد امالح حمض ثاني ھیدروكلوریك وحمض ثاني بنزین كبریتونیك 

، 1]امیدازو  –یل مثیل)  -6-(كینولین -7[ -4-مثیل  -N –فلورو  -2كیناز وھو  c-Metلمثبط 
2- b] ]1 ،2 ،4 تریازین یل] بنزامید، وتركیبات صیدلیة منھا، والتي تفید في عالج  -2-] 

السرطان واالمراض االخرى التي ترتبط بعدم انتظام في مسار كیناز. یتعلق ھذا االختراع ایضاً 
یل مثیل)  -6-(كینولین  -7[ -4-مثیل  -N –ورو فل -2بطرق ومركبات وسیط لتحضیر المركب 

 .یل] بنزامید، وأمالح منھا -2-] تریازین 1 ،2 ،4[ [B -2، 1]امیدازو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1580] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100126رقم الطلب: ] 21[
   2010/12/28] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/ES2009/070262] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ P200801971    ]32 [     2008/01/07 
   إسبانیا] 33[
  بابلو فومینایا جونزالیس] المخترع: 72[
 كاریتیرا دیل بال،، فومینایا أس أیھ] مالك البراءة: 73[ 

   بیترا ( فالنسیا )، إسبانیا 46117 -إس /ان إي 
 سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E03D 1/32; F16B 
7/14 
 

 ] المراجع:56[
US 4340082 A 
EP 1371787 A2 
US 4414998 A 

 
   الصنبور القابل للضبط لتعبئة احواض المرحاض] اسم االختراع: 54[
  
 الملخص:] 57[ 

 
) یحدد بزوج من 1الصنبور المحتوي على ماسورة المدخل (

) ، والثاني كانبوبة وسطیة 5ثالث ھیاكل، االول كانبوبة داخلیة (
، والثالث كھیكل خارجي 6( ) المحتوي علي المكون السابق 
). یكون للھیاكل 6) الذي فیھ توضع االنبوبة الوسطیة (11(

ا و توجیھ بعضھا البعض، وكم سابقة الذكر وسائل للتعشیق مع
تجمع في ھذه الطریقة بحیث یمكن ان تتحرك بشكل محوري 

). 1فیما یتعلق ببعضھا البعض لكي یتم ضبط طول الماسورة (
یجري ھذا الضبط بالصنبور المركب بالسحب أو الدفع البسیط 

) المزودة علي الحافة العلویة للھیكل 19علي الحنفیات (
دیة الي الحركة الالحقة، والتي تدفع )، والمؤ11الخارجي (

) 1)، وھكذا وبالتالي تغیر طول الماسورة (6االنبوبة الوسطیة (
 .)11و  6،  5المحدد بتلك الھیاكل الثالثة (

 
 

 5عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1581] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110019] رقم الطلب: 21[
   2011/02/27] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/AT2009/000329] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ A 1329/2008    ]32 [     2008/08/27 
  النمسا] 33[
   ألفرد إدلینجر] المخترع: 72[
جي ام  شوا دینكو كاربون جیرماني] مالك البراءة: 73[

 86405، 18ستراسیھ -سیمینس-فون-ویرنر، بي اتش
   .میتنجن، ألمانیا

  سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C22B 5/10, 7/00, 
7/02, 7/04; C21C 5/54 
 
 

 ] المراجع:56[
JP 2001-310177 A 
JP 2007-204782 A 
WO 2006/079132 A 
JP 05074558 A 

 
   طریقة لمعالجة مواد صلبة أو مصھورة] اسم االختراع: 54[
  
 ] الملخص:57[ 

 
یوفر االختراع الحالي طریقة لتشغیل أو اختزال المواد 
الصلبة أو المصھورة ، خاصة أجزاء ممزقة خفیفة، التي 
یتم تحمیل المواد الصلبة أو المصھورة على جسم  لھا 

ً على األقل. یت جرافیت والذي یتم تسخینھ بالحث م جزئیا
إدخال عوامل االختزال المتنوعة من كربون الجرافیت. یتم 
یتم إدخال  تجمیع الصھارة المختزلة و/أو منزوعة الغاز. 
ً مع خام التغذیة الصلب أو  عوامل االختزال سویا
المصھور. ویتم إدخال الغاز الطبیعي، الھیدروكربونات، 

ً مع  الھیدروجین، أول أكسید الكربون و/ أو األمونیا سویا
البخار، األكسجین، ثاني أكسید الكربون و/أو ذرات 

 .الھالوجین أو الھیدروكربونات المھلجنة كعوامل االختزال
 
 

 17عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1582] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/10/17تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110036] رقم الطلب: 21[
   2011/04/07] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2009/007345] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 10 2008 051 014.9  
  ألمانیا] 33[ 2008/10/13        ] 32[
 دیتلیند جاكوبي  -1: ون] المخترع72[
 الیكساندر فریھر فون ریستوفن -3 بیتر كارودوك -2 
شمیدت + كلیمنز جي أم بي أتش + ] مالك البراءة: 73[

لیندالر  51779ایدلستاھلویرك كایسراو ، كو . كیھ جي .
   ، ألمانیا.

  سماس للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[
  

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C22C 19/05 
 
 

 ] المراجع:56[
JP 2004-052036 A 

 
   وكرومسبیكة نیكل ] اسم االختراع: 54[
  
 ] الملخص:57[ 

 
 ٪33إلى  28من الكربون،  ٪0.6إلى  0.4یتعلق االختراع الحالي بسبیكة نیكل وكروم مع نسب 

من من السلیكون، تصل  ٪2األلومنیوم، تصل إلى  ٪6إلى  2من الحدید،  25إلى  15من الكروم، 
من التنتالم، تصل  ٪1.5من كل من النیوبیوم، تصل إلى  ٪1.5من المنغنیز، تصل إلى  ٪2إلى 
إلى  ٪1إلى  تصل  التنغستن،  إلى  ٪1من  تصل  التیتانیوم،  من الزركونیوم، تصل إلى  ٪1من 
من المولیبدنوم، تصل إلى  ٪0.5من السیریوم، تصل إلى  ٪0.5من اإلتریوم، تصل إلى  0.5٪
الیین، متانة عمن النتروجین، ویمثل الجزء المتبقي النیكل، تحتوي على أكسدة وثبات كربنة  0.1٪

التمزق طویل األجل ومقاومة التزحف. وتكون ھذه السبیكة بصفة خاصة مالئمة بصفتھا مادة 
لمكونات وحدات صناعیة بترولیة كیمیائیة وألجزاء، على سبیل المثال ملفات أنبوبیة ألفران وحدة 

جزاء من أل تكسیر ووحدة تھذیب، وحدات تسخین مسبق، وأنابیب وحدة تھذیب، وكذلك لالستخدام
 .وحدات صناعیة لالختزال المباشر لخام الحدید

 
 
 
 
 
 
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1583] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/22تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110050] رقم الطلب: 21[
   2011/04/20] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/JP2009/005651] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [2008-275914    ]32 [     2008/10/27 
  الیابان] 33[
   تاناكا، توھرو] المخترع: 72[
البراءة: 73[ مالك  أس بي آي فارماسیوتیكالز كو. ] 

كو، طوكیو  -تشومي، میناتو -1، روبونجي 6-1، لیمیتد
   ، الیابان1066020

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 31/197, A23L 
1/30, A23L 1/304, A61K 
33/26, A61P 1/16, A61P 3/04, 
A61P 3/06, A61P 3/10, A61P 
9/12, A61P 13/12, A61P 
15/10, A61P 15/12, A61P 
29/02, A61P 43/00 
 

 ] المراجع:56[
WO 2006/025286 A1 
JP 2008255059 A 
WO 2009/139156 A1 
US 2004/048842 A1 
EP 1878421 A1 
EP 1743621 A1 
 

 
االختراع: 54[ اسم  حمض ]  على  یشتمل  البالغین  تصیب  ألمراض  وقایة/تخفیف  -5عامل 

حمض  من  مشتق  حمض -5أمینولیفولینیك،  من  ملح  أو  أمینولیفولینیك أو -5أمینولیفولینیك 
    أمینولیفولینیك أو مشتق منھ كمكون فعال-5حمض 

  
  ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بتركیبة صیدالنیة تختلف عن عامل عالجي حالي لمرض یصیب 
البالغین، من نوع مثبط لتفاعل كیمیائي حیوي، حیث تتمثل آلیة التأثیر الخاصة بھا في تحسین 

اه للتركیبة أي تأثیرات جانبیة، وال تولد مقاومة للعقار تجالتمثیل الغذائي القاعدي، حیث ال یكون 
مرض یصیب البالغین؛ وطریقة لمنع/معالجة مرض یصیب البالغین باستخدام نفس التركیبة. 
ً تركیبة لمنع/تخفیف مرض یصیب البالغین مثل متالزمة التمثیل  یوفر االختراع الحالي أیضا

وارتفاع ضغط الدم، ووظیفة الكبد الضعیفة، والفشل الغذائي، وداء السكري، وفرط دھون الدم، 
الكلوي، والسمنة، وخلل وظیفة االنتصاب، واضطراب انقطاع الطمث، والشعور بألم في الكتف 

)، أو مشتق أو ملح منھ، ALAأمینولیفولینیك (-5وألم أسفل الظھر، حیث تشتمل على حمض 
على  تشتمل  أن  حدید مثل سیترات حدیدوز  ، أو مشتق أو ملح منھ ومركبALAویفضل 

الصودیوم، وسیترات صودیوم الحدید وسیترات أمونیوم الحدید؛ وغذاء أو مادة مغذیة 
لمنع/تخفیف مرض یصیب البالغین یشتمل على التركیبة؛ وطریقة الستخدام التركیبة في تحضیر 

  .عامل لمنع/تخفیف  مرض یصیب البالغین
 3عناصر الحمایة:  عدد
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 اختراع] براءة 12[

 
 

  1584] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110071] رقم الطلب: 21[
   2011/06/19] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2009/069719] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/141,507   ]32 [     2008/12/30 
   األمریكیةالوالیات المتحدة ] 33[
 تیریل روي -  2كیرك ھوبس -1: ون] المخترع72[
     جودي سیسون -3
البراءة: 73[ مالك   5، اوكسیدانتال بیرمین لیمتد] 

، 77046، ھیوستن، تكساس 110جرینوي بالزا، سویت 
   الوالیات المتحدة االمریكیة

  تي ام بي وشركاھمسابا  ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E21B 47/12, G08C 
17/02 
 

 ] المراجع:56[
US 2004/010587 A1 
US 3588804 A 
US 2007/062692 A1 
US 2008/154510 A1 
US 2006/219438 A1 
US 2004/231851 A1 
GB 2434718 A 
 

 
    منصة متحركة لمراقبة الموقع السطحي للبئر] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 

 
) إلى الموقع 100مراقبة موضع سطح للبئر تتضمن على نقل منصة مراقبة متحركة ( طرق ألجل

ھیكل معدني قابل للتنقل  ). منصة المراقبة المتنقلة (المتحركة) تتضمن150السطحي للبئر (
) عن طریق المنصة 135) ؛  كما تثبت ساریة (110) بما فیھ إثنین أو أكثر من العجالت (105(

؛ جھاز اإلرسال و االستقبال یتضمن مودیم السلكي وتمدد ألعلى رأسی ا من الھیكل المعدني 
) مھیأة لالتصال مع جھاز اإلرسال و اإلستقبال ؛ وتقترن وحدة 305) ؛ أداة ضبط (145وھوائي (

) كھربائیا مع واحد على األقل من جھاز اإلرسال واإلستقبال والمعالج. 120القدرة القیاسیة (
ل بنحو السلكي ، في جھاز اإلرسال واإلستقبال، لبیانات الموضع السطحي الطرق تتضمن استقبا

) ؛ وتنقل 150) في أو بالقرب من الموضع السطحي للبئر (165للبئر من عدد من المجسات (
 . إلى محطة مراقبة نائیة (عن بعد) بیانات الموضع السطحي للبئر السلكیا، بالزمن الفعلي،

 
 
 
 
 
 
 

 28عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1585] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110082] رقم الطلب: 21[
   2011/07/25تاریخ تقدیم الطلب: ] 22[
  PCT/DK2010/050019] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/147,614   ]32 [     2009/01/27 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ھولست، ھانس ھینریك -1: ون] المخترع72[
 كریستوفر لندجرن -3 ولیام ستوارت جنثر -2
  جورجن أندرسن -4
البراءة: 73[ مالك  سوندرھوج  ، إنك.،أرال فودز أمبا] 

  فیبي جیھ.، الدانمارك 8260 -، دي كیھ14
 جنتسا بي ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A23C 3/00, A23C 
7/04, A23C 9/00, A23C 9/15, 
A23C 9/152, A23C 3/037 
 
 

 ] المراجع:56[
GUNNAR RYSSTAD AND JENS 
KOLSTAD: "Extended shelf life 
milk-advances in technology", 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
DAIRY TECHNOLOGY, Vol. 59, 
No. 2, Pages 85-96, 2 May 2006 
US 6372276 B1 
Souci, Fachmann and Kraut: "Food 
composition and nutritional tables", 
2000, Medpharm, Page 19 
NL 1014900 C2 
 

 
منتجات ألبان ومنتجات مرتبطة باأللبان تتسم بفترة تخزین طویلة، وعملیة ] اسم االختراع: 54[

    ووحدة معالجة ألبان لتصنیعھا
  
  ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بمنتجات ألبان ومنتجات  

مرتبطة باأللبان تتسم بفترة تخزین طویلة وكذلك 
طریقة إلنتاج ھذه المنتجات التي تتسم بفترة 
تخزین طویلة ووحدة معالجة ألبان لتنفیذ 

في  الواردة  الطریقة  االختراع الطریقة. تتسم 
بالجمع بین الفصل الفیزیائي للكائنات الحیة 
الدقیقة ومعالجة تتم عند درجة حرارة عالیة لفترة 

مللي ثانیة، ولقد وجد أن  200تبلغ على األكثر 
المنتج الذي یتم الحصول علیھ تكون لھ خصائص 

 . مفیدة
 

 
 35عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1586] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/07/31تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110124] رقم الطلب: 21[
   2011/11/24] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2010/036409] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/181,385   ]32 [     2009/05/27 
 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
  رودني، باول إف -1: ون] المخترع72[

 رو بینز، كارل أیھ -3 تشن، تشنكانغ دیفید -2
 ،ھالیبورتون إنیرجي سیرفسز،إنك] مالك البراءة: 73[

، 77389جادكریست كورت، سبرینغ، تكساس  6134
    الوالیات المتحدة االمریكیة

 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: G01F 17/00, E21B 
47/01 
 
 

 ] المراجع:56[
US 2005/071120 A1 
WO 98/17894 A2 
US 2005/279532 A1 
US 4715451 A 
US 5864058 A 

 
الكشف عن الذبذبة في سلسلة أنابیب حفر اعتمادا على أجھزة استشعار ] اسم االختراع: 54[

    بوضعیات متعددة
  
  الملخص:] 57[ 

 
في بعض النماذج التمثیلیة، یشتمل نظام على سلسلة أنابیب حفر 
بھا لقمة حفر. وتمتد سلسلة أنابیب الحفر خالل جزء على األقل 
من حفرة بئر. ویتضمن النظام أیضا جھاز استشعار أول 
بالذبذبات، موضوع على لقمة الحفر لقیاس، عند موضع أول 

سعة  الحفر،  أنابیب  سلسلة  واحدة أو أكثر من الذبذبات على 
المحوریة والذبذبات الجانبیة. ویتضمن النظام أیضا جھاز 
استشعار ثان بالذبذبات موضوع فوق لقمة الحفر وعلى سلسلة 
أنابیب الحفر. وجھاز االستشعار الثاني ھو لقیاس، عند موضع 
ثان على سلسلة أنابیب الحفر، واحدة أو أكثر من الذبذبات 

بذبات الجانبیة. ویتضمن النظام وحدة معالجة المحوریة والذ
لتحدید نوع الذبذبة على أساس المقارنة بین السعة عند الموضع 
األول والسعة عند الموضع الثاني، حیث یكون نوع الذبذبة ھو 
واحد على األقل من الدوران السریع للقمة الحفر ودوران 

 . رحفتجمیعة قاع الحفرة التي ھى جزء من سلسلة أنابیب ال
 

 
 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1587] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/12تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120018] رقم الطلب: 21[
   2012/02/07] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 سانشیز سیباستین -1: ون] المخترع72[

 جولیو مویوجوس -3 بیتش مارتینیز دایفید -2
  بوبال ریبلس دیكاد -4
البراءة: 73[ مالك   3 ،الستوم ترانسبورت تكنولوجیز] 

 ابیریت، فرنس-لیفالویس 92300أفنیو أندري مالروكس، 
 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B61D 35/00, B64D 
11/02 
 
 

 ] المراجع:56[
FR 2286922 A1 
EP 0295508 A1 
EP 0555984 A1 
 

 
 نظام لتخزین وتوزیع المیاه یحتوي على مجرى جانبي لخزن المیاه] اسم االختراع: 54[
   
  
  ] الملخص:57[ 
 

) لتخزین المیاه وتوزیعھا، ویشتمل النظام على: خزان میاه 209یتعلق االختراع الحالي بنظام (
)، ومخرج ماء رئیسي 234ومدخل ماء مجمع ()، 232) یحتوي على مدخل ماء عذب (230(
) متصل بمخرج 248) موصلة بمدخل الماء العذب؛ ومصرف میاه (242)؛  قناة ماء عذب (236(

) یعمل على توصیل قناة 250المیاه الرئیسي؛ ویتمیز النظام بوجود مجرى جانبي لخزان المیاه (
ام بین نمط أول یتم فیھ غلق المجرى ) لتحویل النظ252الماء العذب بالمصرف الرئیسي، وجھاز (

یتم فیھ فتح المجرى الجانبي 236) وفتح مخرج المیاه الرئیسي (250الجانبي ( )، ونمط ثاني 
   .)236) وغلق مخرج المیاه الرئیسي (250(
 

 
 

 15الحمایة:  رعدد عناص
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1588] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120106] رقم الطلب: 21[
   2012/08/15] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/NO2011/000055] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 2010 0239 ]32 [     2010/02/17 
 النرویج] 33[
 إرلینج كلیبا -2 ماجنار تفیتین -1: ون] المخترع72[

  أویفیند ستوكا -3
البراءة: 73[ مالك  بترولیوم تكنولوجي كومباني أیھ ] 

فیان ، أس ان 13سلیتیستراند  ستافانجر،  4030 -، 
  النرویج

 سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E21B 34/10 
 

 ] المراجع:56[
 

US 4239082 A 

 
    نظام صمام] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق اإلختراع الحالى بنظام صمام لإلستخدام فى ثقب بئر, ویتضمن النظام قلب تشكیل جیبى جانبى 
) 7) قطاع جسم مطول (6وواحدة أو أكثر من أدوات البئر, حیث یتضمن قلب التشكیل الجیبى الجانبى (

) بثقب أساسى مفتوح بالكامل 7الجسم المطول ( ) عند أطرافھا, ویزود قطاع8مزود بوسیلة إتصال (
) ً ). وتزود فتحة بینیة واحدة على 10) وثقب جیب جانبى مجنب (3) للمحاذاة مع أنابیب البئر (9تماما
), وتزود فتحة 10), مما یؤدى إلى ثقب الجیب الجانبى (6) فى قلب التشكیل الجیبى الجانبى (12األقل (

), بحیث أن فتحتین 9), مما یؤدى إلى ثقب األساسى (11فى الجدار الداخلى ( )13بینیة واحدة على األقل (
), الذى فیھ یرتب 10) یكونان على إتصال مائع من خالل ثقب الجیب الجانبى (13, 12على األقل (

) على التوالى لتكوین حاجز مائع مزدوج 10) لثقب الجیب الجانبى (101, 100صمامین على األقل (
, 100), ویمكن إسترداد الصمامین على األقل (6) وخارج قلب التشكیل الجیبى (9األساسى (بین الثقب 

) لقلب التشكیل 11) كالً على حده من خالل فتحة تركیب واحدة على األقل مرتبة فى الجدار الداخلى (101
 . )6الجیبى الجانى (

 
 

 
 
 
 
 

 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1589البراءة:] رقم 11[
 

 
 2019/09/12تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120111] رقم الطلب: 21[
   2012/09/03] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/DK2011/050067] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [   PA 2010 70084]32 [     2010/03/04 
 الدنمارك] 33[
  كارستن لیوناردكنودسن، ] المخترع: 72[
البراءة: 73[ مالك  ، أل كیھ إنفستمنت أیھ بیھ أس] 

  ھملیبایك، الدنمارك 3050 -، دي كیھ 2ھملیھافن
 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61M 15/06, A24F 
47/00 
 
 

 ] المراجع:56[
 

EP 2002856 A1 
US 2003/111552 A1 
EP 1867357 A1 
 

 
    جھاز استنشاق] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یشتمل  )1یتعلق االختراع بجھاز استنشاق (
على مبیت مزود بحجیرة أولى على األقل 

) ویضم مادة واحدة 40) وحجیرة ثانیة (30(
). 50واحد على األقل لدخول الھواء () على منفذ 40أو أكثر. وتشتمل الحجیرة الثانیة المذكورة (

) قریبة من الحجیرة األولى المذكورة 21) على نھایة طرفیة أولى (1ویحتوي جھاز االستنشاق (
) 27)، وجزء استنشاق (40) قریبة من الحجیرة الثانیة المذكورة (22)، ونھایة طرفیة ثانیة (30(

) في تخزین مادة 30جیرة األولى المذكورة (). وتستخدم الح22یقع عند النھایة الطرفیة الثانیة (
) على مجموعة من األجسام 1التشغیل لجھاز االستنشاق (واحدة على األقل، وتحتوي في وضع 

)، وھذه یتم ترتیبھا في عالقة تجاور. ویحدد كل من أزواج األجسام المتجاورة 60المانعة للتسرب (
) قابلة للحركة مع 60تكون تلك األجسام () الحتواء المادة، و62) حجیرة محكمة الغلق (60(

) 30بعضھا بالترافق مع المادة المذكورة الواحدة على األقل القادمة من الحجیرة األولى المذكورة (
). 1) لتحدید وضع التشغیل لجھاز االستنشاق المذكور (40وصوالً إلى الحجیرة الثانیة المذكورة (
) حیث یدخل الھواء خالل 40لمذكورة في الحجیرة الثانیة (ویتم احتواء واحدة أو أكثر من المواد ا

) ویتم امتصاصھ عن طریق التبخیر مثالً. وعند احتواء المادة المذكورة 50منفذ دخول الھواء (
) فقد یتم استنشاقھا من خالل جزء االستنشاق 40الواحدة على األقل في الحجیرة الثانیة المذورة (

) لالستخدام في 30سیلة تحرر في الحجیرة األولى المذكورة (). ویتمیز الجھاز بوجود و27(
) إلى الحجیرة الثانیة المذكورة، مع السماح بتدفق الھواء إلى منفذ 60تحریك األجسام المذكورة (

 . ) في وضع التشغیل50دخول الھواء (
 

 28عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1590] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120114] رقم الطلب: 21[
   2012/09/16] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2011/000478] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/340,400 ]32 [     2010/03/17 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
  إي. ماسونتوماس  -1: ون] المخترع72[
  كیسي آر سبیرز -3  دوایت بیھ. ولیامز -2 
تایكو فایر آند سیكیورتي جي ام بي ] مالك البراءة: 73[

اتش 21ستراسي  -فیكتور فون برانس، اتش سي   ،- 
  نیوھوسین ایھ ام رینفول، سویسرا 8212

  سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[ 
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A62C 31/00, A62C 
31/03 
 

 ] المراجع:56[
 

US 6182767 B1 
US 6371212 B1 

 
    فوھة أرضیة صناعیة ونظام إلطفاء الحریق] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

نظام أرضى صناعي إلطفاء الحریق مشتمل على شبكة متراكبة لتستقر فوق خندق وفوھة إطفاء الحریق 
النظام على نحو مفضل بالفوھة التى لھا فجوة تفریغ قابلة للضبط؛ ویركب فى  مرتبطة بالشبكة، ویمیز

ً من األھداف الصناعیة أو ال یمر فوق  ً تماما الفوھة برمیل مع الشبكة بحیث أن البرمیل ال یحمل وزنا
الشبكة؛ وفى وجود إتحاد رأس العارضة/ البرمیل القابل للضبط الذى ینتج فجوة فوھة ضد تیار فتحة 

ً ت  . فریغ الفوھة؛ و/أو، أیضاً، ینتج تفریغ فجوة حلقیة وتفریغ فوھة حلقیة تماما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1591] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/09/01تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120117] رقم الطلب: 21[
   2012/10/01] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2011/054766] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 00477/10 ]32 [     2010/04/01 
 سویسرا] 33[
  كادنر -بیركھارد، جوسون] المخترع: 72[
جینیرال إلكتریك تكنولوجي جي ام ] مالك البراءة: 73[

 5400 -، سي أتش 7براون بوفري ستراسیھ ،  بي اتش
  سرایبادن، سو

  سابا وشركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: F02C 7/224, F03G 
6/06, F24J 2/00 
 

 ] المراجع:56[
 

US 6233914 B1 
GB 2449181 A 

 
طریقة لزیادة كفاءة محطة للطاقة والتي تكون مجھزة بتوربین غاز، ] اسم االختراع: 54[

    ومحطة طاقة لتنفیذ الطریقة
  
  ] الملخص:57[ 
 

)، 11) والتي تكون مجھزة بتوربین غاز (10في محطة طاقة (
) مسخن عن طریق الحرارة 11یكون الوقود لتوربین الغاز (

یتم عمل التسخین من خالل استخدام دائرة تحویل  الشمسیة. 
). اإلستخدام باإلضافة إلى ذلك، دائرة تحویل 37حراري (

ثانیة بین المصدر ( للحرارة الشمسیة ودائرة  )33حراري 
) تسمح بتخزین الحرارة 37التحویل الحراري األولى (

ً لإلختراع یسمح بشكل خاص  الشمسیة. تسخین الوقود وفقا
 . )10بزیادة كفاءة محطة الطاقة (

 
 
 
 

 17عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1592] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/14تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120118] رقم الطلب: 21[
   2012/10/03] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2010/032578] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ PCT/US2010/032578 
 مكتب الدوليال] 33[ 2010/04/27     ] 32[
   آر لوفورن، جیمس،] المخترع: 72[
البراءة: 73[ مالك  ھولیبورتون إنیرجي سیرفیسیز، ] 

بیالیر بولیفارد ھوستون، تیكساس  10200، إنك.
  الوالیات المتحدة األمریكیة، 5299-77072

 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E21B 21/08 
 
 

 ] المراجع:56[
 

US 2006/272860 A1 
US 5188176 A 
US 5484018 A 
US 5402849 A 
US 5027900 A 
 

 
    التحكم في ضغط حفرة بئر بأعمدة مائع معزولة] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع الحالي بطریقة للتحكم في الضغط في حفرة بئر حیث قد تشتمل على وضع مادة 
أثناء وجود المائع في حفرة البئر، وتدفق مائع آخر في حفرة البئر اثناء وجود حاجزة في حفرة البئر 

المائع األول والمادة الحاجزة في حفرة البئر. وقد یكون المائعان األول والثاني مختلفین في الكثافة. 
وھناك طریقة أخرى قد تشتمل على تدویر مائع خالل عمود أنابیب وحلقة متكونة بین عمود 

ب وحفرة البئر، ثم السحب الجزئي لعمود األنابیب من حفرة البئر، ثم وضع مادة حاجزة في األنابی
حفرة البئر، ثم السحب الجزئي لعمود األنابیب من حفرة البئر ثم تدفق سائل آخر في حفرة البئر. 

كما یتعلق االختراع بنظام یمكن أن یحتوي 
على مائعین على األقل في حفرة البئر، حیث 

لمائعان مختلفین في الكثافة، ومادة یكون ا
 . حاجزة تفصل المائعین

 
 
 
 
 

 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1593] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/10/01تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130078] رقم الطلب: 21[
   2013/06/24] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/ES2012/070009] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ P201130118   ]32 [     2011/01/31 
  إسبانیا] 33[
  فومینایا غوانزالز، مرسیدس] المخترع: 72[
، كاریتیرا دیل بال، فومینایا، اس. ایھ] مالك البراءة: 73[

  بیتیرا (فالنسیا)، اسبانیا 46117-اس/ان اي
  سابا وشركاھم تي ام بي الوكیل:] 74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E03D 1/14 
 
 

 ] المراجع:56[
 

DE 202006016050 U1 
EP 0796954 A1 
DE 10132598 A1 
EP 1477618 A1 
 

 
    جھاز ثنائي التدفق ألجل خزانات المرحاض] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

بصفة أساسیة على زر ضغط  الذي عند یشتمل الجھاز المذكور 
الكبس علیھ فإن الفیضان من نظام الضخ   یرتفع ألعلى، مسببا 
تدفق الخزان من خالل  كابح ملحق بقاع الخزان المذكور. ویتصل 
زر الضغط بالفیضان عن طریق سلك فوالذي متجھ في أنبوب 
مرن، یربط السلك المذكور بأطرافھ عن طریق آلیة أولى متصلة 

زر الضغط و آلیة ثانیة متصلة بالفیضان، ھذا الفیضان أیضا ب
) یشتمل على جزء 7( یتضمن ناقوس. ویتمیز بأن الناقوس

) ، ویتصالن سویا البراز الترتیب ”7) و جزء سفلي(’7علوي(
السفلي من اقتران  تركیب  بھ جدار زخرفي ذو فتحات والذي 

 ’43-43وسیطة ( یرتبط مع القطاع العلوي المحیط بقاعدة اقتران
 . )”5 –  ’5-5) متصلة بالكابح (”43–
 

 
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1594] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/18تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130090] رقم الطلب: 21[
   2013/07/25] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/022888] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/437,103 ]32 [     2011/01/28 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
   .وایتنبرغر ، ویلیام، أیھ] المخترع: 72[
 ،جونسون ماثي ببلك لیمیتد كومبني] مالك البراءة: 73[

الخامس،  فارینغدون ستریت، لندن اي  25الطابق 
  لمملكة المتحدةأیھ بي، ا4أیھ 4سي

 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B01D 53/86, B01F 
3/06, B01J 19/18, B01J 8/06 
 
 

 ] المراجع:56[
 

EP 2153891 A1 
US 2010/040190 A1 
GB 2057908 A 
CA 2225293 A1 
US 2008/145284 A1 
US 2006/245982 A1 
 

 
    مفاعالت بنائیة محسَّنة وقابلة للرص] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع الحالي بمفاعل إلجراء تفاعالت حفزیة. 
ً على قضیب  ویتضمن المفاعل مكون مفاعل موضوع اختیاریا
مركزي في أنبوب مفاعل. ویمكن أن یكون لمكون المفاعل 

لتوجیھ  موائع  تدفق مائع من خالل المفاعل. وتكون مجاري 
مجاري الموائع فعالةً لزیادة نقل الحرارة في المفاعل. ویمكن أن 
یكون لمكون المفاعل فلكة متصلة بسطح علوي أو سفلي لتوجیھ 

 . تدفق مائع
 
 

 
 

 14عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1595] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/08/14تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130108] رقم الطلب: 21[
   2013/08/26] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/FR2012//000059] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [11/00578 ]32 [     2011/02/28 
  فرنسا] 33[
 الزاري، جین بییر-1: ون] المخترع72[
  مارك الزاري، جین -2 
، تشمین دي 5، الزاري، جین بییر] مالك البراءة: 73[

  ساینت ماكسیم، فرنسا 83120-إل أورور، إف
 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B41M 5/34, B41M 
5/26 
 
 
 

 ] المراجع:56[
 

US 5932318 A 
US 2003/136847 A1 
FR 2915614 A1 
US 5364829 A 
 

 
طریقة لتكوین صورة لیزر ملونة ذات عائد انعكاس عاٍل ووثیقة یتم فیھا ] اسم االختراع: 54[

    إنتاج صورة لیزر ملونة
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع الحالي بصورة لیزر ملونة بعائد 
انعكاس عاٍل. وھى تشتمل على ورقة من مادة یمكن 

) في 52)، بكسالت فرعیة (41باللیزر (معالجتھا 
األلوان األساسیة، شعاع اللیزر عبر المستویات 
الرمادیة للصورة الملونة المعرضة للتفحیم، وركیزة 

). وكلھا تكون مرققة. ویتم فصل البكسالت 42(
شفافة  بمناطق  تزید االنعكاسیة وتقوي  Tالفرعیة 

المكون األبیض للصورة الشخصیة. ویمكن لطبقات من 
 . الورنیش العاكس تقویة االنعكاسیة

 
 

 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1596] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/10/24تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130169] رقم الطلب: 21[
   2013/12/23] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/SE2012/050681] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [1150585-6 ]32 [     2011/06/23 
  السوید] 33[
  سفینسون، لینارت-1] المخترعون: 72[
  سایدن، ھانز -2 
البراءة: 73[ مالك  سویدیش أورفان بایوفیترم ] 

 ستوكھولم، السوید 76 112 –أس إنترناشونال أیھ بي، 
 نتساج ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 9/10; A61K 
31/22; A61P 3/00 
 

 ] المراجع:56[
 

WO 2010/054273 A1 
US 5550165 A1 
US 2005/0288187 A1 
US 2010/0227936 A1  

 
   تركیبة صیدالنیة سائلة تشتمل على نیتیسینون] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع الحالي بصیغة صیدالنیة سائلة مناسبة لإلعطاء عن طریق الفم، تشتمل على معلق 
سیكلو ھكسان دایون  -3، 1 -تراي فلورو میثیل بنزویل) -4 -نیترو -2( -2من كمیة فعالة من 

في حجم المیكرون (نیتیسینون)؛ ومنظم رقم ھیدروجیني من حمض سیتریك برقم ھیدروجیني 
. تعتبر الصیغة مفیدة في عالج اضطرابات وأمراض یكون فیھا تثبیط 3.5إلى  2.5في المدى من 

ثال في ) مرغوباً، على سبیل المHPPDھیدروكسي فینیل بیروفات داي أوكسجینیز ( -4إنزیم 
 وراثي.  1دم تیروسیني من النوع 

 
 

 18عناصر الحمایة:  عدد
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 براءة اختراع نقل ملكیة

 

 

 المالك الحالي المالك السابق معاملةتاریخ ال الطلبرقم 

20160098 20  /08  /2019 

فیوم بایوساینسز بیھ في تي. أل تي 
   دي.

 
 وعنوانھ :

أف. آي. إي.، فیرست فلور،  459
باتبارغانج إندستریال أیریا، نیودلھي 

   ، الھند110092

   فیوم ثیرابیوتیكس لیمیتد
 

 وعنوانھ :
أف. آي. إي.، جراوند فلور، باتبارغانج  459

، الھند 110092إندستریال أیریا، نیودلھي 
   

20150151 21  /08  /2019 

فیومي بیوسینسیز بي في تي. لیمتد
   
 

 وعنوانھ :
، فیرست فلور، اف.اي.اي 459

باتبارغانج انداستریال اریا، نیودلھي 
   الھند 110092

  فیومي ثیرابیوتیكس لیمتد
   
 

 وعنوانھ :
، إف.آي.إي. جراوند فلور، 465بلوت نمبر 

باتبارجانج إندسترال إریا، نیودلھي. الھند ، 
110092   

20170073 26  /08  /2019 

ساندفیك ماتیریالز تكنولوجي 
 جي ام بي اتش دوتشالند

   
 

 وعنوانھ :
،  243-229ھیردتر الندستراسیھ 

 دوسیلدورف ، ألمانیا 40549

 إیبكو جیرماني جي ام بي أتش
   
 

 وعنوانھ :
، 35نیدرالسونغ فیلباخ، سالیرستراسیھ 

   فیلباخ، ألمانیا 70736

20170096 26  /08  /2019 

ساندفیك ماتیریالز تكنولوجي 
 جي ام بي اتش دوتشالند

   
 

 وعنوانھ :
،  243-229ھیردتر الندستراسیھ 

 دوسیلدورف ، ألمانیا 40549

 إیبكو جیرماني جي ام بي أتش
   
 

 وعنوانھ :
، 35نیدرالسونغ فیلباخ، سالیرستراسیھ 

   فیلباخ، ألمانیا  70736

20190002 08  /09  /2019 

آیرونوود فارماسوتیكالز، إنك.
   
  
 

 وعنوانھ :
بیني ستریت، كامبریدج،  301

 ، أمریكا02142ماساتشوستس 

 سایكلریون ثیرابیوتیكس، إنك.
   
 

 وعنوانھ :
بیني ستریت، كامبریدج، ماساتشوستس  301

  ، أمریكا 02142

20190008 11  /09  /2019 

آیرونوود فارماسوتیكالز، إنك.
   
  
 

 وعنوانھ :
بیني ستریت، كامبریدج،  301

 ، أمریكا02142ماساتشوستس 

 سایكلریون ثیرابیوتیكس، إنك.
   
 

 وعنوانھ :
بیني ستریت، كامبریدج، ماساتشوستس  301

  ، أمریكا 02142
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 المالك الحالي المالك السابق معاملةتاریخ ال الطلبرقم 

20180099 03  /10  /2019 

 بروستار مانوفاكشرینغ انك
  
 

 وعنوانھ :
وارنر لووب ئیست،  393،  64230

بزنس بارك اوكوتوكس ، ألبرتا تي 
 (كندا). 1ال  0اس  1

بروستار اینرجي تیكنولوجیز (یو اس ایھ) ال 
   ال سي

 
 وعنوانھ :

 9ستریت، لیدوك، البیرتا، تي  6225-41
    ، كندا7ئي أو في 

20180105 03  /10  /2019 

 بروستار مانوفاكشرینغ انك
  
 

 وعنوانھ :
ئیست، وارنر لووب  393،  64230

بزنس بارك اوكوتوكس ، ألبرتا تي 
 (كندا). 1ال  0اس  1

بروستار اینرجي تیكنولوجیز (یو اس ایھ) ال 
   ال سي

 
 وعنوانھ :

 9ستریت، لیدوك، البیرتا، تي  6225-41
   ، كندا7ئي أو في 
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعیة  2006لسنة  )6(لقانون رقم اإلعالنات الصادرة تطبیقا 

 
 2019) لسنة 6إعالن رقم (

 
 
 
 
  

أعاله ننشر بھذا اإلعالن التفاصیل التالیة فیما یختص بطلبات التصمیمات  ذكورالمالقانون  استنادا إلى     
 .والطلبات التي تم نقل ملكیتھا، الصناعیة التي تم إیداعھا

 
 وسیشتمل النشر على البیانات التالیة:     

 
 
 

 الرقم المسلسل للطلب .  -1
 اسم الطالب وعنوانھ.  -2
 الطلب.تقدیم تاریخ   -3
 .وصف األداة التي قدم طلب التسجیل من أجلھا  -4
 تصنیف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعیة المتعلق بالطلب . -5
 اسم وعنوان الوكیل المفوض لتسجیل التصمیم في مملكة البحرین. -6
 نقل الملكیة تاریخ  -7
 أسم المالك السابق وعنوانھ  -8
 أسم المالك الحالي وعنوانھ -9

 
 

 
  

 
 التجاریة الخارجیةالعالقات مدیر إدارة 

 
 
 

 

 اإعالن رقم )6( ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية
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 1649رقم الطلب:  ب ت /  

 أنفان تیریبل دیزاین اب اسم الطالب:
نورتالج،  761 40 -، اس أي20غوستاف ادولفز فاغ عنوانھ : 

  السوید
 03/04/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 ظلة واقیة من الشمس لسریر طفلوصف طلب التصمیم:  
 02-06 التصنیف : 

 سیدر وایت برادلي لإلستشارات ذ.م.ماسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین -، المنامة  2215ص.ب. عنوانھ : 

____________________________________ 
 
 

 
 1662رقم الطلب:  ب ت /  

 أل في أم أتش فراغرانس براندز  اسم الطالب :
، لیفالویس بیریت ، 92300رو اناتولي فرانس  77عنوانھ : 

 فرنسا
 25/06/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 قارورة لمنتجات عطریةالتصمیم: وصف طلب 
 01-09 التصنیف : 

 سماس للملكیة الفكریةاسم الوكیل المفوض: 
، 1010، طریق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب عنوانھ : 

 مملكة البحرین-، السنابس410مجمع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1656رقم الطلب:  ب ت /  
 ساریغاما إندیا لیمتید اسم الطالب:

، بنغال 700028 -جیسوري رود، دمدم، كلكتا  33عنوانھ : 
 02/05/2019تاریخ تقدیم الطلب: الغربیة، الھند 
 مشغل صوتيالتصمیم: وصف طلب 

 01-14التصنیف:  
التمیمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات اسم الوكیل المفوض: 

 القانونیة
، جناح 13البحرین المالي المبني الشرقي، طابق  أمرفعنوانھ : 

 –المنامة  346، مجمع 1459بي ، مبني 13، مكتب 1304
 مملكة البحرین

____________________________________ 
 

 

 
 

 1665رقم الطلب:  ب ت /  
 ستینغر أویل تولز إل إل سي  اسم الطالب :

، ھیوستون، 150بریاربارك درایف، سویت  3701عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة77042تكساس 

 22/07/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 دلیل قضیب صمام أسطوانيالتصمیم: وصف طلب 

 99-08 التصنیف : 
 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین -المنامة  990ص ب عنوانھ : 
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 1666رقم الطلب:  ب ت /  

سیلیماسیما، بیسلوتین فینوتسشاب میت بیبیركت   اسم الطالب :
 انسبركیلیجكھید

 بوغینھوت، بلجیكا 9255إیھ، 8ھولسترات عنوانھ : 
 25/07/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 وصف طلب التصمیم: زر میكیتكو
 02-07 التصنیف : 

 جاه للملكیة الفكریة ش.ش. واسم الوكیل المفوض: 
 البحرین مملكة –المنامة  26110ص ب عنوانھ : 

____________________________________ 
 
 

 
 1668رقم الطلب:  ب ت /  

 جاید بیوتي ال ال سي  اسم الطالب :
، روشیستر، 1810تشیسنت ستریت، سویت  100عنوانھ : 
 الوالیات المتحدة األمریكیة، 14604نیویورك 

 05/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 اسمعصا لوضع مستحضرات التجمیل وصف طلب التصمیم: 

 سابا وشركاھم تي أم بيالوكیل المفوض: 
 ، المنامة ، مملكة  البحرین 21031ص.ب. عنوانھ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1667رقم الطلب:  ب ت /  
 یوسف أحمد رحیمي  اسم الطالب :

قاللي،  - 254مجمع  - 5430طریق  - 1212مبنى عنوانھ : 
 مملكة البحرین

 04/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
حامل شوكالتھ واّیسكریم  -حلقة كوب قھوة وصف طلب التصمیم:  

 كون
 07-06 التصنیف : 

 یوسف أحمد رحیمياسم الوكیل المفوض: 
 قاللي،  - 254مجمع  - 5430طریق  - 1212مبنى  صعنوانھ : 

مملكة البحرین 
____________________________________ 

 
 

 
 

 1669رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ  اسم الطالب :

 مودینا، إیطالیا 41100-، آي1163فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 06/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 سیارةوصف طلب التصمیم: 
 08-12 التصنیف : 

 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین -المنامة  990ص ب عنوانھ : 
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 1670رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ.  اسم الطالب :

 مودینا، إیطالیا 41100 -، آي 1163فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 06/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 سیارة لعبةوصف طلب التصمیم:  
 01-21 التصنیف : 

 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 
مملكة البحرین  -المنامة  990ص ب عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1672رقم الطلب:  ب ت /  
 جالس، إنك.  اسم الطالب :

، لوس أنجلوس، 200زیستوود بولیفارد، سویت  2127عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة90025كالیفورنیا 

 14/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 رجھاز تبخیجسم وصف طلب التصمیم:  

 03-09التصنیف :  
 نتسإم بي أجأبوغزالھ للملكیة الفكریة تي اسم الوكیل المفوض: 

 ، المنامة، مملكة البحرین990ص. ب. عنوانھ : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1671رقم الطلب:  ب ت /  
 جالس، إنك.  اسم الطالب :

، لوس أنجلوس، 200زیستوود بولیفارد، سویت  2127عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة90025كالیفورنیا 

 14/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
جھاز تبخیر بما في ذلك جسم الجھاز وصف طلب التصمیم: 

 وخرطوشة تثبت داخل الجسم
 03-09التصنیف : 

 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض:  
 ، المنامة ، مملكة  البحرین 990ص.ب. عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1673رقم الطلب:  ب ت /  
 جالس، إنك.  اسم الطالب :

، لوس أنجلوس، 200زیستوود بولیفارد، سویت  2127عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة90025كالیفورنیا 

 14/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 مع جھاز تبخیر لالستخدامخرطوشة وصف طلب التصمیم:  

 03-09التصنیف :  
 للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتسأبوغزالھ اسم الوكیل المفوض: 

 ، المنامة، مملكة البحرین990ص. ب. عنوانھ : 
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 1674رقم الطلب:  ب ت /  
 جالس، إنك.  اسم الطالب :

، لوس أنجلوس، 200زیستوود بولیفارد، سویت  2127عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة90025كالیفورنیا 

 14/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 مكون لإلستخدام مع جھاز التبخیروصف طلب التصمیم:  

 03-09التصنیف :  
 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 

 البحرین، المنامة، مملكة 990ص. ب. عنوانھ : 
____________________________________ 

 

 
 

 1676رقم الطلب:  ب ت /  
 بینینفارینو اس بیھ ایھ  اسم الطالب :

 تورینو، إیطالیا  I-10121،  6فیا برونو بوزي ، عنوانھ : 
 22/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 تجھیزات السیارة الداخلیةوصف طلب التصمیم:  
 08-12التصنیف :  

 سابا وشركاھم تي. إم . بياسم الوكیل المفوض: 
 ، المنامة، مملكة البحرین21013ص. ب. عنوانھ : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1675رقم الطلب:  ب ت /  
 بینینفارینو اس بیھ ایھ  اسم الطالب :

 تورینو، إیطالیا  I-10121،  6فیا برونو بوزي ، عنوانھ : 
 22/08/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 ھیكل سیارةوصف طلب التصمیم:  
 16-12التصنیف :  

 سابا وشركاھم تي. إم . بي.اسم الوكیل المفوض: 
 ، المنامة، مملكة البحرین21013ص. ب. عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1682رقم الطلب:  ب ت /  
 شیري اوتوموبایل كو.، ال تي دي  اسم الطالب :

تشانغتشون رود، ایكونمي & تیكنولوجي دیفلوبمنت  8عنوانھ : 
 الصین ،241006زون ووھو، انھوي 
 29/09/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 سیارةوصف طلب التصمیم:  
 08-12التصنیف :  

 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 
 البحرین، المنامة، مملكة 990ص. ب. عنوانھ : 
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 المالك الحالي السابقالمالك  معاملةتاریخ ال الطلبرقم 

1477 27  /03  /2019 

ساموخفالوف سیرغي اندریوفیتش (یو 
 ایھ)

 
 وعنوانھ :

، 18، كیھ في. 14فول. دراجومانوفا، 
   ، أوكرانیا02068كیف، 

   اینسینور اینتربرایسز لیمیتد
 

 وعنوانھ :
، 1022بي، كایماكلي، 28أرخانجیلو، 

   نیقوسیا، قبرص

 (رسوم ونماذج صناعیة) نقل ملكیة
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اإعالن �شطب وكاالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه مت �شطب قيد الوكالة 

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

1082رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

New Zealand  Dairy Board 

NEW ZELANDER

.p.o.box 417,  wellington , new zealand
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

6365رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

As Birambeau 

FRENCH

rue de la pierre,levee,  F.75011 PARIS, France,4
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Household

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

AS BIRAMBEAU

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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6370رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Fritz  Nauer Ltd 

SWISS

PO BOX 8712,  STAFA,  SWITZERLAND
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Sponge

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

fritz nauer ltd

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

6371رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Blackburn Starling Lightning Preventor Ltd 

BRITISH

.QUEENS DRIVE, NOTTINGHAM NG2 3AY, ENGLAND
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Lamps
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BLACKBURN  LIGHTNING

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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6411رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Porsa Italy Srl 

ITALAIN

)VIA CORFU 54, 25125 BRESCIA (ITALY
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Construction Equipment
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

porsa

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

6462رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Oce Technologies B.V 

DUTCH

  ST. URBANUSWEG 43,  P.O.BOX:101 . 5900 MA VENIO,
THE NETHERLANDS

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Photographing Equipment tools

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

OCE NEDERLAND , TOPASOL

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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6486رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

(.Khaleej Times  (Galadari Printing & Publishign Est 

EMIRATES

P.O.BOX: 11243,  DUBAI,  U.A.E
يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Books

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

KHALEEJ TIMES

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

6648رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Danish Prime Food Co Ks 

DANISH

bonnesensgade 8 p.o.box: 259 , dk -9100 aalborg - den-
mark

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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6722رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Polypal International Ltd 

BRITISH

 1ST FLOOR WESTERN HOUSE , UXBRIDGE ROAD ,
HILLINGDON , MIDDLESEX  UB 10 OLY ENGLAND,  U.K

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Construction Equipment

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

POLYPAL INTERNATIONAL LTD

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

7241رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Arneg S.P.A.

ITALIAN

VIA VENEZIA 58 - loc, MARSANGO , 35010 CAMPO S. 
MARTINO - PADOVA

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Electrical home appliances

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ARNEG

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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8282رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Ducon Limited

EMIRATES

P.O.BOX 16840,   DUBAI  U.A.E.

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Cement

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DUCON

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

9845رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Pliant  Corporation  Pty  Ltd

AUSTRALIAN

PO BOX 8133, NORTHLAND CENTRE, VICTORIA 3072, 
AUSTRALIA

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Household

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

VITA FILM

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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10377رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Beau Marais S.A.  France

FRENCH

1. 483, rue du beau marais- bp 147, 62403 bethune cedex, 
FRANCE

2. C/O. EUROPEENNE DE COMMERCIALISATION ET DE 
COURTAGE, 2 BOULEVARD GUEY,  13012 MARSEILLE, 

FRANCE.

يونيفر�شال انرتبراي�شزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

792رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Asp - Holmblad.

DANISH

NAESTVEDVEJ 195 - DK 4760 VORDINGBORG -  DEN-
MARK

�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Candles

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ASP HOLMBLAD

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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806رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Plumrose  Limited

DANISH

2 August Wimmer Vej, 2500 Copehhagen Valby, Denmark.

�شركة برادات اجلزيره ذ.م.م.ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

880رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Letona  Co  Operative Cannery Limited

AUSTRALIAN

associated securities house, 171 clarence st, sydney austra-
lia (also at p.o box 225, leeton nsw 2705, Australia(

�شركة برادات اجلزيرها�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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908رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Deeko  Limited

BRITISH

GARMAN  ROAD  ,  LONDON  N17  OUG, ENGLAND.

�شركة برادات اجلزيرها�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Plastics

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DEEKO

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

912رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Jones Dairy Farm

AMERICAN

P.O. BOX 28, FORT ATKINSON, WISCONSIN 53538,   
U.S.A.

�شركة برادات اجلزيره ذ.م.م.ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Foodstuffs
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

HORMEL DINTY MOORE

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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941رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Milk  Marketing  Board

BRITISH

THAMES  DITTON,   SURREY,  ENGLAND,  U.K.
�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DAIRY  CREST  AND  COUNTRY   LIFE

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

1792رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Geo  Bassett  Holdings  Ltd.

BRITISH

P.O. BOX  80  LIVERSEY ST. OWLERTON , SHEFFIELD 
S6  2  AP  ,  U.K.

�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب



العدد: 3443 – الخميس 31 أكتوبر 2019

87

2465رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Messrs. Plumrose ( Australia )

AUSTRALIAN

MELBOURNE, 865 NEPEAN HIGHWAY, MOORAABBIN, 
VICTORIA 3189 AUSTRALIA

�شركة برادات اجلزيره ذ.م.م.ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

2531رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Kortman And Schulte N.V.

DUTCH

ACHTEROM, 91,  DORDRECHT, THE NETHERLANDS
�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
cleaners

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BIOTEX

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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2541رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 American Home Foods

AMERICAN

685-THIRD AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017, U.S.A.

�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

4028رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Terrys Group

BRITISH

WATERTON, BRIDGEND,  MID GLAMORGAN CF31 3DJ, 
U.K.

�شركة برادات اجلزيرها�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

CALLARD& BOWSER -  SMITH KENDON

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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6092رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Royal Verkade Factory Ltd

DUTCH

p.o.box  5,1500 ea zaadam , the netherlands KOREA  .

�شركة برادات اجلزيرها�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

6343رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Eduscho Gmbh & Co Kg

GERMAN

lloydstBE  4,   2800 bremen 1 , federal republic of germany
�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب
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10020رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 Apollinaris & Schweppes  Gmbh & Co.

GERMAN

P.O. BOX 100151,  D-53439  BAD NEUENAHR AHRWEI-
LER,  GERMANY

�شركة برادات اجلزيرها�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Foodstuffs
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب

10411رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 M.S  Golden  Wonder

BRITISH

EDINBURGH  HOUSE ,  ABBEY  STREET, MARKET  HAR-
BOROU  GH,

.LEICESTERSHIRE  LE16  9AA,  U.K
�شركة برادات اجلزيره  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمدد املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.."

2019/10/24تاريخ ال�شطب


