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وزارة الداخلية

 قرار رقم )25( ل�ضنة 2020

 باإلغاء الر�ضوم املفرو�ضة على بع�ض اخِلـْدمات الواردة

 يف القرار رقم )80( ل�ضنة 2017

يف �ضاأن ر�ضوم اخِلـْدمات اجلمركية

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )80( ل�شنة 2017 يف �شاأن ر�شوم اخِلـْدمات اجلمركية،

وبناًء على عْر�س رئي�س اجلمارك،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الب�شائع  ملطابقة  اخلطي  امل�شتورد  "طلب  اجلمركية  اخلدمة  على  املفرو�س  الر�شم  ُيـلغى 

"ر�شوم  )اأوًل(  من   )14( البند  يف  اجلمركي" الواردة  البيان  تقدمي  بعد  اجلمركية  بالدائرة 

اخلدمات اجلمركية" من اجلدول املرافق للقرار رقم )80( ل�شنة 2017 يف �شاأن ر�شوم اخِلـْدمات 

اجلمركية.

املادة الثانية

على رئي�س اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 6 فــبــرايــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )27( ل�ضنة 2020

 باإلغاء الر�ضوم املفرو�ضة على بع�ض اخِلـْدمات الواردة

 يف القرار رقم )100( ل�ضنة 2016 بتحديد فئات الر�ضوم امل�ضتَحقة عن ال�ضهادات

والتقارير والرتاخي�ض التي ُتـ�ضِدرها الإدارة العامة للدفاع املدين

وزير الداخلية:

عن  امل�شتَحـقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2016 ل�شنة   )100( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ال�شهادات والتقارير والرتاخي�س التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للدفاع املدين،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اأ- ُتـلغـــى الر�شـــوم المفرو�شة على الِخـْدمـــات التالية، والواردة في البنـــود )1( و)10( و)13( 

مـــن )اأوًل( "فئـــات الر�شوم الم�شتَحقة عن ال�شهادات التـــي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للدفاع 

المدنـــي" مـــن الجدول المرافـــق للقرار رقـــم )100( ل�شنـــة 2016 بتحديد فئـــات الر�شوم 

الم�شتَحـقـــة عـــن ال�شهادات والتقاريـــر والتراخي�س التـــي ُتـ�شِدرهـــا الإدارة العامة للدفاع 

المدني، وهي:

1- �شهادة ح�شور محا�شرة عن الحماية وال�شالمة في المن�شاآت.

ـعات التجارية قْيـد الإن�شاء. 2- �شهادة فْحـ�س الم�شانع والفنادق والمجمَّ

3- مقابل ترجمة اأية �شهادة.

ب- ُتـلغـــى الر�شوم المفرو�شـــة على الِخـْدمات التالية والواردة فـــي البنود )2( و)3( و)6( من 

)ثانيًا( "فئات الر�شوم الم�شتَحـقة عن التقارير التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للدفاع المدني" 

مـــن الجدول المرافق للقرار رقم )100( ل�شنة 2016 بتحديد فئات الر�شوم الم�شتَحـقة عن 

ال�شهادات والتقارير والتراخي�س التي ُتـ�شِدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي:

1- تقرير الحوادث للمن�شاآت ال�شغيرة والمنازل، وما في حكمها.

2- تقرير حرائق ال�شيارات.

3- تقرير عن بالغ متاأخر. 
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ج- ُتـلغـــى الر�شوم المفرو�شـــة على الِخـْدمات التاليـــة والواردة في البنـــود )1( و)20( و)24( 

و)28( و)30( و)32( من )ثالثًا( "فئات الر�شوم الم�شتَحـقة عن التراخي�س التي ُتـ�شِدرها 

الإدارة العامة للدفاع المدني" من الجدول المرافق للقرار رقم )100( ل�شنة 2016 بتحديد 

فئـــات الر�شـــوم الم�شتَحـقة عن ال�شهـــادات والتقاريـــر والتراخي�س التـــي ُتـ�شِدرها الإدارة 

العامة للدفاع المدني، وهي:

1- ترخي�س خرائط املباين التي حتتوي على عدد يرتاوح بني �شقتني اإىل اأربع �شقق.

2- ترخي�س عدم ممانعة لتخزين مواد كيميائية، وجتديد الرتخي�س.

3- الرتخي�س ملحطات تزويد الوقود، وجتديد الرتخي�س.

4- ترخي�س املوافقة النهائية على تركيب خزانات الديزل والغاز، وجتديد الرتخي�س.

5- الرتخي�س مل�شنع حملي ملعدات الإطفاء والوقاية من احلريق، وجتديد الرتخي�س.

6- مقابل ترجمة اأيِّ ترخي�س.

املادة الثانية

ن�ْشـِره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 6 فــبــرايــــــــــــــــر 2020م
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وزارة املوا�ضالت والت�ضالت

قرار رقم )3( ل�ضنة 2020

باإلغاء الر�ضوم املفرو�ضة على بع�ض اخلدمات الواردة يف القرار رقم )25( 

ل�ضنة 2016 ب�ضاأن حتديد وتنظيم ر�ضوم الطريان املدين ور�ضم خدمات 

املغادرين عن طريق اجلو 

وزير املوا�شالت والت�شالت: 

بعد الطالع على القرار رقم )25( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد وتنظيم ر�شوم الطريان املدين 

ور�شم خدمات املغادرين عن طريق اجلو،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون الطريان املدين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بالبند )17( »ر�شوم مكاتب ال�شفر وال�شحن اجلوي والبيع املبا�شر والنقل اجلوي 

وتنظيم  حتديد  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )25( رقم  للقرار  املرافق   )3( رقم  اجلدول  من  اخلا�س« 

ر�شوم الطريان املدين ور�شم خدمات املغادرين عن طريق اجلو، البند الآتي:

17

ر�شوم ال�شحن اجلوي والبيع املبا�شر والنقل اجلوي اخلا�س”.

150 دينارر�شوم الرتخي�س / املوافقة

75 دينارر�شوم التجديد كل �شنتني

املادة الثانية

اأ- ُتلغـــى الر�شوم المفرو�شة على الخدمات الـــواردة في البند )6( »ر�شوم المعلومات المناخية« 

مـــن الجدول رقم )1( المرافق للقرار رقم )25( ل�شنـــة 2016 ب�شاأن تحديد وتنظيم ر�شوم 

الطيران المدني ور�شم خدمات المغادرين عن طريق الجو، وهي كالآتي: 

1- القيم المناخية الطبيعية.

2- القيم المناخية المطلقة.
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3- الملخ�س ال�شنوي للمناخ.

4- الملخ�س ال�شهري العام للمناخ.

5- الحتمالت ال�شهرية وال�شنوية المطلقة لكمية الأمطار خالل 24 �شاعة.

6- �شدة الهطول اليومية لالأمطار.

7- الحتمالت ال�شهرية وال�شنوية لدرجات الحرارة العظمى المطلقة.

8- الحتمالت ال�شهرية وال�شنوية لدرجات الحرارة ال�شغرى المطلقة.

9- احتمالت عدد الأيام الممطرة ال�شهرية.

10- المعدل ومعدل الن�شبة المئوية العظمى المحتملة ل�شاعات ال�شطوع ال�شم�شي اليومي.

11- واردات الرياح ال�شهرية وال�شنوية ل�شنة واحدة.

12- واردات الرياح ال�شهرية وال�شنوية لخم�س �شنوات.

13- التقرير ال�شهري العام للمناخ.

14- المعلومات المناخية الرقمية ال�شاعية.

15- المعلومات المناخية الرقمية اليومية.

16- المعلومات المناخية الرقمية ال�شهرية.

17- الملخ�س المناخي ال�شاعي.

18- تقرير كتابي عن حالة الطق�س ليوم واحد.

19- التقرير ال�شنوي العام للمناخ.

20- المعلومات المناخية الرقمية ال�شنوية.

21- المعلومات المناخية الرقمية كل دقيقة ليوم واحد.

22- المعلومات المناخية الرقمية ال�شاعية لأ�شبوع واحد.

23- المعلومات المناخية الرقمية اليومية لأ�شبوع واحد. 

ب- ُتلغـــى الر�شـــوم المفرو�شة علـــى الخدمات الواردة فـــي البند )7( “ر�شـــوم المعلومات غير 

كالآتي:  وهي  الجدول،  ذات  المناخية” من 

1- الن�شرة الجوية.

2- الن�شرة الجوية البحرية.

3- الن�شرة الجوية المتوقعة لمدة 3 اأيام.

4- الن�شرة الجوية المتوقعة لمدة 5 اأيام.

5- الن�شرة الجوية البحرية للخليج العربي )�شركة مينا�س(.

6- الن�شرة الجوية المتوقعة للطيران لـ 50 كم حول البحرين.

7- الن�شرة الجوية ليوم واحد.
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8- الن�شرة الجوية البحرية ليوم واحد.

9- الن�شرة الجوية المتوقعة لمدة 3 اأيام ليوم واحد.

10- الن�شرة الجوية المتوقعة لمدة 5 اأيام ليوم واحد.

املادة الثالثة

اأ- ُتلغـــى الر�شوم المفرو�شة على بع�س الخدمات الواردة فـــي البند )3( »ر�شوم ت�شريح دخول 

المطـــار فقط لمدة عاميـــن« من الجدول رقم )4( المرافق للقـــرار رقم )25( ل�شنة 2016 

ب�شـــاأن تحديد وتنظيم ر�شوم الطيـــران المدني ور�شم خدمـــات المغادرين عن طريق الجو، 

وهي كالآتي: 

1- ر�شوم اإ�شدار الت�شريح.

2- ر�شوم عدم الإرجاع.

ب- ُتلغى الر�شوم المفرو�شة على بع�س الخدمات الواردة في البند )4( “ر�شوم ت�شريح دخول 

المطار فقط لمدة عام” من ذات الجدول، وهي كالآتي: 

1- ر�شوم اإ�شدار الت�شريح.

2- ر�شوم اإ�شدار بدل فاقد.

3- ر�شوم عدم اإرجاع.

4- ر�شوم تاأخير.

املادة الرابعة

اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  املدين  الطريان  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير املوا�ضالت والت�ضالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 15 جمادي الآخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 9 فـبــــــــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة املوا�ضالت والت�ضالت

 قرار رقم )4( ل�ضنة 2020

 باإلغاء الأجور املفرو�ضة على بع�ض اخلدمات  الواردة يف القرار رقم )15( 

ل�ضنة 2017 ب�ضاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية 

وزير الموا�شالت والت�شالت: 

بعد الطالع على القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

 ُتلغى الأجور املفرو�شة على بع�س اخلدمات الواردة يف القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن 

اأجور املوانئ واملالحة البحرية، وهي كالآتي: 

اأ- الأجـــور المفرو�شـــة علـــى بع�س الخدمات الـــواردة في الجـــدول الحادي ع�شـــر »اأجور الأمن 

وال�شالمة«، وهي:

1- ت�شريح �شنوي لدخول المنطقة اللوج�شتية.

2- ت�شريح موؤقت لدخول المنطقة اللوج�شتية )ثالثة �شهور(.

3- ت�شريح اأ�شبوعي لدخول المنطقة اللوج�شتية.

4- ت�شريح يومي لدخول المنطقة اللوج�شتية.

5- ت�شريح للعمل الآمن.

ب- الأجـــور المفرو�شة على بع�ـــس الخدمات الواردة في الجدول الخام�س ع�شر »اأجور الأر�شفة 

الخا�شة – الب�شائع العامة«، وهي:

1- الب�شائع العامة – اإعادة ت�شدير.

2- ب�شائع الدحرجة - ا�شتيراد / ت�شدير.

3- ب�شائع الدحرجة – م�شافنة.

ج- الأجـــور المفرو�شـــة على بع�ـــس الخدمات الـــواردة في الجـــدول الحادي والع�شـــرون »اأجور 

الخدمات الفنية و�شاعات العمل الإ�شافي«، وهي:
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.)VGM( 1- �شهادة اعتماد الميزان لالإف�شاح عن الوزن الإجمالي للحاويات

2- اإعادة تقييم الأر�شفة الخا�شة )بح�شب الطلب(.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير املوا�ضالت والت�ضالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 15 جمادي الآخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 9 فـبــــــــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )83/م ع ن/2020( 

ب�ضاأن املوافقة على اإن�ضاء املبنى اخلا�ض باجلامعة الأوروبية

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

الرتخي�س  و�شروط  ومعايري  اإجراءات  لئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، وتعديالته،

التعليم  ملوؤ�ش�شات  والإدارية  الأكادميية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة  رقم )2(  القرار  وعلى 

العايل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية والـَمرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل،

يف  الريا�شية  واملرافق  املن�شاآت  لئحة  ب�شاأن  ن/2017(  ع  )1127/م  رقم  القرار  وعلى 

موؤ�ش�شات التعليم العايل،

وعلى قرار اللجنة الوزارية لالأعمال والِبـنية التحتية رقم 1-2017/93 املوؤرخ يف 14 يونيو 

,2017

ـمة 2017/42 املنعقدة  وعلى مذكرة الأمانة العامة رقم )519-07-2017( باجلل�شة املرقَّ

بتاريخ 6 يوليو 2017,

وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2017/512( بجل�شته رقم )2017/42( املنعقدة 

بتاريخ 6 يوليو 2017,

وبعد موافقة جمل�س التعليم العايل،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُووِفـق على اأْن تبا�شر )اجلامعة الأوروبية The Euro University( اإن�شاء املبنى الذي �شوف 

متطلبات  الطلب  ي�شتكمل �شاحب  اأْن  على  الهند�شية،  لال�شرتاطات  ِوْفـقًا  ِقـَبـلها  من  ُيـ�شتخَدم 

الرتخي�س الأخرى مع اجلهات املخت�شة باململكة.
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املادة الثانية

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم   

رئي�ض جمل�ض التعليم العايل    

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 يـنـــــايـــــــــــــــر 2020م
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املجل�ض الأعلى لل�ضحة

 قرار رقم)10( ل�ضنة 2020

باإن�ضاء وت�ضكيل الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�ض الكورونا امل�ضتجد

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002,

 وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018,

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

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

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

وبناًء على قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )2( بجل�شته رقم )2543( بتاريخ 2020/2/3,

 وبعد الت�شاور مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

 ُين�شاأ فريق ُي�شمى )الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد( وُي�شار اإليه 

يف هذا القرار بكلمة )الفريق(.

املادة الثانية

ُي�شكل الفريق برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�شحة، وع�شوية كٍل من:

1- البروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة.                نائبًا للرئي�س.  

2- وكيل وزارة ال�شحة.

3- الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة.

4- رئي�س الخدمات الطبية بمجمع ال�شلمانية الطبي.

5- ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

6- ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

7- ممثاًل عن لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع ال�شحي.
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8- ممثاًل عن وزارة الداخلية. 

وي�شدر بت�شمية ممثلي اجلهات امل�شار اإليها قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على 

تر�شيح تلك اجلهات.

املادة الثالثة

يخت�س الفريق باملهام الآتية:  

1- مراجعة وتطبيق النظم والإجراءات الطبية لمنع و�شول العدوى اإلى مملكة البحرين.

2- و�شع البروتوكولت الطبية وتوفير الإمكانيات للتعامل مع اأي حاله م�شتبه باإ�شابتها بالعدوى 

والتعامل معها، ح�شب تطورها عالمياً واإقليميًا ومحليًا. 

3- و�شع الخطة الطبية للتعامل مع من كان على ات�شال مع المري�س لكت�شاف اأي عدوى جديدة 

والحد من انت�شار المر�س. 

4- متابعة تطور انت�شار المر�س عالميًا واإقليميًا عن طريق التوا�شل مع المنظمات العالمية. 

5- تاأ�شي�س مركز قيادة وات�شال يعمل على مدار ال�شاعة حال اكت�شاف اأي حالة عدوى في البالد. 

6- تعييـــن متحدث ر�شمي للتعامـــل مع الموؤ�ش�شـــات الإعالمية واخطار الجمهـــور بالم�شتجدات 

الطبية. 

7- رفع تقرير دوري لمكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء. 

8- اأية مهام اأخرى ت�شند اإليه من ِقبل مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء. 

وعلى الفريق التن�شيق مع اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث يف �شبيل القيام باملهام املناطة 

اإليه.

 

املادة الرابعة

يجتمع الفريق بدعوة من رئي�شه كلما دعت احلاجة لذلك، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س 

حال غيابه اأو قيام مانع لديه، وتعقد الجتماعات مبقر املجل�س الأعلى لل�شحة اأو اأي مكان اأخر 

اأن  على  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  الفريق  انعقاد  يكون  ول  الفريق،  رئي�س  يحدده 

يكون منهم الرئي�س اأو نائبه، وي�شدر الفريق قراراته باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، واإذا ت�شاوت 

الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.  

 

املادة اخلام�ضة

يكون الفريق يف حالة انعقاد دائم ملتابعة امل�شتجدات الطبية والتطورات العاملية والإقليمية 
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املتعلقة بفريو�س الكورونا امل�شتجد حتى انتهاء الأزمة. 

املادة ال�ضاد�ضة

يجوز للفريق ال�شتعانة بجميع املوؤ�ش�شات احلكومية اأو اخلا�شة ح�شب متطلبات الو�شع، مبا 

فيها الأجهزة الفنية ملكافحة العدوى يف وزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات، كما يكون للفريق ال�شتعانة 

مبن يراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون لأي منهم �شوت معدود 

يف قراراته اأو تو�شياته.

املادة ال�ضابعة

لرئي�س الفريق ت�شكيل فرق فرعية - بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة واجلهات املعنية- وتكليفها 

باأداء عمل معني كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

املادة الثامنة

املوؤ�ش�شات  للم�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة وكافة  التنفيذية  على وزارة ال�شحة والإدارة 

ال�شحية واجلهات املعنية تقدمي امل�شاعدة والت�شهيالت للفريق لأداء مهامه والنتهاء منها على 

اأكمل وجه وذلك بالتن�شيق والتعاون الكامل وقيام كافة اجلهات املعنية بعملها. 

 

املادة التا�ضعة

على املعنيني – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�ضحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 4 فـبــــــــرايــــــــــــــــر2020م    
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )14( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة املوا�ضالت والت�ضالت

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

وعلى قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )18( 

منه،

وبعد التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  والت�شالت  املوا�شالت  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ

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

املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وهم:

1- �شم�س را�شد خلفان.

2- حمد �شالح �شالح ح�شين محمد.

املادة الثانية 

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

 وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 ينــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )6( ل�ضنة 2020

ـع على العمال ف يف اأموال اجلزاءات املالية التي تَوقَّ ب�ضاأن التَّـ�َضـرُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )33( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العمالية،  النقابات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )76( منه،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 1976 يف �شاأن الت�شرف يف اأموال الغرامات التي ُتـْقـَتـَطـع من 

العمال،

عمال  لنقابات  احلر  والحتاد  البحرين  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  مع  التفاق  وبعد 

البحرين، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ـل جلنة يف كل من�شاأة ت�شتخدم ع�شرة عمال فاأكرث برئا�شة �شاحب العمل اأو َمـن ميثله،  ت�شكَّ

اأنف�شهم يف حالة  املن�شاأة  اأو عمال  العمالية  النقابة  املن�شاأة تختارهم  وع�شوية ثالثة من عمال 

عدم وجود النقابة، وي�شار اإليها فيما بعد بـ)اللجنة(.

ـع على العمال.  رُّف يف اأموال اجلزاءات املالية التي توقَّ وتخت�س اللجنة بتقرير اأوجه التَّـ�شَ

املادة الثانية

ـرُّف يف اأموال اجلزاءات، وُيـ�شرَتط  تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتني على الأقل يف ال�شنة للتَّـ�شَ

ل�شحة انعقادها ح�شور جميع اأع�شائها.

منه  الذي  اجلانب  ـح  يرجَّ الت�شاوي  حال  ويف  الأ�شوات،  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

الرئي�س.
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املادة الثالثة

يومًا من  اأق�شاه خم�شة ع�شر  الوزارة يف موعد  لدى  اللجنة  قرار  باإيداع  من�شاأة  تلتزم كل 

تاريخ �شدور قرار اللجنة لعتماده، فاإذا مل تعرت�س عليه الوزارة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

مها للقرار اعُتـِبـر نافذًا. ت�َشـلُـّ

املادة الرابعة

اأموال اجلزاءات على الأغرا�س الجتماعية والثقافية والريا�شية لعمال  ُتـ�شَرف ح�شيلة 

املن�شاأة.

ول يجوز ال�شرف من هذه املبالغ للوفاء باللتزامات املن�شو�س عليها يف املادة )176( من 

قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

يف  امل�شاهمة  عدا  فيما  اخل�شارة  اأو  الك�شب  يحتمل  عمل  اأيِّ  يف  ا�شتثمارها  يجوز  ل  كما 

اجلمعيات التعاونية ال�شتهالكية.

املادة اخلام�ضة

ـرُّف يف اأموال اجلزاءات ملدة ل تزيد عن �شنة واحدة. يجوز للجنة اأن توؤجل التَّـ�شَ

املادة ال�ضاد�ضة

يف حال ما اإذا كان للمن�شاأة اأكرث من فرع، يقوم �شاحب العمل باإعداد �شجل يف كل فرع لقْيـد 

ـلة مق�شورًا على  ـع على عماله، بحيث يكون النتفاع بالأموال املح�شَّ اجلزاءات املالية التي توقَّ

هذا الفرع.

العمال  مندوبي  من  نة  مكوَّ موافقة جلنة  وبعد  ال�شابقة  الفقرة  اأحكام  من  ا�شتثناًء  ويجوز 

بالفروع املختلفة اإقامة م�شروع عام واحد ينتفع به جميع عمال املن�شاأة. 

  

  املادة ال�ضابعة

بها  املوجودين  العمال  على  بالت�شاوي  املن�شاأة  ت�شفية  عند  اأموال اجلزاءات  ع ح�شيلة  توزَّ

وقت الت�شفية.  

 املادة الثامنة

ـرُّف يف اأموال الغرامات التي ُتـْقـَتـَطـع من  ُيـلغى القرار رقم )24( ل�شنة 1976 يف �شاأن التَّـ�شَ

العمال، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
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    املادة التا�ضعة

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم التايل 

لتاريخ ن�ْشــِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )7( ل�ضنة 2020

 بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتِّـباعها

ب�ضاأن كل م�ضتوى من م�ضتويات التفاو�ض اجلماعي 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )33( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العمالية،  النقابات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )154( منه،

وعقود  املفاو�شات  ل�شئون  اإدارية  اإن�شاء وحدة  ب�شاأن   2013 ل�شنة  رقم )17(  القرار  وعلى 

العمل اجلماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود،

البحرين  عمال  لنقابات  العام  والحتاد  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  راأي  اأْخـذ  وبعد 

والحتاد احلر لنقابات عمال البحرين،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ُتـجَرى املفاو�شات اجلماعية ِوْفـقًا لإحدى امل�شتويات الآتية:

1- المفاو�شـــة علـــى م�شتـــوى المن�شاأة، وتكـــون بين �شاحب العمـــل اأو َمـن يمثلـــه وبين المنظمة 

النقابية التي تمثل العمال.

2- المفاو�شـــة علـــى م�شتوى الن�شـــاط اأو ال�شناعة اأو المهنة، وتكون بيـــن المنظمة المعنية التي 

تمثل اأ�شحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال.

3- المفاو�شـــة على الم�شتوى الوطني، وتكون بين غرفة تجـــارة و�شناعة البحرين وبين التحاد 

المعِنـي الذي يتم تحديده ِوْفـق التنظيم الذي ي�شدر به قرار من الوزير.

وُيـعتَبـر ممثلو كل طرف مفو�شني قانونًا باإجراء التفاو�س واإبرام ما ي�شفر عنه التفاق. 
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املادة الثانية

يتم التفاو�س على �شروط وظروف العمل واأحكام ال�شتخدام، وت�شوية املنازعات بني العمال 

واأ�شحاب العمل، وعلى الأخ�س ما يلي:

1- تقرير مزايا اأف�شل للعمال.

2- الخدمات الجتماعية والثقافية والريا�شية.

3- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من اأمرا�س المهنة.

4- تنظيم الخدمات ال�شحية والإ�شعافات الأولية المالئمة في مجال العمل.

5- الإجراءات التوافقية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي.

6- التدريب على ا�شتخدام التقنية الحديثة.

7- �شاعات العمل و�شاعات العمل الإ�شافية.

8- الإجازات مدفوعة الأجر.

9- العالوات والمنح والحوافز والبدلت.

10- المكافاآت المرتبطة بالإنتاج.

 املادة الثالثة

اأن  الآخر  للطرف  جاز  اجلماعية،  املفاو�شة  اإجراءات  يف  البدء  الطرفني  اأحد  رف�س  اإذا 

يطلب من الوزارة حتريك اإجراءات التفاو�س، والتي تقوم باإخطار منظمة اأ�شحاب الأعمال اأو 

املنظمة النقابية للعمال بح�شب الأحوال ملبا�شرة التفاو�س اجلماعي نيابة عن الطرف الراف�س، 

وتعترب املنظمة املخت�شة يف هذه احلالة مفو�شة قانونًا يف التفاو�س وتوقيع التفاق اجلماعي.

املادة الرابعة

تتعلق  قرارات  اأو  اإجراءات  اتخاذ  اجلماعية  املفاو�شة  اأثناء  العمل  �شاحب  على  يحظر 

باملو�شوعات املطروحة للتفاو�س اإل يف حالة ال�شرورة وال�شتعجال، وي�شرتط اأن يكون الإجراء 

اأو القرار يف هذه احلالة موؤقتًا.

املادة اخلام�ضة

يحرر التفاق الذي ت�شفر عنه املفاو�شة يف اتفاقية جماعية طبقًا لل�شروط والأو�شاع التي 

اأوجبها القانون يف هذا ال�شاأن، فاإذا مل ت�شفر املفاو�شة عن اتفاق كان لأي من الطرفني اأن يلجاأ 

اإىل الوزارة ملحاولة التوفيق بينهما وم�شاعدتهم للو�شول اإىل اتفاق.
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املادة ال�ضاد�ضة

اإذا مل تتم ت�شوية النزاع كليًا اأو جزئيًا خالل �شتني يومًا من تاريخ طلب اأحد الطرفني ت�شوية 

م بطلب اإىل الوزارة لتخاذ اإجراءات  النزاع عن طريق املفاو�شة اجلماعية، جاز لأيٍّ منهما التقدُّ

رْفـع النزاع اجلماعي اإىل جمل�س ت�شوية منازعات العمل اجلماعية امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من 

املادة )158( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

    املادة ال�ضابعة

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )8( ل�ضنة 2020 

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )25( ل�ضنة 2013

ـعة بطبيعتها التي يجوز تواُجـد العامل   بتحديد الأعمال املتقطِّ

 بها يف مكان العمل اأكرث من اإحدى ع�ضرة �ضاعة يف اليوم الواحد

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )53( منه،

ـعة بطبيعتها التي يجوز تواُجـد  وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2013 بتحديد الأعمال املتقطِّ

العامل بها يف مكان العمل اأكرث من اإحدى ع�شرة �شاعة يف اليوم الواحد،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ـعة  املتقطِّ الأعمال  بتحديد   2013 ل�شنة   )25( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ُتـ�شاف 

اليوم  اإحدى ع�شرة �شاعة يف  اأكرث من  العمل  العامل بها يف مكان  تواُجـد  التي يجوز  بطبيعتها 

الواحد، بنود جديدة باأرقام )7( و)8( و)9( و)10( و)11(، ن�شو�شها الآتية:

الكهرباء. ِخـْدمات  في  العمل   -7"
8- العمل في ِخـْدمات الماء.

9- العمل في ِخـْدمات ال�شرف ال�شحي.

10- العمل في الِخـْدمات ال�شحية.

11- العمل في مجال تقنية المعلومات."

املادة الثانية 

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

26

 وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )9( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية اأ�ضدقاء ال�ضحة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

فيها  والثابتة   ،2020/1/8 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،44  ،33  ،32 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )29، 

ل�شنة 1989,

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شيدة/  برئا�شة  اأ�شهر،  ثمانية  ملدة  ال�شحة  اأ�شدقاء  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيعيَّ

كوثر حممد عبداهلل العيد، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- اأريج بديع عبدالرحمن ال�شعد.

2- حنان عبدالواحد اأحمد محمد معرفي.

3- ليلى اأحمد علي مدن المدني.

4- مي خليفة را�شد ح�شين �شويطر.

5- م�شعل عبداهلل محمد اأحمد البق�شي.

6- عمر �شليمان عمر عبدالعزيز �شليمان.

7- مريم �شريدة خليل.



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

27

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28جمادي الأولى 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 23 يـنــايــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )10( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل جلنة تن�ضيقية م�ضرتكة

ل ملتابعة تنفيذ اأحكام قانون التاأمني �ضد التَّعطُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل،  التَّعطُّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )3( منه،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

ملتابعة  م�شرتكة  تن�شيقية  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 

ل، تنفيذ اأحكام قانون التاأمني �شد التَّعطُّ

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـعاد ت�شكيل جلنة التن�شيق املن�شو�س عليها يف املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ل برئا�شة ال�شيد/ �شباح �شامل الدو�شري وكيل وزارة العمل،  ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّعطُّ

وع�شوية كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

اأوًل: وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل            نائبًا للرئي�س 1. اأحمد جعفر الحايكي  

ل  مدير اإدارة التاأمين �شد التَّعطُّ 2. فوزية �شالح �شهاب  

مدير اإدارة ُنـُظـم المعلومات 3. را�شد محمد نور المدني  

الم�شت�شار القانوني   4. د. عبدالبا�شط محمد عبدالمح�شن  

رئي�س ق�شم ت�شجيل وتقييم مطالبات التاأمين ـان   5. نجوى عبدال�شهيد بوح�شَّ

 ثانياً: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي:

المدير التنفيذي لِخـْدمات الم�شتركين 1. عبداهلل تركي اآل محمود   

المدير التنفيذي لتقنية المعلومات 2. �شلمى عبدالرحمن ال�شيد   

المدير التنفيذي للم�شتحقات التاأمينية 3. خالد على عبدالعزيز   

مدير القرو�س والتعوي�شات 4. عبير جا�شم الأمير    
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مادة )2(

تخت�س اللجنة مبتابعة تنفيذ اأحكام املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني 

ل، وعلى الأخ�س: �شد التَّعطُّ

1( اقتـــراح القـــرارات الوزارية الالزمة لتنفيذ اأحكام المر�شوم بقانـــون رقم )78( ل�شنة 2006 

ل، واقتراح تعديل القائم منها. ب�شاأن التاأمين �شد التَّعطُّ

ل. 2( اقتراح الحلول التي ت�شاهم في تطوير نظام التاأمين �شد التَّعطُّ

3( اإنجـــاز اأيـــة مهام اأخرى تكلِّـفها بها وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية والهيئة العامة للتاأمين 

الجتماعي.

مادة )3(

جتتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة اأ�شهر بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ويجوز دعوتها لجتماع 

غري عادي كلما دعت احلاجة لذلك. ول تكون اجتماعاتها �شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، 

على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

مادة )4(

ُتـِعـدُّ اللجنة تقريرًا بنتائج اأعمالها، وُيـعَر�س على وزير العمل والتنمية الجتماعية ليقرر ما 

يراه منا�شبًا بهذا ال�شاأن.

مادة )5(

يجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

حل�شور اجتماعاتها، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداولتها.

مادة )6(

رًا، على اأن يتوىل القيام باأعمال ال�شكرتارية مبا يف ذلك  تختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

التح�شري لجتماعاتها وحترير حما�شرها، وغري ذلك من الأعمال الالزمة يف هذا اخل�شو�س 

التي ُتـ�شَنـد اإليه من ًقـَبـل اللجنة.
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مادة )7(

ُيـلغى القرار رقم )64( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة تن�شيقية م�شرتكة ملتابعة تنفيذ 

ل. اأحكام قانون التاأمني �شد التَّعطُّ

مادة )8(

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28جمادي الأولى 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 23 يـنــايــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )11( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن الرتخي�ض باإن�ضاء معهد اخلليج لتدريب فنون الطهي ذ.م.م 

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )171( املنعقدة بتاريخ 2020/1/23,

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شادة/ �شركة معهد اخلليج لتدريب فنون الطهي ذ.م.م يف اإن�شاء مركز للتدريب  يرخَّ

 GULF INSTITUTION OF املهني والتقني با�شم )معهد اخلليج لتدريب فنون الطهي ذ.م.م

ـد  ويقيَّ  ،)126425/1( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )CULINARY ARTS TRAINING W.L.L

حتت قْيد رقم )5/م.ت.خ/2020(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )11( ل�ضنة 2020 

باإعادة اإ�ضدار لئحة النظام الأ�ضا�ضي جلمعية بيوت ال�ضباب البحرينية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

2018، املعدل بالقرار رقم  ل�شنة  ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2(  وزارة �شئون 

)18( ل�شنة 2019، وعلى الأخ�س املادة )88( منها،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1985 بالرتخي�س يف تاأ�شي�س جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

جلمعية بيوت  الأ�شا�شي  النظام  لئحة  باإ�شدار   2018 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 

ال�شباب البحرينية،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2019 بتعيني جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية )2018 – 2020(، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـعتَمـد الالئحة املرافقة لهذا القرار كالئحة نظام اأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

املادة الثانية

ل�شنة   )15( رقم  للقرار  املرافق  ال�شباب البحرينية  جلمعية بيوت  الأ�شا�شي  النظام  ُيـلغى 

.2018

املادة الثالثة

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

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يـنــــايـــــــــــــــر 2020م
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النظام الأ�ضا�ضي

جلمعية بيوت ال�ضباب البحرينية

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة - 1 -

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين عام 1985جمعية بيوت ال�شباب البحرينية، طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 ب�شاأن اجلمعيات والأندية الجتماعية والهيئات اخلا�شة العاملة 

�شئون  بوزارة  ت�شجيلها  عيد 
ُ
واأ وتعديالته.  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )38(.

وتثُبـت ال�شخ�شية العتبارية لها من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة - 2 -

ُتـعتَبـر جمعية بيوت ال�شباب الهيئة الوحيدة امل�شئولة فنيًا عن حركة بيوت ال�شباب يف مملكة 

للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  د لئحة  الدولية. وحتدِّ والنُّـُظـم  القواعد  البحرين، وذلك يف حدود 

طريقة تكوينها واإدارتها واخت�شا�شاتها ومواردها املالية واأوجه ال�شرف منها وو�شائل الرقابة 

عليها، وغري ذلك من الأمور املتعلقة بها، مبا ل يتعار�س مع اأحكام قانون اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

ـم عمل هذه الهيئة. )2( ل�شنة 2018، واأية قوانني دولية تنظِّ

مادة - 3 -

ن�شاطها يف  وتبا�شر  �شيا�شي،  اأو  لها طابع جتاري  لي�س  نفع عام  ُتـعتَبـر هذه اجلمعية ذات 

حدود ال�شيا�شة العامة للمملكة، والتخطيط الذي ت�شعه وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

مادة - 4 -

حمافظات  يف  فروعًا  تن�شئ  اأن  لها  ويحق  للجمعية،  قانونيًا  مركزًا  الرفاع  مدينة  تكون 

ق عليه من قبل وزارة  البحرين �شريطة اأْن يكون ذلك بقرار �شادر من جمل�س الإدارة، وم�شدَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة.
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مادة - 5 -

ميثل اجلمعية قانونًا رئي�س جمل�س اإدارتها اأو نائب الرئي�س يف حالة غياب الرئي�س اأو من 

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الإدارة.

مادة - 6 -

ُيـحَظـر على اجلمعية ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية اأو الدينية.

الباب الثاين

اأهداف جمعية بيوت ال�ضباب

مادة - 7 -

تهدف اجلمعية اإىل:

 اأ( تنميـــة ودعـــم ال�شباب في مملكة البحريـــن باإن�شاء وتوفير بيوت ومع�شكـــرات واأماكن منا�شبة 

ينزل فيها ال�شباب، وتوفير القادة والبرامج المتنوعة.

 ب( ت�شجيع ال�شباب على ال�شياحة لزيارة معالم بالدهم والبلدان الأخرى.

 ج(   تدعيم عالقة جمعية بيوت ال�شباب البحرينية بالتحادين العربي والدولي لبيوت ال�شباب.

 د(  تنظيم الرحالت الجماعية باأقل التكاليف.

 هــــ(  تثقيف ال�شباب عـــن طريق توفير المعلومـــات ال�شياحية والتاريخيـــة والح�شارية في مملكة 

البحرين والبلدان الأخرى.

 و(  ا�شتقبـــال �شباب البلدان الأخرى وت�شهيل زيارتهم للمناطـــق ال�شياحية والعمرانية، والطالع 

علـــى نواحي النه�شة الحديثة في مملكة البحرين، والعمل على اإجراء لقاءات لهم بال�شباب 

البحريني.

 ز(  اإثـــارة اهتمام ال�شباب بدرا�شة وخدمـــة البيئة، والم�شاركة في الخدمـــة العامة، والتعوُّد على 

العتماد على النف�س والنظام.

ـــع برنامـــج �شنـــوي لأن�شطة بيـــوت ال�شباب الجتماعيـــة وال�شبابيـــة والثقافيـــة والفنيـــة   ح(  و�شْ

والترويحية، وتنظيم طرق ال�شتفادة منها.

 ط( القيام باأيِّ عمل من �شاأنه تحقيق اأهداف بيوت ال�شباب.
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الباب الثالث

�ضجل قْيـد الع�ضوية

مادة - 8 -

الوزارة،  من  املعتَمـد  النموذج  وفق  الع�شوية  لقْيد  خا�شًا  �شجاًل  اجلمعية  اإدارة  ُتـم�ِشـك 

وُتـخَتـم كل �شفحة بخامت الوزارة وخامت اجلمعية، ويثَبـت بال�شجل ا�شم الع�شو، وبياناته، وتاريخ 

ع عليه دوريًا من اأمني ال�شر، ومدير اجلمعية مع اإثبات تاريخ ذلك. ا�شرتاكه، ويوقَّ

الباب الرابع

الع�ضوية واإجراءات قبولها 

مادة - 9 -

تنق�شم الع�شوية يف جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اإىل ثالثة اأق�شام:

اه للدولة   اأ( ع�ضـــو �ضـــرف: وهو الع�شو الذي يقـــرر مجل�س الإدارة قبوله بهذه ال�شفة نظرًا ِلـما اأدَّ

اأو للجمعية من ِخـْدمات، وتكون مدة الع�شوية �شنة قابلة للتجديد. 

وُيـ�شرَتط فيه ما ياأتي:

موا ِخـْدمات جليلة للجمعية اأو للمملكة. 1( اأْن يكون ممن قدَّ

اأية  اأو  ال�شبابية  المجالت  في  منهم  ال�شتفادة  يمكن  الذين  الأ�شخا�س  من  يكون  اأْن   )2

مجالت اأخرى تراها الجمعية.

اأْخـذ  وبعد  المطلقة،  بالأغلبية  ال�شرف  ع�شوية  مْنـِحـه  على  الإدارة  مجل�س  يوافق  اأْن    )3

موافقة م�شبقة من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

4(  ول يدفع ع�شو ال�شرف اأية ر�شوم مقابل ع�شويته للجمعية، ولي�س له حق الت�شويت.

 ب( ع�ضـــو عامل: هـــو الع�شو الذي يكت�شب هذه الع�شوية اعتبارًا مـــن تاريخ �شداده ال�شتراكات 

رة على الع�شويـــة العاملة، ويحق لـــه اأن ي�شاهم في جميع  والر�شـــوم واللتزامـــات المالية المقـــرَّ

اأن�شطة الجمعية ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع اللتزامات المترتبة على هذه الع�شوية.

وُيـ�شرَتط يف الع�شو العامل ما ياأتي:

1- اأْن يلتزم بت�شديد ر�ْشم الع�شوية ِوْفقًا لالئحة المالية لجمعية بيوت ال�شباب البحرينية، 

د واإل �شقطت ع�شويته. في الوقت المحدَّ

2- األ يقل �ِشـنُّـه عن 21 �شنة ميالدية، واأْن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية وال�شيا�شية، ويكون 

ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولم ت�شدر �شده اأحكام مخلَّـة بال�شرف والأمانة، اإل اإذا ُردَّ اإليه 

اعتباره. 

3- اأْن يلتزم بالنظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية.

4- موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة على الع�شوية، وُتـجدد الموافقة تلقائيًا كل عام.
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ج( ع�ضو منت�ضب: هو الع�شو الذي تتوفر ب�شاأنه كافة �شروط الع�شوية العاملة، عدا �شْرط ال�شن، 

رة، وُيـنَقـل اإلـــى �شجل الع�شوية  ويكت�شـــب هذه الع�شوية مـــن �شداد الر�شوم وال�شتـــراكات المقرَّ

العاملة متى توفرت ب�شاأنه كافة �شروط الع�شوية العاملة. 

مادة - 10 -

على َمن يرغب يف الن�شمام اإىل ع�شوية جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اأن يتقدم بطلب 

على  الطلب  عْر�س  ال�شر  اأمني  وعلى  الغر�س.  لهذا  املعد  للنموذج  ِوْفـقًا  املجل�س  �شر  اأمني  اإىل 

ه اأو تاأجيل البت فيه خالل �شهر  جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع له للبت يف قبول الطلب اأو رْفـ�شِ

من تاريخ تقدميه، وُيـعتَبـر فوات املدة امل�شار اإليها دون البت يف الطلب مبثابة رْفـ�ٍس له.

مادة - 11 -

ْفـ�س اأو التاأجيل خالل اأ�شبوع  م الطلب كتابيًا بقرار جمل�س الإدارة بالقبول اأو الرَّ يخَطـر مقدِّ

م اأمام اإدارة الرقابة  ـل حق التََّظلُـّ م الطلب الذي ُرِفـ�س طلبه اأو اأجِّ من تاريخ �شدور القرار، وملقدِّ

والتدقيق بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة يف ظرف خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغه بقرار 

الّرْفـ�س.

ـها اإل بعد انق�شاء مدة ل تقل  ول يجوز اإعادة النظر يف الطلبات التي �شبق للمجل�س اأْن رَفـ�شَ

ْفـ�س. عن ثالثة اأ�شهر من تاريخ قرار الرَّ

مادة - 12 -

لع�شو جمعية بيوت ال�شباب البحرينية بعد ت�شجيله يف �شجل الع�شوية ودفع ر�شم الن�شمام 

ـن يف بطاقة الع�شوية ا�شمه وعنوانه و�شنة وتاريخ  احلق يف احل�شول على بطاقة الع�شوية، ويبيَّ

قابلة  واحدة  �شنة  الع�شوية  بطاقة  مدة  وتكون  اأخرى،  بيانات  واأية  ع�شويته  ورقم  ان�شمامه 

رة. للتجديد بعد دْفـع الر�شوم املقرَّ

مادة - 13 -

د الالئحة الداخلية للجمعية فئات ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ال�شنوي لأنواع الع�شوية،  حتدِّ

وكذا طريقة حت�شيلها وحالت الإعفاء، وذلك ِطـْبـقًا ِلـما يراه جمل�س الدارة وتعتمده اجلمعية 

العمومية.
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الباب اخلام�ض

واجبات وحقوق الأع�ضاء

مادة - 14 -

يلتزم اأع�شاء اجلمعية بالواجبات الآتية: 

1- احترام ُنـُظـم الجمعية ولوائحها وتجنُّـب كل ما ي�شر بكيانها اأو ي�شيء اإلى �شمعتها.

2- المحافظة على موجودات ومن�شاآت ومنقولت الجمعية.

رة. 3- ا�شتعمال َمرافق الجمعية ا�شتعماًل ح�شنًا وطبقًا للنُّـُظـم والمواعيد المقرَّ

4- عدم ال�شتغال بالم�شائل ال�شيا�شية اأو الدينية.

5-  اللتـــزام بالنظام الأ�شا�شـــي للجمعية واللوائح الداخلية وقـــرارات مجل�س الإدارة والجمعية 

العمومية وتوجيهات الم�شئولين بها.

رة. 6- الوفاء باللتزامات المالية المقرَّ

7- الم�شاهمة في ن�شاطات وبرامج الجمعية والتعاون مع اأع�شائها في تنفيذها.

8- مراعاة النظام العام والآداب العامة اأثناء تواجده في الجمعية.

ويتمتع الأع�شاء باحلقوق التالية: 

1- الم�شاركة ومزاولة الأن�شطة المختلفة في ن�شاطات الجمعية.

رة وذلك بالن�شبة لالأع�شاء  ـح لرئا�شة وع�شوية مجل�س الإدارة ِوْفقًا لل�شروط المقرَّ ـَر�شُّ 2- حق التَّ

العاملين فقط.

3-  حـــق ح�شور الجمعية العمومية للجمعيـــة ومناق�شة المو�شوعات المدرجة في جدول الأعمال 

والت�شويت عليها وذلك بالن�شبة لالأع�شاء العاملين فقط.

رة. 4-  دخول مبنى الجمعية في المواعيد المقرَّ

رة. 5- ا�شتعمال َمرافق الجمعية ومن�شاآتها ِوْفـقًا للنُّـُظـم والمواعيد المقرَّ

رها اإدارة الجمعية. 6- ا�شطحاب الزوار بال�شروط والأو�شاع التي تقرِّ

الباب ال�ضاد�ض

اإ�ضقاط الع�ضوية وال�ضتقالة

مادة -15-

ت�شقط الع�شوية عن اأع�شاء اجلمعية يف احلالت التالية: 

1- اإذا فقَد الع�شو �شرطًا من �شروط الع�شوية.
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2- الوفاة.

ـر الع�شو عن �شداد ال�شتراك في موعد ا�شتحقاقه. 3- اإذا تاأخَّ

4- اإذا ُحـِكـم على الع�شو في جريمة جنائية.

5- ف�شل الع�شو ِوْفـقًا لل�شروط والأحكام الواردة في هذا النظام والالئحة الداخلية للجمعية.

6- اإذا عَدلت الوزارة عن موافقتها على الع�شوية.

ويتعني يف جميع الأحوال عْر�س الأمر على جمل�س الإدارة لإ�شدار قرار اإ�شقاط الع�شوية، 

وُيـخَطـر الع�شو كتابيًا بذلك خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإ�شدار القرار، كما ُتـخَطـر الإدارة 

املعنية بالوزارة.

ويجوز اإعادة الع�شوية اإىل الأع�شاء الذين �شقطت ع�شويتهم ب�شبب عدم �شداد ال�شرتاك 

ـرة. وُيـ�شرَتط يف هذه احلالة �شدور قرار من جمل�س الإدارة باإعادة  اإذا �شددوا جميع املبالغ املتاأخِّ

الع�شوية.

القرار  وُيـعتَبـر  بالوزارة.  املخت�شة  الإدارة  اىل  م  ـَظـلُـّ التَّ حق  ُلـه  ف�شْ ر  تقرَّ الذي  وللع�شو 

اأو  اأية ر�شوم  �شِقـطت ع�شويته ا�شرتداد 
ُ
اأ ال�شادر يف هذا ال�شاأن نهائيًا. ول يجوز للع�شو الذي 

مها للجمعية نظري ع�شويته.  ا�شرتاكات اأو تربعات يكون قد قدَّ

مادة -16-

م الع�شو طلب ال�شتقالة اإىل اأمني �شر اجلمعية، والذي يحيله اإىل جمل�س الإدارة ليُبـتَّ  ُيـقدِّ

ـرة عليه اإْن ُوِجدت،  فيه ِوْفـقًا لالأ�شباب الواردة به، وُيـطاَلب الع�شو بت�شديد ال�شرتاكات املتاأخِّ

واإل اعُتـِبـر ذلك اإ�شقاطًا لع�شويته ولي�س ا�شتقالة. 

الباب ال�ضابع

اجلمعية العمومية

تكوينها/ موعدها واإجراءاتها/ ن�ضابها/ اخت�ضا�ضاتها

مادة - 17 -

دين ل�شرتاكاتهم. تتكون اجلمعية العمومية من الأع�شاء العاملني باجلمعية امل�شدِّ

مادة - 18 -

ده جمل�س الإدارة  جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

دها الوزارة. خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية، ِوْفـقًا لل�شوابط التي حتدِّ

د مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر  ـه الدعوة لالأع�شاء حل�شور الجتماع قبل املوعد املحدَّ وتوجَّ
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يومًا، وذلك بخطاب اأو بطريق الن�شر يف جريدة يومية، ويف احلالتني يجب اأن يتم الإعالن عن 

ذلك يف لوحة الإعالنات ويف اأكرث من مكان ظاهر يف مقر اجلمعية. ويجب اأن يت�شمن الإعالن 

جمل�س  انتخاب  الأعمال  جدول  ـن  ت�شمَّ واإذا  الأعمال.  وجدول  اجلمعية  انعقاد  ومكان  موعد 

ـه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن ع�شرين يومًا.  الإدارة يجب اأن ُتوجَّ

مادة - 19 -

التالية من  الأوراق  م �شورة من  ت�شلُـّ العمومية  اأع�شاء اجلمعية  لكل ع�شو عامل من  يحق 

مدير اجلمعية: 

1- جدول اأعمال الجتماع.

2- تقريـــر مجل�ـــس الإدارة عن حالة الجمعية من النواحي الماليـــة والإدارية عن ال�شنة المنتهية 

وخطة العمل للعام التالي.

3- الميزانية والح�شاب الختامي عن ال�شنة المالية المنتهية معتَمـدًا من مراقب الح�شابات.

4- م�شروع ميزانية ال�شنة المالية المقبلة.

د في النظام. مة في الموعد القانوني المحدَّ 5- المقترحات المقدَّ

ـن جدول الأعمال  6- �شورة من القائمة النهائية للمر�شحين لمجل�س الإدارة في حالة ما اإذا ت�شمَّ

انتخاب مجل�س الإدارة.

7- الم�شائل الأخرى المدرجة في جدول العمال.

مادة - 20 -

اجلمعية  انعقاد  قبل  باجلمعية  الإعالنات  لوحة  يف  يعر�س  اأن  الإدارة  جمل�س  على  ـن  يتعيَّ

العمومية العادية بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل، ك�ْشـفًا باأ�شماء الأع�شاء الذين يحق لهم ح�شور 

املادة  يف  املذكورة  الأوراق  من  �شورة  وكذلك  اجلمعية،  �شر  اأمني  من  عليه  ـعًا  موقَّ الجتماع، 

ـحوا اأنف�شهم لرئا�شة اأو ع�شوية جمل�س الإدارة يف  ال�شابقة، وك�ْشـفًا باأ�شماء الأع�شاء الذين ر�شَّ

ن بند انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد. حالة ما اإذا كان جدول الأعمال يت�شمَّ

مادة - 21 -

يجب اإخطار الوزارة كتابة عن كل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وب�شورة من 

املرفقات، وك�ْشـٍف باأ�شماء اأع�شاء اجلمعية العمومية الذين يحق لهم ح�شور الجتماع قبل املوعد 

د لالجتماع بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل. املحدَّ

ويجوز للوزارة اأن تندب من تراه منا�شبًا لالإ�شراف على اإعداد اإجراءات اجلمعية العمومية 
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واإبداء  العرتا�س  حق  وللمندوب  انعقادها.  ملراقبة  الجتماع  ح�شور  وكذلك  عملها،  وت�شيري 

املالحظات واإثبات ذلك يف املح�شر.

اإبالغ الوزارة ب�شورة من حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية خالل خم�شة ع�شر  كما يجب 

ـعًا عليه من رئي�س الجتماع  يومًا من تاريخ الجتماع على الأكرث، ويجب اأن يكون اأ�شل املح�شر موقَّ

ومدير اجلمعية، واأع�شاء جلنة النتخابات والفرز يف حالة اإجراء انتخابات.

مادة - 22 -

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي بناًء على طلب م�شبق من الوزارة اأو 

جمل�س الإدارة اأو ُثـُلـث عدد الأع�شاء الذين لهم حق ح�شور اجلمعية العمومية، مع بيان الغر�س 

من الجتماع.

ـه الدعوة قبل الجتماع مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا، فاإذا مل يقم املجل�س بدعوة  وتوجَّ

اجلمعية بناًء على طلب اأيٍّ من هذه اجلهات، جاز للوزارة اأْن تتويل دعوة اجلمعية العمومية على 

نفقة اجلمعية، وتاأخذ الدعوة ال�شكل والإجراءات التي ن�س عليها هذا النظام.

مادة - 23 -

د لنعقادها وَجـَب  اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدَّ

ِوْفـقًا لن�س املادة )18( من هذا النظام، واإبالغ الوزارة  على جمل�س الإدارة اإخطار الأع�شاء 

مبوعد الجتماع اجلديد قبل النعقاد مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا، على اأنه ل يجوز باأيِّ 

حال من الأحوال اإجراء اأيِّ تعديل يف جدول اأعمال الجتماع اأو املر�شحني ملجل�س الإدارة.

مادة - 24 -

اعُتـِبـر  الأعمال  جدول  اإمتام  دون  اأ�شباب  وحالت  فعاًل،  العمومية  اجلمعية  اجتمعت  اإذا 

ده اجلمعية العمومية اأو جمل�س الإدارة،  ـل اجلل�شة اإىل موعد اآخر حتدِّ الجتماع م�شتمرًا، وتوؤجَّ

القرارات  وُتـعتَبـر  ال�شابقة.  باملادة  الواردة  بالإجراءات  باللتزام  الإدارة  يقوم جمل�س  اأن  على 

التي اتُّـِخـذت قبل التاأجيل �شحيحة ونافذة.

مادة - 25 -

الإدلء ب�شوته يف  اأو  العمومية،  اأن ي�شرتك يف مناق�شات اجلمعية  ل يجوز لع�شو اجلمعية 

املو�شوع  يف  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  �شخ�شية  م�شلحة  له  كانت  اإذا  عليها،  معرو�شة  م�شاألة 

يف  تنظر  اأن  العمومية  للجمعية  يجوز  ول  النتخابات.  با�شتثناء  القرار  اأو  للمناق�شة  املطروح 

م�شائل غري مدرجة يف جدول الأعمال اإل مبوافقة الأغلبية املطلقة ملجموع عدد اأع�شاء اجلمعية 

العمومية.
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مادة - 26 -

يكون الت�شويت يف اجلمعية العمومية علنيًا فيما عدا النتخابات فيكون الت�شويت فيها �شريًا 

رئا�شة وع�شوية جمل�س  انتخابات  ويفوز يف  النتخابات.  الإنابة يف عملية  وح�شوريًا، ول جتوز 

اأكرث  اأو  اثنان  فيها  َت�شاوى  واإذا  ال�شحيحة،  الأ�شوات  من  عدد  اأكرث  على  يح�شل  َمن  الإدارة 

جِريت القرعة بينهم لتحديد الفائز.
ُ
اأ

لع�شوية  ـح  ـَر�شُّ للتَّ يتقدم  اأو مل  واحد  �شخ�س  على  الرئا�شة  ملن�شب  الرت�شيح  اقت�شر  واإذا 

اأ�شماوؤهم  عِلـنت 
ُ
اأ كان  �شبب  لأيِّ  العدد  اإل هذا  يتبق  اأو مل  له  د  املحدَّ العدد  اإل  الإدارة  جمل�س 

فائزين بالتزكية.

اأما اإذا كان عدد املر�شحني يزيد على ن�شف عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة املطلوب انتخابه، 

عِلـن فوزهم بالتزكية. 
ُ
ر انتخابه اأ ويف ذات الوقت اأقل من العدد املقرَّ

مادة - 27 -

اإذا مل توافق اجلمعية العمومية على اعتماد امليزانية واحل�شاب اخلتامي ُيـعتَبـر ذلك مبثابة 

فقدان للثقة يف جمل�س الإدارة، ويف هذه احلالة يدعو جمل�س الإدارة القائم اجلمعية العمومية 

غري العادية لالنعقاد خالل �شهر من تاريخ عْقد اجتماع اجلمعية العمومية العادية؛ وذلك للنظر 

ويف  العادية.  غري  العمومية  اجلمعية  اأع�شاء  ُثـُلـثي  موافقة  ب�شْرط  الإدارة،  جمل�س  اإ�شقاط  يف 

حالة عدم املوافقة على اإ�شقاط جمل�س الإدارة ُيـعتَبـر ذلك مبثابة اعتماد للميزانية واحل�شاب 

اخلتامي.

مادة - 28 -

يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائب الرئي�س، فاإذا مل يوجد اأحد منهما، 

يراأ�س اجلمعية اأمني ال�شر، فاإذا مل يوجد يراأ�س اجلمعية اأكرب اأع�شاء اجلمعية العمومية �شنًا.

مادة - 29 -

ل ُيـعتَبـر اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا اإل بح�شور الأغلبية املطلقة لأع�شائها، فاإذا مل 

ـَل الجتماع اإىل جل�شة اأخرى ُتـعَقـد خالل مدة اأقلها ثمانية اأيام واأق�شاها  جِّ
ُ
يكتمل هذا العدد اأ

ره جمل�س الإدارة يف خطاب الدعوة،  خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الجتماع الأول، تَبعًا ِلـما يقرِّ

ويكون الجتماع الثاين �شحيحًا اإذا ح�شره ُثـُلـث عدد اأع�شاء اجلمعية العمومية. فاذا مل يكتمل 

ـل الجتماع اإىل جل�شة اأخرى ُتـعَقـد خالل مدة اأقلها �شاعة واأق�شاها خم�شة  جِّ
ُ
الن�شاب القانوين اأ

احلالة  النعقاد يف هذه  ويكون  الدعوة.  الإدارة يف خطاب  ده جمل�س  يحدِّ ِلـما  تَبعًا  يومًا  ع�شر 

�شحيحًا اإذا ح�شره ع�شرة يف املائة من اأع�شاء اجلمعية العمومية. فاإذا مل تتوفر هذه الن�شبة 
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ـن انتخاب جمل�س الإدارة يقوم الوزير بتعيني مدير اأو جمل�س اإدارة  وكان جدول الأعمال يت�شمَّ

موؤقت للجمعية حلني اجتماع اجلمعية العمومية القادمة يف موعدها القانوين وانتخاب جمل�س 

الإدارة.

مادة - 30 -

ـح  ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اأع�شاء اجلمعية  ُثـُلـثي  اأغلبية  القرارات  ُيـ�شرَتط ل�شحة  الرئي�س، ومع ذلك  اجلانب الذي فيه 

العمومية غري العادية اإذا تعلَّـق الأمر باإ�شقاط الع�شوية عن اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو تقرير حلِّ 

اجلمعية.

وما  التنفيذ  اإجراءات  القرار  ت�شمني  مع  الوزير،  موافقة  بعد  اإل  اإجراءات احلل  ذ  تنفَّ ول 

ترتتب عليها من اآثار.

مادة - 31 -

تخت�س اجلمعية العمومية العادية بنظر امل�شائل املدرجة يف جدول الأعمال، وعلى الأخ�س 

ما يلي: 

1-  الت�شديق على مح�شر الجتماع ال�شابق.

2-  النظر في تقرير مجل�س الإدارة عن اأعماله في ال�شنة المنتهية وبرامج الن�شاط وخطة العمل 

للعام الجديد، وتقرير مراقب الح�شابات.

3- اعتمـــاد الميزانيـــة والح�شاب الختامـــي لل�شنة الماليـــة المنتهية، وم�شـــروع الميزانية لل�شنة 

المالية المقبلة.

4- انتخاب مجل�س الإدارة اأو �شْغـل المراكز ال�شاغرة.

مة قبل اجتماع الجمعية العمومية باأ�شبوعين على الأقل. 5-  النظر في القتراحات المقدَّ

6- الم�شائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة - 32 -

تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية بنظر امل�شائل الآتية: 

1- اإ�شقاط الع�شوية عن كل اأو بع�س اأع�شاء مجل�س الإدارة.

2- اإبطال قرار اأو اأكثر من قرارات مجل�س الإدارة.

3- الم�شائل الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية لالجتماع.
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مادة - 33 -

للوزير اإ�شدار قرار ببطالن اأيِّ قرار ُتـ�شِدره اجلمعية العمومية باملخالفة لأحكام القانون، 

ـذة له اأو لهذا النظام اأو ال�شيا�شة العامة للدولة. اأو القرارات املنفِّ

ويجوز للجمعية الطعن على قرار الوزير اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ 

�شدور القرار.

 الباب الثامن

جمل�ض الإدارة

ح/ اإجراء النتخابات الت�ضكيل/ اإجراءات و�ضروط التَّـَر�ضُّ

مادة - 34 -

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  رئي�س وعدد )7(  ن من  اإدارة مكوَّ �شئون اجلمعية جمل�س  يدير 

العمومية من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر.

مادة - 35 -

مدة جمل�س الإدارة �شنتان ميالديتان من تاريخ انتخابه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة 

اأو مددًا اأخرى.

مادة - 36 -

ـنًا تاريخ فتح باب الرت�شيح وتاريخ  د ميعاد النتخابات بقرار من جمل�س الإدارة، مت�شمِّ يحدَّ

غْلـِقـه، وُيـن�َشـر هذا القرار يف جريدة يومية على الأقل مع الإعالن عن ذلك يف اأكرث من مكان 

د لإجراء النتخابات، مع  ظاهر يف مقر اجلمعية ويف لوحة الإعالنات، وذلك قبل امليعاد املحدَّ

د. �شرورة اإخطار الوزارة باملوعد املحدَّ

مادة - 37 -

يجب اأن تتوافر يف املر�شح لرئا�شة اأو ع�شوية جمل�س الإدارة ال�شروط التالية: 

1- اأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية.

ر للع�شو العامل، اأو يكون قد �شدر قرار باإعفائه من  دًا ال�شتراك ال�شنوي المقرَّ 2- اأن يكون م�شدِّ

�شداد ال�شتراك من مجل�س الإدارة. 

3- األ يكون من بين العاملين باأجر في الجمعية.

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة محمود ال�شيرة، واأل تكون قد �شدرت �شده اأية اأحكام مخلَّـة بال�شرف 

والأمانة.

5- موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.
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مادة - 38 -

ـن جمل�س الإدارة ثالثة اأع�شاء من ال�شباب ل يزيد عمرهم عن اأربعة وع�شرين عامًا  يت�شمَّ

الفئة يقل  تلك  املتقدمون من  فاإذا كان  امراأة،  اإىل  بالإ�شافة  الرت�شيح،  يوم غْلق باب  ميالديًا 

م منهم بالتزكية، وُيـ�شتكَمـل باقي اأع�شاء جمل�س  عددهم اأو ي�شاوي العدد املذكور فاز َمـن تقدَّ

الإدارة بالنتخاب من بني املر�شحني.

اأما اإذا زاد عدد املتقدمني من تلك الفئة عن هذا العدد فاإنه ُيـجَرى انتخاب العدد املطلوب 

من بينهم.

ل درا�شي حما�َشـبي اأو  وُيـراعى يف املر�شح ملن�شب الأمني املايل اأن يكون حا�شاًل على موؤهَّ

ـة  يف اأحد التخ�ش�شات املالية، اأو يتمتع بخربة يف املجال املحا�َشـبي اأو املايل ِوْفـقًا لالإفادة الدالَّ

على ذلك.

واحد  وقت  الأع�شاء يف  باقي  مع  املايل  والأمني  الرئي�س  من�شب  على  النتخابات  وجُتـَرى 

ـن البطاقة النتخابية كافة املقاعد ال�شاغرة.  وببطاقة انتخاب واحدة، على اأْن ُتـبيِّ

كتابيًا  م طلبًا  يقدِّ اأْن  الإدارة  اأو ع�شوية جمل�س  لرئا�شة  نف�شه  تر�شيح  وعلى من يرغب يف 

ـيه ع�شوان عامالن باجلمعية. بذلك ُيـزكِّ

وُتـ�شلَّـم هذه الطلبات اإىل اأمني ال�شر باإي�شال معتَمـد خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن عن 

ـح على الأكرث. ـَر�شُّ فْتـح باب التَّ

مادة - 39 -

ـح يف املر�شحني واإبالغ الوزارة بقائمة  ـَر�شُّ ـق من توافر �شروط التَّ ـَحـقُّ على جمل�س الإدارة التَّ

ـح. ـَر�شُّ كاملة باأ�شمائهم ومالحظاته عنهم يف ظرف اأ�شبوع على الأكرث من تاريخ غْلـق باب التَّ

رة  وتقوم الوزارة باعتماد القائمة النهائية للمر�شحني بعد التاأكد من توافر ال�شروط املقرَّ

واإر�شالها للجمعية.

ـح ما مل يكن هذا الن�شحاب كتابيًا وقبل  ـَر�شُّ التَّ اأيٍّ من املر�شحني من  ُيـعتدُّ بان�شحاب  ول 

خم�شة اأيام على الأكرث من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، مع مراعاة حكم املادة )23( من 

الالئحة. 

مادة - 40 -

ل يجوز اأن يكون املر�شح لع�شوية جمل�س الإدارة منتميًا لأية جمعية �شيا�شية، كما ل يجوز 

اجلْمع بني هذه الع�شوية وع�شوية جمل�س اإدارة اأية هيئة من الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

ال�شباب والريا�شة اإل مبوافقة الوزير. وُيـ�شرَتط عدم وجود َتـعاُر�س اأو َتـ�شاُرب يف امل�شالح بني 

الع�شويتني، كما ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة والعمل باأية وظيفة يف اجلمعية باأجر 

اأو مكافاأة.



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

45

مادة - 41 -

ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر. 

مادة - 42 -

غًا باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط التي  ـن مديرًا للجمعية متفرِّ يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعيِّ

دها جمل�س الإدارة، ويف حالة غيابه ينتدب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه َمن يتوىل اأعماله  يحدِّ

فرتة غيابه �شريطه األ يتقا�شى هذا الع�شو اأية اأجور اأو مكافاآت مقابل ذلك.

ويجوز دعوة املدير حل�شور اجتماعات جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

ول يجوز للمدير اأن ُيـبا�شر اأيَّ عمل خارج اجلمعية مبقابل اأو بدون مقابل اإل بت�شريح من 

جمل�س الإدارة وموافقة الوزارة. 

مادة - 43 -

يبا�شر جمل�س الإدارة الخت�شا�شات وامل�شئوليات التالية:

1-  اإدارة �شئون الجمعية وت�شريف اأمورها في اإطار ال�شيا�شة العامة للوزارة.

2-  توفير الفر�س لالأع�شاء لممار�شة ن�شاطهم الريا�شي والجتماعي والثقافي على اأكمل وجه.

3-  العناية بتنظيم ن�شاط اأبناء اأع�شاء الجمعية وتوجيههم واإقامة الم�شابقات بينهم وغير ذلك 

من الأمور التي ت�شاعد على تن�شئتهم تن�شئة �شالحة.

4- البت في طلبات الع�شوية.

رة  م من الأع�شاء اأو �شدهم، والف�شل فيها وتوقيع الجزاءات المقرَّ 5-  بحث ال�شكاوى التي تقدَّ

ِوْفـقًا لالئحة الداخلية وفي حدود اأحكام هذا النظام.

ـــع الالئحـــة الداخلية وغيرها من اللوائـــح والنُّـُظـم الكفيلة بتنظيـــم �شئون الجمعية من  6-  و�شْ

َمن ُحـ�ْشن �شير  النواحي الإداريـــة والفنية والمالية، واإ�شدار القرارات والتعليمـــات التي ت�شْ

العمـــل بالجمعيـــة ومراقبـــة تنفيذها، علـــى اأْن تعر�س هـــذه اللوائح والنُّـُظـم علـــى الجمعية 

العمومية للموافقة عليها. وتخَطـر الوزارة فور اعتمادها من الجمعية العمومية.

7-  ت�شكيـــل اللجـــان الدائمة اأو الموؤقتة لبحـــث وتنظيم �شئون واأن�شطة الجمعيـــة المتنوعة �شواًء 

مـــن بين اأع�شاء المجل�س اأو اأع�شاء الجمعية، ويجـــوز ال�شتعانة في ذلك بخبراء من خارج 

الجمعية.

8-  اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.

9-  الموافقة على العقود والتفاقيات التي تبَرم با�شم الجمعية.
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10-  تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الجمعية.

11-  دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية اإلى النعقاد وتنفيذ قراراتها.

ع التقرير ال�شنوي لنواحي الن�شاط المتنوعة بالجمعية وعْر�شه على الجمعية العمومية. 12-  و�شْ

ع م�شروع الميزانيـــة المقبلة؛ تمهيدًا  13-  اإعـــداد الح�شاب الختامي عن ال�شنـــة المنتهية، وو�شْ

ها على مراقب الح�شابات والجمعية العمومية. لعْر�شِ

ها على الجمعية العمومية. م من الأع�شاء قبل عْر�شِ 14-  بحث المقترحات التي تقدَّ

15-  تعييـــن العاملين بالجمعية وتقريـــر مرتباتهم وعالواتهم ومكافاآتهـــم، واتخاذ الإجراءات 

التاأديبية ِقـَبـلهم ِطبقًا لأحكام الالئحة الداخلية للجمعية.

16-  البتُّ في قبول ا�شتقالة اأع�شاء المجل�س.

رة فـــي المر�شحين لع�شوية مجل�ـــس الإدارة، واإخطار  ـــق مـــن توافر ال�شـــروط المقرَّ ـَحـقُّ 17-  التَّ

الوزارة بمالحظاته عليهم.

18-  ل يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة تفوي�ـــس اخت�شا�شاته لأحـــد �شاغلي ع�شوية مجل�ـــس الإدارة اأو 

غيرهم.

19-  اإ�شقاط الع�شوية عن اأع�شاء الجمعية .

20-  اأية اخت�شا�شات اأخرى من�شو�س عليها في هذا النظام.

مادة - 44 -

يجتمع جمل�س الإدارة اجتماعًا عاديًا مرة كل �شهر على الأقل بناًء على دعوة ر�شمية من 

اأمني �شر املجل�س اأو من ينوب عنه قبل موعد الجتماع باأ�شبوع على الأقل، ويرَفق بالدعوة جدول 

الأعمال واملذكرات اخلا�شة به.

ول تكون الجتماعات �شحيحة اإل بح�شور الأغلبية املطلقة لأع�شاء املجل�س، على اأن يكون 

من بينهم الرئي�س اأو نائب الرئي�س.

ح  وت�شُدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي منه الرئي�س.

مادة - 45 -

الجتماع  الدعوة وموعد  الأقل ب�شورة من  باأ�شبوع على  الجتماع  قبل  الوزارة  اإبالغ  يجب 

الإدارة خالل خم�شة  اجتماع جمل�س  ب�شورة من حم�شر  اإبالغها  يجب  كما  الأعمال،  وجدول 
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كافة  ـعًا من  موقَّ املح�شر  اأ�شل  يكون  اأن  يجب  كما  الأكرث،  الجتماع على  تاريخ  يومًا من  ع�شر 

اأع�شاء جمل�س الإدارة احلا�شرين لالجتماع.

مادة - 46 -

يجوز دعوة املجل�س لجتماع طارىء تقت�شيه ال�شرورة بناًء على طلب الرئي�س اأو اأمني ال�شر 

اأو ُثـُلـث عدد اأع�شائه اأو الوزير، ويف هذه احلالة ل تتقيد الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة 

يف املادة )44( من هذا النظام.

كما يجوز للوزارة دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع اإذا دعت ال�شرورة اإىل ذلك.

مادة - 47 -

�شت  اأو  متتالية  جل�شات  ثالث  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  عن  ـب  يتغيَّ الذي  الع�شو  ُيـعتَبـر 

ـعة خالل العام الواحد بدون عذر كتابي يقبله املجل�س م�شتقياًل، وُيـعتَبـر مركز ه  جل�شات متقطِّ

�شاغرًا، ويجب على جمل�س الإدارة اإخطار الوزارة بذلك.

مادة - 48 -

اإذا خال مركز اأو اأكرث من اأع�شاء جمل�س الإدارة بال�شتقالة اأو الوفاة اأو لأيِّ �شبب اآخر يتم 

ا�شتكمال العدد بالع�شو اأو الأع�شاء احلائزين يف اآخر انتخابات اأجريت على اأكرث الأ�شوات بعد 

ه، ويختار املجل�س باقي  الأع�شاء املختارين. وي�شغل نائب الرئي�س من�شب الرئي�س يف حالة ُخـُلـوِّ

املراكز من بني اأع�شائه، فاإذا اعتذر الع�شو اأو اإذا مل يتواجد اأع�شاء حائزون على اأ�شوات، تظل 

هذه املراكز �شاغرة حتى موعد اجلمعية العمومية العادية ل�شتكمال جمل�س الإدارة بالنتخاب.

مادة - 49 -

اإذا اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة ل يكفي لنعقاده �شحيحًا، ُيـ�شِدر الوزير قرارًا بتعيني 

مدير اأو جمل�س اإدارة موؤقت يدير اجلمعية حلني اإجراء النتخابات.

مادة - 50 -

ـل من بني اأع�شائه مكتبًا تنفيذيًا على النحو التايل: ملجل�س الإدارة اأن ي�شكِّ

- الرئي�س، وفي حالة اعتذاره يكون نائب الرئي�س رئي�شًا.

- اأمين ال�شر.

- الأمين المالي.

- ع�شوان من اأع�شاء مجل�س الإدارة يختارهما المجل�س في اأول اجتماع له.
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مادة - 51 -

يكون  اأن  ب�شرط  الأع�شاء  اأغلبية  اإذا ح�شرها  التنفيذي �شحيحة  املكتب  اجتماعات  تكون 

على  قراراته  عْر�س  ـن  ويتعيَّ احلا�شرين،  باأغلبية  القرارات  وت�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  منهم 

من  اعتمادها  بعد  اإل  نهائية  قراراته  ُتـعتَبـر  ول  لعتمادها،  له  اجتماع  اأول  يف  الإدارة  جمل�س 

جمل�س الإدارة. 

الباب التا�ضع

اخت�ضا�ضات رئي�ض جمل�ض الإدارة ونائب الرئي�ض

واأمني ال�ضر والأمني املايل

مادة - 52 -

يبا�شر رئي�س جمل�س الإدارة الخت�شا�شات الآتية:

1-  رئا�شـــة جل�شـــات الجمعية العموميـــة ومجل�ـــس الإدارة والمكتب التنفيذي، وتكـــون له رئا�شة 

اللجان الرئي�شية لأوجه الأن�شطة المختلفة بالجمعية في حالة ح�شوره.

2- تمثيل الجمعية اأمام الق�شاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.

3- توقيـــع جميـــع العقـــود والتفاقيات التي تبَرم مـــع الجمعية، وذلك بعـــد اعتمادها من مجل�س 

الإدارة.

4- التوقيع مع الأمين المالي على اأذونات ال�شرف وال�شيكات.

ه مجل�س الإدارة. 5-  التوقيع على الخطابات ال�شادرة من الجمعية ذات الطابع الخا�س الذي يقرُّ

6-  دعوة مجل�س الإدارة لجتماع طارىء.

ويتوىل نائب الرئي�س جميع اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه.

مادة - 53 -

يبا�شر اأمني �شر اجلمعية الخت�شا�شات الآتية:

1-  توجيـــه الدعـــوة وعمل الترتيبـــات الالزمة لجتماعـــات الجمعية العموميـــة ومجل�س الإدارة 

والمكتـــب التنفيذي وغيرها من اللجان، وتحرير المحا�شر الخا�شة بها وت�شجيلها بالدفاتر 

ة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�س الجتماع. المعدَّ

2-  تحريـــر جدول الأعمال واإدراج الم�شائل التي يرى الرئي�س اإدخالها في جدول اأعمال المكتب 

التنفيـــذي اأو مجل�ـــس الإدارة، والمو�شوعـــات التي يـــرى مجل�ـــس الإدارة اإدراجها في جدول 

اأعمال الجمعية العمومية.
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3-  تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي.

4-  الإ�شراف على جميع اللجان الفنية والإدارية والتي هي بحكم من�شبه ع�شو فيها.

5-  اإعداد تقرير �شنوي عن حالة الجمعية وعْر�شه على مجل�س الإدارة.

6-  عْر�س طلبات الع�شوية على مجل�س الإدارة.

ره مجل�س الإدارة.  7-  ِحـْفظ �ُشـلفة الجمعية الم�شتديمة ح�شبما يقرِّ

8-  ِحـْفـظ الم�شتندات وال�شجالت والأختام بعهدته في مقر الجمعية.

9-  اإعداد م�شروع ميزانية لل�شنة المالية المقبلة بالتعاون مع الأمين المالي وتقديمه اإلى مجل�س 

الإدارة.

10-  التوقيـــع على جميع مكاتبات الجمعية، ماعـــدا المكاتبات التي يرى مجل�س الإدارة �شرورة 

توقيعها من رئي�س مجل�س الإدارة.

11-  الإ�شـــراف على اأوجه ن�شاط الجمعية، وتنفيذ التعليمات ال�شادرة ب�شاأنها. وفي حالة تعيين 

مدير للجمعية يمار�س المدير كل هذه الخت�شا�شات تحت اإ�شراف اأمين ال�شر.

12-  كل ما يكلفه بها مجل�س الإدارة من اخت�شا�شات تدخل في مجال عمل الجمعية.

مادة -54 -

يبا�شر الأمني املايل الخت�شا�شات الآتية:

1- الإ�شـــراف علـــى تح�شيل جميـــع اإيرادات واأمـــوال الجمعية واإيداعها فـــي الم�شرف الذي به 

اأموال الجمعية.

ـق من مطابقتها  ـَحـقُّ 2- تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية والتَّ

لبنود الميزانية والالئحة المالية.

3- التوقيع مع الرئي�س على اأذونات ال�شرف وال�شيكات.

4- الإ�شـــراف على ح�شابات الجمعية والمحافظة علـــى م�شتندات الإيرادات والم�شروفات، وهو 

ـد في الدفاتر. م�شئول عن جميع البيانات الح�شابية التي ُتـر�شَ

ـــع م�شروع  5- اإعـــداد الح�شـــاب الختامـــي لل�شنـــة المنتهيـــة، وال�شتراك مع اأميـــن ال�شر في و�شْ

الميزانية لل�شنة المقبلة وتقديمها لمجل�س الإدارة.

6-  الإ�شـــراف علـــى ِحـْفـظ ال�شجـــالت والدفاتر والم�شتنـــدات المالية وكل ما يت�شـــل بالناحية 

المالية من ُعـَهـد في مقر الجمعية.
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7-  اعتمـــاد �شرف مرتبات العامليـــن وفواتير الم�شتريات على اختـــالف اأنواعها، واأجور المياه 

والإنارة، وقيمة الإ�شالحات بح�شب ما هو وارد في ميزانية الجمعية المعتَمدة طبقًا لالئحة 

المالية.

8- تقديـــم تقرير كل ثالثـــة اأ�شهر لمجل�س الإدارة عـــن حالة الجمعية الماليـــة، واإعداد التقرير 

ال�شنوي عنها وتقديمة لمجل�س الإدارة.

مادة - 55 -

يتوىل جمل�س الإدارة جميع �شئون اجلمعية، ويكون جميع اأع�شائه م�شئولني بالت�شامن عن 

مة له. كافة اأعماله طبقًا للقانون واللوائح املنظِّ

ومع عدم الخالل بامل�شئولية اجلنائية، يكون كل ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة واجلهاز 

الإداري باجلمعية م�شئوًل م�شئولية ت�شامنية عن القرارات التي ُيـ�شِدرها املجل�س اإذا كان من 

�شاأنها الإ�شرار مب�شالح اجلمعية اأو اأموالها.

الباب العا�ضر

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية

مادة - 56 -

اأ- تزول الع�شوية عن ع�شو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية: 

1-  الوفاة.

2-  ال�شتقالة ب�شرط قبولها من مجل�س الإدارة.

3-  انتهاء مدة مجل�س الإدارة.

على اأن يقوم جمل�س الإدارة باإخطار الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو �َشـْغـل الأماكن 

ال�شاغرة ِوْفـقًا لأحكام هذا النظام.

ب- ت�شقط الع�شوية عن ع�شو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية: 

1-  اإذا فقَد اأهليته القانونية. 

2-  اإذا �شدر �شده حكم في جناية اأو جنحة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة. 

ة  3- اإذا �شدر �شده قرار تاأديبي من جهة حكومية اأو هيئة اأو موؤ�ش�شة عامة لأ�شباب ما�شَّ

الجتماعية  اأو  الريا�شية  الهيئات  اإحدى  من  ع�شويته  �شقطت  اأو  الأمانة،  اأو  بال�شرف 

لأ�شباب تَمـ�سُّ ال�شرف والأمانة اأو ُحـ�ْشن ال�شمعة.

جدير  غير  يجعله  مما  �شمعته  اإلــى  وت�شيء  الجمعية  كرامة  تَمـ�سُّ  اأعماًل  ارتكب  اإذا   -4

بالع�شوية.
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ـح لع�شوية مجل�س الإدارة. ـَر�شُّ 5-  اإذا فقَد �شرطًا من �شروط التَّ

6-  اإذا عَدلت الوزارة عن موافقتها على ع�شوية اأو رئا�شة مجل�س الإدارة.

 وتكون اإجراءات النظر في اإ�شقاط الع�شوية بناًء على طلب: 

1- ُثـُلـث عدد اأع�شاء مجل�س الإدارة. 

2-  ُثـُلـث عدد اأع�شاء الجمعية العمومية. 

3- الوزارة.

ويف جميع هذه احلالت يجب اأن يكون قرار اإ�شقاط الع�شوية مبوافقة ُثـُلـثي اأع�شاء اجلمعية 

العمومية غري العادية، ِوْفـقًا حلكم املادة )32( من هذا النظام. 

مادة - 57 -

يجوز لأع�شاء اجلمعية العمومية للجمعية اأن يطالبوا باإ�شقاط الع�شوية عن اأع�شاء جمل�س 

الإدارة كلهم اأو بع�شهم لفْقد الثقة. وُيـ�شرَتط ل�شحة هذا الطلب اأْن يتقدم به ربع عدد الأع�شاء، 

واأْن يت�شمن الأ�شباب التي ي�شتندون اإليها بو�شوح.

ويجب على جمل�س الإدارة يف هذه احلالة اأن يتخذ الإجراءات لعْقد اجلمعية العمومية غري 

العادية يف ظرف اأ�شبوعني من تاريخ تقدمي الطلب اإليه، فاإذا مل يقم بهذه الإجراءات يف املوعد 

د جاز للوزير دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد. املحدَّ

ويكون اإ�شقاط الع�شوية باأغلبية ُثـُلـثي عدد اأع�شاء اجلمعية العمومية غري العادية. 

مادة - 58 -

ـُحـه مرة  ر اإ�شقاط ع�شويته طبقًا للبند )ب( من املادة )56( ل يجوز َتَر�شُّ الع�شو الذي يتقرَّ

اأخرى لع�شوية جمل�س الإدارة اإل اإذا زالت عنه اأ�شباب اإ�شقاط الع�شوية.

مادة - 59 -

للوزير وْقـف ن�شاط ع�شو جمل�س الإدارة وتعليق ع�شويته يف اأيٍّ من احلالت الآتية: 

1-  اإذا ثبتت مخالفته للقانون اأو الالئحة، لحين اتخاذ مجل�س الإدارة اأو الجمعية العمومية غير 

العادية قرارًا ب�شاأنه. 

2-  اإذا تمـــت اإحالتـــه بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية اأو جنحة لحين �شدور حكم في 

الدعوى.

3-  اإذا توافـــرت ب�شاأنـــه حالة من حـــالت الإ�شقاط الواردة بن�شو�س هـــذا النظام لحين عْر�س 

اأمره على الجمعية العمومية غير العادية. 
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4- اإذا ارتكب الع�شو من المخالفات ما ي�شتوجب هذا الإجراء.

رة قانونًا يف هذا  ويرتتب على قرار وْقـِف ن�شاط الع�شو وْقـُف ممار�شة جميع �شالحياته املقرَّ

النظام.

مادة - 60 -

الرابعة  الدرجة  اأقاربهم حتى  اأو  باجلمعية  والعاملني  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  على  ُيـحَظـر 

م بالذات اأو بالو�شاطة بعطاءات اأو عرو�س ل�شراء اأو بيع اأو تاأجري اأو توريد اأ�شناف للجمعية،  التقدُّ

وي�شري هذا احلْظـر على الأقارب بامل�شاهرة حتى الدرجة الرابعة.

الباب احلادي ع�ضر

مالية اجلمعية 

ال�ضرتاكات والتربعات وموارد اجلمعية 

مادة - 61 -

يناير  �شهر  اأول  من  للجمعية  املالية  ال�شنة  وتبداأ  �شنوية،  ميزانية  للجمعية  تكون  اأن  يجب 

وتنتهي اآخر �شهر دي�شمرب من كل عام. وعلى اجلمعية اأن تقدم تقريرًا ماليًا دوريًا للوزارة كل 

�شتة اأ�شهر.

مادة - 62 -

رة  دة وح�شب الفئات املقرَّ ـن على كل ع�شو اأن ي�شدد ال�شرتاك ال�شنوي يف املواعيد املحدَّ يتعيَّ

لكل نوع من اأنواع الع�شوية. 

ـبع يف ذلك،  د الالئحة املالية مواعيد وطريقة حت�شيل ال�شرتاكات والإجراءات التي ُتـتَّ حتدِّ

واأحوال الإعفاء منها، وت�شدد ال�شرتاكات باإي�شالت م�شل�شلة، على اأن ُيخَتم كل اإي�شال بخامَت 

اجلمعية.

مادة -63-

تتكون مالية جمعية بيوت ال�شباب البحرينية من امل�شادر التالية:

1- ال�شتراكات ال�شنوية.

2- ر�شوم الإقامة.

3- الإعانات والم�شاعدات الحكومية.

4- التبرعـــات والهبات من الجهات الر�شميـــة والأفراد التي يرى مجل�س الإدارة قبولها بعد اأْخـذ 
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موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الم�شبقة والمكتوبة عليها.

5- عوائد ال�شتثمار التي توافق عليها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

6-  الإيـــرادات التي ل تتعار�ـــس مع الأنظمة والقوانين المعمول بها فـــي مملكة البحرين ب�شرط 

موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الم�شبقة والمكتوبة عليها.

مادة - 64 -

يجب اإخطار الوزارة بفتح ح�شاب با�شم اجلمعية لدى اأحد امل�شارف بالبحرين واملعتَمدة 

لدى م�شرف البحرين املركز ي، على اأن تودع اأموال اجلمعية النقدية با�شمها يف هذا احل�شاب، 

ويجب على اجلمعية يف حالة فتح اأية ح�شابات اأخرى اأو نقلها اأو تغيريها اأو اإجراء اأيِّ تغيري على 

احل�شاب اإخطار الوزارة خالل اأ�شبوع على الأكرث من تاريخ التغيري.

مادة - 65 -

ـي اإيراداتها عن طريق ا�شتغالل الفائ�س منه وا�شتثمار  للجمعية اأن توؤجر عقاراتها، واأن تَنـمِّ

عائداتها ل�شتخدامها يف تنمية اأن�شطتها وبراجمها يف خدمة ال�شباب ب�شكل م�شتدام، على األ 

يوؤثر ذلك على اأهدافها ون�شاطها. 

غري  يف  اأموالها  تنِفـق  اأن  لها  يجوز  ل  كما  مراهنات،  يف  الدخول  اجلمعية  على  وُيـحَظر 

الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. 

ول يجوز للجمعية بيع اأو �شراء عقارات اأو اأرا�ٍس اإل بعد موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة.

مادة - 66 -

ر قانونًا مراقب  يراجع ح�شابات اجلمعية اإذا جتاوزت م�شروفاتها اأو اإيراداتها املبلغ املقرَّ

ح�شابات قانوين تختاره اجلمعية العمومية، وملراقب احل�شابات اأن يبدَي مالحظاته على �شئون 

د  اجلمعية املالية اإىل جمل�س الإدارة يف اأيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما راأى ذلك �شروريًا. وحتدِّ

اجلمعية العمومية املكافاأة ال�شنوية ملراقب احل�شابات.

مادة - 67 -

ل ُيـمنح اأع�شاء جمل�س الإدارة رواتب اأو مكافاآت عن الأعمال املعهود اإليهم بها ب�شفتهم 

وها للجمعية يف الداخل  هذه، ويجوز لهم ا�شرتداد م�شاريف النتقالت والإقامة الفعلية ملهام اأدَّ

اأو اخلارج.
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مادة - 68 -

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�شرتاكات  فيها  مبا  اجلمعية  اأموال 

والو�شايا وغريها تعترب ملكًا لها ولي�س لأع�شاء اجلمعية اأية حقوق عليها عند تقرير حل اجلمعية 

وت�شفيتها.

الباب الثاين ع�ضر

ال�ضكاوى والعقوبات

مادة - 69 -

يقدم اأع�شاء اجلمعية ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر اجلمعية، وعليه ان يقوم بتحقيقها 

بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة 

الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيـخَطـر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

مادة - 70 -

التي  والتعليمات  الإدارة  جمل�س  وقرارات  اجلمعية  نظام  احرتام  الأع�شاء  على  ـن  يتعيَّ

ما  وقع منه  اأو  الإدارة  اأو قرارات جمل�س  النظام  اأحكام هذا  اأيُّ ع�شو  فاإذا خالف  ُتـ�شِدرها، 

مي�س نظام اجلمعية اأو �شمعة الع�شو �شواًء كان ذلك داخل اجلمعية اأو خارجها جاز توقيع اإحدى 

العقوبات الآتية عليه:

1- لْفُت نظر.

2- الإنذار.

3- اإيقاف الع�شو موؤقتًا عن مبا�شرة بع�س اأو كل حقوقه المن�شو�س عليها في هذا النظام لمدة 

اأق�شاها �شتة اأ�شهر.

4-  اإ�شقاط الع�شوية نهائيًا.

مادة -71 -

ال�شابقة  املادة  يف  املبينة  الأوىل  الثالث  العقوبات  بتوقيع  الإدارة  جمل�س  قرارات  ت�شدر 

بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين، اأما اإ�شقاط الع�شوية نهائيًا فُيـ�شرَتط يف توقيعها موافقة 
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ثالثة اأرباع اأع�شاء جمل�س الإدارة على الأقل.

مادة - 72 -

ل يجوز توقيع اأية عقوبة من العقوبات الواردة يف املادة )70( اإل بعد �شماع اأقوال الع�شو 

ِقـَبـَلـه بخطاب  مة  املخالف وحتقيق دفاعه، وُيـطَلـب من الع�شو احل�شور وحتقيق ال�شكوى املقدَّ

دة بع�شرة اأيام على الأقل، ويف حاله امتناعه عن احل�شور ي�شدر  ـل قبل ميعاد اجلل�شة املحدَّ م�شجَّ

العقوبات  باإحدى  واإ�شدار قرار �شده  اإدانته  للع�شو يف حالة  ال�شكوى غيابيًا. ويجوز  القرار يف 

املذكورة يف املادة �شالفة الذكر اأن يتظلَّـم لدى اإدارة الرقابة والتدقيق بالوزارة من هذا القرار 

ـل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره.  بخطاب م�شجَّ

مادة - 73 -

ويجوز ملجل�س الإدارة يف حالة ما اإذا احتاج الأمر اإىل بع�س الوقت لإمتام التحقيق مع الع�شو 

هذا  مدة  تتجاوز  األ  على  احتياطي،  ـظي  حَتـفُّ كاإجراء  موؤقتًا  ع�شويته  باإيقاف  قرارًا  يتخذ  اأن 

الإيقاف الحتياطي اأ�شبوعني. ويجوز جتديد مدة الإيقاف بحد اأق�شى �شهر اإذا امتنع الع�شو 

عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�شتدعائه طبقًا لهذا النظام.

مادة - 74 -

اإعادة  الإدارة  جمل�س  من  يلتم�س  اأن  الع�شوية  باإ�شقاط  قرار  �شده  ال�شادر  للع�شو  يجوز 

النظر يف اأمره بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار، كما يجوز لع�شرة من الأع�شاء الذين لهم 

حق ح�شور اجلمعية العمومية اأن يطلبوا بحث هذا القرار يف اأول جمعية عمومية.

مادة - 75 -

اأع�شاء اجلمعية م�شئولون عما يقع منهم اأو ممن يرافقهم من اأخطاء اأحَدثت تلفيَّات لأمالك 

دها جمل�س الإدارة مقابل ذلك. اجلمعية وحمتوياتها، ويلتزمون بدفع التعوي�شات التي يحدِّ

مادة - 76 -

ـق فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف هذه الالئحة الأحكام الواردة يف القرار رقم )2( ل�شنة  تطبَّ

اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  يف   2018

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة وما قد يطراأ عليها من تعديالت.
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با�ضم �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الّد�ضتورّية

باجلل�شة العلنية املنعقدة، يوم الأربعاء 29 يناير 2020م، املوافق 4 جمادى الآخرة 1441هـ،

برئا�شة معالي ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س المحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: الم�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد المال، نائب رئي�س المحكمة،      

وعلي عبداهلل الدوي�شان، و�شعيد ح�شن الحايكي، وعي�شى بن مبارك الكعبي، 

والدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء المحكمة الد�شتورية.

وح�شور ال�شيد / عمر عبدالعزيز ح�شاني، اأمين ال�شر.

اأ�ضدرت احلكم الآتي:

يف الق�شية املقيَّدة يف �شجل املحكمة الد�شتورية برقم )ح/2019/2( ل�شنة )17( ق�شائية.

والمعلن عنها �شاحب ال�شمو الملكي الأمير رئي�س مجل�س الوزراء )ب�شفته( بعد اأن اأحالت 

محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الثالثة بحكمها ال�شادر بجل�شة 2019/4/30م، ال�شتئناف 

رقم 03/2019/00634/1  

املرفوع من:

ر: حممد كروم حمد ال�شبيب عن نف�شه، وب�شفته الويل الطبيعي عن اأولده الُق�شّ

      )ولء، وعبدالكريم، وخليفة، واإبراهيم(

      وكيلهم المحامي / عذال ال�شالح

�ضد:

1- وزارة الداخلية.

2- �شندوق التقاعد الع�شكري.

ويمثلهم جهاز ق�شايا الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   نائب الرئي�س   رئي�س المحكمة

اإعالن حكم من املحكمة الد�ضتورية
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الإجراءات:

2019م، ورد اإىل الأمانة العامة للمحكمة الد�شتورية ملف  بتاريخ الع�شرين من �شهر مايو 

املدنية  العليا  ال�شتئنافية  اأن ق�شت فيها املحكمة  بعد  الدعوى رقم )03/2019/00634/1(، 

الثالثة بحكمها ال�شادر بتاريخ 30 من �شهر اإبريل 2019م، بوقف نظر الدعوى، واإحالة الأوراق 

اإىل املحكمة الد�شتورية، للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة )43( فقرة )1( بند )ب( من املر�شوم 

ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  باإ�شدار  1976م،  ل�شنة   )11( رقم  بقانون 

واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

بعدم  احلكم  ختامها  يف  طلب  مذكرة   – املو�شوعية  الدعوى  يف   – امل�شتاأِنف  وكيُل  م  قدَّ

د�شتورية ن�س الفقرة )1( البند )ب( من املادة )43( �شالفة البيان.

م ممثُل جهاز ق�شايا الدولة مذكرة طلب فيها رف�س الدعوى. وقدَّ

باحلكم  النطق  املحكمة  وقررت  اجلل�شات،  مبحا�شر  الثابت  النحو  على  الإحالة  وُنِظرت 

بجل�شة اليوم.

املحكمة:

بعد الطالع على الأوراق والمداولة:

وحيث اإنَّ الوقائع – على النحو املُبنيَّ بحكم الإحالة و�شائر الأوراق – تتح�شل يف اأن املّدعي 

ر قد اأقام الدعوى  – يف الدعوى املو�شوعية – عن نف�شه وب�شفته الويل الطبيعي على اأولده الُق�شّ
وزارة  عليهما  املدعى  ًما  خُمت�شِ املدنية،  الكربى  املحكمة  اأمام   )02/2018/15736/5( رقم 

الداخلية و�شندوق التقاعد الع�شكري، طالًبا احلكم: باإلزام املدعى عليهما ب�شرف راتب املدعي 

2014/4/28م،  بتاريخ  الأوىل احلا�شل  اإنهاء خدماته لدى املدعى عليها  تاريخ  التقاعدي من 

حتى يتمكن هو واأ�شرته من العي�س الكرمي كما لأمثاله من اأبناء وزارة الداخلية، مع اإلزامهما 

امل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

وبجل�شة 2018/12/31م، اأ�شدرت املحكمة الكربى حكمها برف�س الدعوى، واألزمت املُّدعي 

بامل�شاريف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   نائب الرئي�س   رئي�س المحكمة



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

58

واإذ مل يرت�ِس املُّدعي ذلك احلكم فقد طعن عليه اأمام حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية مبوجب 

ال�شتئناف رقم )3/2019/00634/1( ُمرِدًدا طلباته ال�شابقة. وبجل�شة 2019/4/30م، وعماًل 

باإن�شاء املحكمة  2002م،  ل�شنة  املادة )18( فقرة )ب( من املر�شوم بقانون رقم )27(  بن�س 

الف�شُل  وُقِبَل  �شكاًل  ال�شتئناف  بقبول  حكمها  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  اأ�شدرت  الّد�شتورّية، 

د�شتورية  يف  للف�شل  الد�شتورية  املحكمة  اإىل  الأوراق  وباإحالة  الدعوى  نظر  بوقف  املو�شوع  يف 

ن�س املادة )43( فقرة )1( بند )ب( من املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976م، باإ�شدار 

قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وجاء 

والتزوير  الر�شوة  وبات عن جرميتي  نهائي  باإدانته بحكم  َي  ُق�شِ امل�شتاأِنف  اأنَّ  باأ�شباب احلكم: 

مُبحَرٍر ر�شمي، وكان ن�س املادة �شالفة البيان يتعار�س مع مبادئ العدالة والت�شامن الجتماعي 

وال�شرعية وامل�شاواة واحلق يف العمل املن�شو�س عليها يف املواد: )4(، )5/ج(، )13(، )18(، 

اأو  التقاعدي  معا�شه  امل�شتاأِنف من  تاأ�شي�ًشا على حرمان  الد�شتور،  )20(، )31(، )119( من 

املكافاأة عن �شنوات خدمته ال�شابقة، وباعتبار اأن املعا�س التقاعدي يقوم يف اأ�شا�شه على اقتطاع 

جزء من اأجر العامل اأو املوظف اأو الفرد ذخًرا لقادم اأيامه و�شرفه له عند ال�شيخوخة اأو املر�س 

اأو البطالة، ف�شاًل عن اأن ذلك الن�س يهدر مبداأ امل�شاواة املن�شو�س عليه يف املادة )18( من 

الد�شتور بني ال�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وغريهم من العاملني واملوظفني 

�شواء اخلا�شعني لأحكام قانون العمل اأو قانون اخلدمة املدنية.

وحيث اإنَّ حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية طلبت يف حكمها الف�شل يف د�شتورية ن�س املادة 

)43( فقرة )1( بند )ب( من املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976م، باإ�شدار قانون تنظيم 

معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، اإل اأن �شحتها هو 

ن�س املادة )50( فقرة )1( بند )ب( مبقت�شى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 1991م، بتعديل 

بع�س اأحكام القانون �شالف الذكر.

وحيث اإّنه ملا كان ق�شاء هذه املحكمة قد ا�شتقر على اأن امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة – وهي 

�شرط لقبول الدعوى الد�شتورية – مناطها اأن يقوم ثمة ارتباط بينها وبني امل�شلحة القائمة يف 

الدعوى املو�شوعية، وذلك باأن يكون احلكم يف امل�شاألة الد�شتورية ذا اأثر يف الطلبات املو�شوعية 

املرتبطة بها.

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   نائب الرئي�س   رئي�س المحكمة
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وحيث اإّن الدعوى املاثلة قد ات�شلت باملحكمة الد�شتورية بطريق الإحالة الق�شائية للف�شل 

يف مدى د�شتورية املادة )50( فقرة )1( بند )ب( �شالفة البيان، والثابت من الأوراق اأن وكيل 

وكالة  ب�شند   - املو�شوع  اأمام حمكمة  2019/6/11م،  بتاريخ  بطلب  م  تقدَّ )املُّدعي(  امل�شتاأِنف 

يجيز له التنازل عن الدعوى - مقرًرا التنازل عن طلباته املو�شوعية كما طلب �شطب ال�شتئناف، 

2019/7/4م، طلب وكيل  وعليه قررت ذات املحكمة حتديد جل�شة لنظر ال�شتئناف، وبجل�شة 

امل�شتاأِنف اإثبات ترك اخل�شومة، ومل ميانع ممثل امل�شتاأنف �شدهما يف ذلك. وحكمت املحكمة 

باإثبات ترك امل�شتاأِنف ل�شتئنافه واألزمت امل�شتاأِنَف بامل�شروفات.

وبجل�شة 2019/10/23م، اأمام املحكمة الد�شتورية مل يح�شر املُّدعي اأو وكيله وح�شر ممثٌل 

عن جهاز ق�شايا الدولة واأفاد باأن املُّدعي قد ترك اخل�شومة اأمام حمكمة املو�شوع.

م وكان الثابت للمحكمة اأنه لي�س ثمة مو�شوع ميكن اإنزال الق�شاء  وحيث اإّنه ملا كان ما تقدَّ

ال�شادر يف الدعوى الد�شتورية عليه ب�شدور احلكم من حمكمة ال�شتئناف العليا باإثبات ترك 

املُّدعي للدعوى املو�شوعية، وهو اأمر وثيق ال�شلة بامل�شلحة وهي �شرط لقبول الدعوى الد�شتورية، 

الأمر الذي تنتفي معه امل�شلحة ال�شخ�شية واملبا�شرة للُمّدعي يف الدعوى املاثلة ويتعنّي احلكم 

بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأ�ضباب:

حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   نائب الرئي�س   رئي�س المحكمة
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 

 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )1( ل�ضنة 2020

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا     

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها. 4- و�شف الأداة التي ُقـدِّ

5- ت�شنيف )لوكارنو( للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب.

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

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق. 

مدير اإدارة العالقات التجارية اخلارجية
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1677رقم الطلب:  ب ت /  

كارولينا هريرا إل تي دي اسم الطالب:
، 10018فلور، نيويورك  17سفنث أفينيو،  501عنوانه : 

 .الواليات المتحدة األمريكية
 22/08/2019تاريخ تقديم الطلب: 

زجاجة عطروصف طلب التصميم: 
 01-09 التصنيف :

 بوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتسأاسم الوكيل المفوض: 
 مملكة البحرين -المنامة ،  990ص. ب: عنوانه : 

____________________________________

1678رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 . مودينا، إيطاليا 41100-آي، 1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 22/08/2019تاريخ تقديم الطلب: 

سيارةالتصميم: وصف طلب 
12 التصنيف : - 08 

أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتساسم الوكيل المفوض: 
 مملكة البحرين -، المنامة  990ص. ب: عنوانه : 

 

 
 
 

 1679رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب:

مودينا، إيطاليا . 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 22/08/2019تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة لعبةالتصميم: وصف طلب 
21التصنيف:  - 01 

اسم الوكيل المفوض: أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتس
 مملكة البحرين -، المنامة  990ص. ب:  عنوانه :

 
____________________________________

1680رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا . 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 12/09/2019تاريخ تقديم الطلب: 

سيارةالتصميم: وصف طلب 
12 : التصنيف - 08

 أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتساسم الوكيل المفوض: 
مملكة البحرين -المنامة  990ص ب عنوانه : 
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 1681رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا . 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 12/09/2019تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة لعبةوصف طلب التصميم: 
21 التصنيف : - 01

اسم الوكيل المفوض: أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتس
مملكة البحرين -المنامة  990عنوانه : ص ب 

____________________________________

 1683رقم الطلب:  ب ت /  
دكتور فرانجيس فيرينز إس. بيه. أيه  اسم الطالب :

باغنو  50012، فرازيون انتيال، 5فيا ساندرو بيرتيني عنوانه : 
 .أيه ريبولي أف آي، إيطاليا

 01/10/2019تاريخ تقديم الطلب: 
 معطرات الجو للسياراتوصف طلب التصميم: 

28 التصنيف : - 99 
 للملكية الفكرية تي إم بي أجنتس اسم الوكيل المفوض: أبوغزاله

مملكة البحرين -المنامة  990عنوانه : ص ب 

 

 
1684رقم الطلب:  ب ت /  

أكامين اس ا ي أر أل  اسم الطالب :
شارع إبن رشد المنطقة الصناعية  Bو  A 35تجزئة رقم عنوانه : 

 ، المغرب . طاسيلة، أكادير
 08/10/2019تاريخ تقديم الطلب: 

مصابيح إنارة الطرقوصف طلب التصميم: 
26 التصنيف : - 03 

 سابا وشركاهم تي أم بياسم الوكيل المفوض: 
 مملكة البحرين -، المنامة  21031ص.ب. عنوانه : 

 
____________________________________

1685رقم الطلب:  ب ت /  
برفيومز كريستيان ديور  اسم الطالب :

 .باريس، فرنسا 75008 -أفنيو هوشيه  33:  عنوانه
 04/11/2019تاريخ تقديم الطلب: 

قارورة لمنتجات عطريةوصف طلب التصميم: 
 01-09 التصنيف :

 سماس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 
مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب عنوانه : 
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1686رقم الطلب:  ب ت /  

شركة كيو يو بي واي للدعاية واإلعالن ذ.م.م  اسم الطالب :
، الجسرة، مملكة  1002، مجمع 2، طريق 15بناية رقم عنوانه : 
 .البحرين

 19/11/2019تاريخ تقديم الطلب: 
كيو بوكسوصف طلب التصميم:  

03 التصنيف : - 01 
 للملكية الفكرية تي إم بي أجنتسأبوغزاله اسم الوكيل المفوض: 

مملكة البحرين  -المنامة  990ص ب عنوانه : 
____________________________________

 
 

 
 1689رقم الطلب:  ب ت /  

مصنع عبدالعزيز عليم الدين ذ.م.م  اسم الطالب :
 دولة اإلمارات العربية المتحدة .، ، دبي1971ص.ب  عنوانه :

 26/12/2019تاريخ تقديم الطلب: 
هيكل معدني )فيجن(وصف طلب التصميم: 

25التصنيف :  - 01 
 رايم انستانت اوفيسس اند بزنس سنترباسم الوكيل المفوض: 

مملكة البحرين -المنامة  -، المنطقة الدبلوماسية 317مجمع عنوانه : 
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جميع الحقوق  الصناعية، انقضتبشأن الرسوم والنماذج  2006( لسنة 6( من القانون رقم )22استنادا للمادة )
.المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية المذكورة بالجدول أدناه

رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقرقم الرسم أو النموذج الصناعيالتسلسل

عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار1121324/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2122224/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3122524/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4122624/1/2019
الرسوم السنوية رغم االخطارعدم دفع 5123624/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6124024/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار795629/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار883018/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار983118/1/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار10120424/1/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار11122124/1/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار12124724/1/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار13124824/1/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار14125413/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار15125513/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار16137519/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار1713953/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار1813963/2/2019
االخطارعدم دفع الرسوم السنوية رغم 19129513/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2010863/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2110873/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2210883/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2310893/2/2019
السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم 2410903/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2510913/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2610923/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2710933/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار2810943/2/2019
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رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقأو النموذج الصناعيرقم الرسم التسلسل

عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار29128013/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3013893/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3113833/2/2019
السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم 3213883/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3313893/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3413933/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3514023/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3614033/2/2019
دفع الرسوم السنوية رغم االخطارعدم 3714043/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3814053/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار3912833/2/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4010751/4/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار41112624/3/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4211758/3/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4311768/3/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4411748/3/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4511848/3/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار467861/6/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4794118/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4894218/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4994318/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5094518/6/2018
االخطارعدم دفع الرسوم السنوية رغم 5194618/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5294718/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5394818/6/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5497218/6/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار55109629/6/2019
السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم 5690617/7/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5778513/7/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5886518/7/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5988917/7/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار60126715/8/2019
دفع الرسوم السنوية رغم االخطارعدم 6170517/8/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار62124515/8/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار63128215/8/2019
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رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقرقم الرسم أو النموذج الصناعيالتسلسل

السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم 64127815/8/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6558916/9/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6659016/9/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6759116/9/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6859216/9/2019
دفع الرسوم السنوية رغم االخطارعدم 6970014/9/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار70125930/10/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار71150020/10/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار7267324/11/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار7367524/11/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار7467824/11/2019
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار7568324/11/2019
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )14( ل�ضنة 2006

  ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )1( ل�ضنة 2020

 ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1-  الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع. 

2-  رقم الإيداع الدولي.

3-  تاريخ تقديم الطلب.

4-  ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي. 

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع. 

9 - ملخ�س البراءة.

10 - عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الملكية. 

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه. 

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه. 

14- رقم البراءة. 

15- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

16- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مكتب براءات الخرتاع
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 [ براءة اختراع12] 
 

 
 1597[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090020[ رقم الطلب: 21]
  2009/02/17[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2007/002515[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]60/840,244  [32 ]2006/08/25 
  الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 أوين مانيونريتشارد  -1 :ون[ المخترع72]
 ويليام هنري ماكينا -3      إدوارد باتريك أو دونيل -2
  هايونج هو هوانج -4
ون ستامفورد ، بورديو فارما أل. بي[ مالك البراءة: 73]

تريسر بوليفارد، ستامفورد، سي تي  201فورم، 
  ، الواليات المتحدة االمريكية06901

 ام بي اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 31/485, A61K 
9/22, A61K 9/32

[ المراجع:56]
EP1859789A
US 2005/031546 Al
WO 2005/016313 A
WO 2005/102286 A

 
   صور جرعة صيدالنية[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
صيدالنية، على سبيل المثال صورة جرعة مقاو مة يتعلق االختراع الحالي بصور جرعة 

للتالعب تشتمل على مسكن أفيوني المفعول، وعمليات لتصنيعها، واستخداماتها، وطرق عالج 
 .منها

 

63عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1598[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100043[ رقم الطلب: 21]
  2010/05/16[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2008/009684[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]MI2007A002206 
  إيطاليا[ 33]2007/11/21[ 32]
  باولو كاسارا -1: ون[ المخترع72]
 ايفانو ميراكا -3 أليساندرو جيانازا -2
  جوستافو كابانيللي -5 جيوسيبي ميريللي -4
      ألدو بوتينو -6
فيا مارتيري ، سيبيم اس . بيه. ايه.[ مالك البراءة: 73]

سان دوناتو بيالنيز،  I-20097، 67دي سيفالونيا، 
 ايطاليا

سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C02F 1/44, C02F 
1/20, B01D 61/44, B01D 
53/32, B01D 53/75, B01D 
61/42, C07C 273/04, C07C 
273/16, C02F 1/469

[ المراجع:56]
EP 1695755 A
GB 2383034 A
US 5645703 A 

 
 طريقة الستخالص أمونيا من تيار غازي في عملية تخليق يوريا[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بعملية إعادة تصنيع األمونيا الواردة في تيار غازي تطهيري ينتج في 
عملية تصنيع اليوريا ، و تتألف من المراحل التالية: أ( إخضاع تيار التطهير الغازي إلى الغسل 

، مع تشكيل أول مجرى غازى  6إلى  1بمحلول حمضي مائي ، في درجة حموضة تتراوح من 
ومحلول مائى يحتوى على أمالح األمونيوم ؛ ب( تعريض المحلول المائي الذي يحتوي منقى 

على ملح األمونيوم القادم من المرحلة )أ( إلى النزع و التجريد ، بعد المعالجة بقاعدة قوية ، عند 
بار مطلق،  40إلى  1درجة مئوية وضغط يتراوح من  250إلى  50درجة حرارة تتراوح بين 

وربما ثاني أكسيد الكربون ومحلول  H2Oو  NH3يار غازي ثان يشتمل على مع تكوين ت
يحتوي على ملح من الكاتيون للقاعدة القوية المذكورة ؛ ج( إخضاع المحلول المحتوي على ملح 

( MEPالكاتيون للقاعدة القوية القادمة من المرحلة ب( إلى العملية الكهروكيميائية الغشائية )
ي للحامض المستخدم في المرحلة أ( ، محلول مائي للقاعدة يستخدم في مع تشكيل محلول مائ

المرحلة ب( وربما محلول مائي مخفف لملح الكاتيون في القاعدة القوية ؛ د( إعادة تدوير 
المحلول المائي المذكور للحمض والمحلول المائي من القاعدة إلى المرحلة أ( وإلى المرحلة ب( 

دوير التيار الغازي الثاني القادم من المرحلة ب( لعملية تخليق اليوريا. على التوالي ، وإعادة الت
.كما يصف االختراع المعدات ذات الصلة أيضا

30عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1599[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100072[ رقم الطلب: 21]
  2010/07/18[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2009/031047[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/011,533 [32 ]2008/01/16
   الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
  تايموثي ايه. بليزارد -1[ المخترعون:72]
جيفري دي.  -4 كانديدو جود -3 هيلين شين -2 

 جاسون إي. امبريجليو -6 ربيكا تي.روك -5هيرميس
 سوكهي ها  -9 جين واي. وو -8 سيونجكون كيم -7

 ن مانجيونال -11 كرستوفر جيه. مورتكو  -10
  ميشيل شيفلين -13  نيلو لرافيرا -12

،  ميرك شارب آند دوهم كورب[ مالك البراءة: 73]
 07065إيست لينكولن أفينيو، راهاي، نيوجيرسي  126

  ،الواليات المتحدة األمريكية
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C07D 471/08, A61K 
31/529, A61K 31/535, A61P 
31/04, C07D 487/08, C07D 
519/00

[ المراجع:56]
US 2003/199541 Al
US 2005/020572 Al 
WO 02/10172 A 
XP002475045
US 2004/157826 A1 

 
   الكتامات -مثبطات بيتا[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
حالي بمركبات  حالي بمركبات يتعلق االختراع ال بدلة من   beta-lactamsيتعلق االختراع ال ية دائرية مستتتتتتت نائ بدلة من ث ست ية دائرية م نائ ث

 ::Iالصيغة الصيغة 
(I) هي مثبطات ، هي مثبطات ،lactam- حيث يكون ، حيث يكون ،a ، ،X ، ،1R  2ووR   ،سب التحديد هنا، حستتتتتب التحديد هنا ح

تكون المركبات وأمالحها المقبولة دوائيا، مفيدة في معالجة العدوى البكتيرية في تكون المركبات وأمالحها المقبولة دوائيا، مفيدة في معالجة العدوى البكتيرية في 
ضادات الحيوية اتحاد مع المضتتادات الحيوية  ستخدام المركبات . بالتحديد، يمكن استتتخدام المركبات beta-lactamاتحاد مع الم . بالتحديد، يمكن ا

ية مع المضتتتتتتتتادات الحيويتتة  ضادات الحيو ثل، )مثتتل،   -lactamمع الم أو أو   imipenem ، ،piperacillin)م
ceftazidimeقة مقاومة بشكل عادي لمضادات حيوية قة مقاومة بشكل عادي لمضادات حيوية ( ضد كائنات حية دقي( ضد كائنات حية دقي-

lactam   نظرا لوجود نظرا لوجود-lactamases.. 
 
 

31عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1600[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100076[ رقم الطلب: 21]
  2010/07/27[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/GB2009/000276[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]801787.3  [32 ]2008/01/31 
  المتحدة المملكة[ 33]
    فيليب هول : [ المخترع72]
ولفيالندر ، ريكيليم ريسورسيز ليمتد[ مالك البراءة: 73]

آركيو،  1 16هاي ستريت ويسترهام كنت تي ان 
    بريطانيا

  تي ام بي وشركاهمسابا الوكيل:[ 74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C12P 7/08, A61L 
11/00, B03B 9/06, B09B 3/00, 
C02F 11/10, B02C 17/00, 
F16K 11/00

[ المراجع:56]
US 5556445 A
US 2003/199049 A1
US 4342830 A
US 6328234 B1
US 5190226 A

 
 وطريقة لمعالجة النفاياتجهاز [ اسم االختراع: 54]

 [ الملخص:57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بعملية وجهاز إلعادة تدوير النفايات المنزلية البلدية تشتمل على إخضاع 
. بعد المعالجة بالبخار، يتم فصل المادة الناتجة إلى األجزاء °200-م° 150النفايات إلى البخار عند 

تم إخضاعها إلى معالجة إضافية. تنتج معالجة إضافية بشكل  المكونة وكتلة حيوية و/ أو لدائن
كبديل، يمكن تحويل بعض أو كل من مفضل إيثانول حيوي من الكتلة الحيوية والديزل من اللدائن.

إلنتاج هيدروجين الذي يمكن تغذيته، بدوره إلى خلية وقود إلنتاج ناتج إلى غاز الكتلة الحيوية 
 .كحول حيوي إلنتاج الكهرباءأو الديزل الحيوي  كهربي. يمكن أيضا  استخدام

5عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1601[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

20110079[ رقم الطلب: 21]
  2011/07/12[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2009/064699[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]10 2009 006 314.5   
  ألمانيا[ 33]2009/01/28[ 32]
 روديجير شنايدر -: ون[ المخترع72]
  بيتر ريختر -3    هينينج شرام -2
، سيمينز أكتينجيسيلشافت[ مالك البراءة: 73]

  مونشين، ألمانيا 80333، 2ويتلسباخربالتز 
  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B01D 53/14, B01D 
53/62

[ المراجع:56]
EP 1736231 A1
GB 1484050 A
US 3563695 A
EP 0012986 A1
US 3823222 A
US 4160810 A

 
طاقة طريقة ووسيلة لفصل ثاني اوكسيد الكربون من غاز عادم من محطة [ اسم االختراع: 54]

 من حفريات محترقة
 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وبوسيلة لفصل ثاني اوكسيد الكربون من غاز عادم من محطة  

طاقة حفريات محترقة. وتتضمن محطة الطاقة ايضا عملية احتراق التي فيها يحترق الوقود 
الكربون. وفي عملية امتصاص مغلقة، الحفري، حيث يتضمن الغاز العادم تكوين ثاني اوكسيد 

فانه يتم ادخال الغاز العادم المتضمن ثاني اوكسيد الكربون الى تالمس مع وسط امتصاص، حيث 
انه يتم امتصاص ثاني اكسيد الكربون عن طريق وسط امتصاص، حيث فيه يتكون وسط 

ليد وسط امتصاص (، يتم تو10امتصاص مشحون وغاز عادم نظيف. وفي عملية امتزاز متعاقبة )
(، والذي فيه يتم تغذية وسط االمتصاص 26مشحون، حيث يتم تكوين وسط امتصاص مولد )

( وتدفق جزئي 30( عند تدفق جزئي اول على االقل )10( الى عملية االمتزاز )25المشحون )
ط ( يتم امتداد وس10(. وفي عملية االمتداد المتعاقبة لعملية االمتزاز )40ثاني على االقل )

(. ويعود وسط 27(، حيث يتكون وسط االمتصاص البخاري )26االمتصاص المتكون )
 .(10( لعملية االمتزاز )27االمتصاص البخاري )

16عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1602[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/16تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110102[ رقم الطلب: 21]
  2011/10/11[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/US2010/029934[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/170,199 
الواليات المتحدة [ 33]2009/04/17[ 32]

  األمريكية
   بي نويس، داالس،[ المخترع: 72]
إن  1959، سيرستون إل إل سي[ مالك البراءة: 73]

، الواليات المتحدة 84604، يو تي إي، بروفو 1450
األمريكية

ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74] 
  

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: D01F 9/00

[ المراجع:56]
US 2005/0074392 A1
JP H0292425 A 
US 2005/0002851 A1
US 2006/0239890 A1
US 2007/0253886 A1
US 2009/0056802 A1
US 2006/0225534 A1
EP 2186931 A1 

 
  عملية إلنتاج كربون صلب عن طريق اختزال أكاسيد الكربون[ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج أشكال مختلفة من منتج كربون صلب عن طريق اختزال 

اختزال في وجود محفز. وتعد أكاسيد الكربون نمطي ا إما عبارة أكاسيد الكربون باستخدام عامل 
عن أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون. ويكون عامل االختزال نمطي ا إما عبارة عن غاز 
هيدروكربون أو هيدروجين. ويمكن التحكم في الشكل المرغوب فيه للكربون الصلب بواسطة 

والمواد اإلضافية االختيارية المستخدمة في تفاعل االختزال.  المحفزات المحددة، وظروف التفاعل
.ويكون لمنتجات الكربون الصلب الناتجة تطبيقات تجارية عديدة

 

 39عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1603[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/19تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110103[ رقم الطلب: 21]
  2011/10/13[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2010/057667[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]10 2009 024 881.1 
ألمانيا[ 33]2009/06/09[ 32]
فرانك هلتمن-2ر أوسفن أوتنغ -1: ون[ المخترع72]
 -غوستاف ، كوبكس جي إم بي أتشمالك البراءة: [73]

فيسبادن، ألمانيا 65189، 16 - 12رينغ  -سترسمان 
  سماس للملكية الفكرية[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C25C 3/08

[ المراجع:56]
WO 2007/071392 A2
US 2007/284259 A1
US 4488955 A
EP 1676 928 A1
GB 1389367 A

 
كاثودي، طريقة إلنتاجه واستخدامه في خلية كهرلية إلنتاج جزء سفلي [ اسم االختراع: 54]

 األلومنيوم
 

 [ الملخص:57] 
 

( لخلية كهرلية إلنتاج األلومنيوم ، يشتمل على 1يتعلق االختراع الراهن بجزء سفلي كاثودي )
 ( على3(، يتميز باشتمال المادة )7(، يمكن وضعها على كتلة كاثودية واحدة على األقل )3مادة )

لوح مضغوط مسبقا  أساسه جرافيت ممد د. كما يتعلق االختراع الراهن بطريقة إلنتاج جزء سفلي 
( ، وضع مادة 7( ، تتضمن الخطوات التالية: تزويد كتلة كاثودية واحدة على األقل )1كاثودي )

( 3ة )(، حيث تشتمل الماد7( على سطح واحد على األقل للكتلة الكاثودية الواحدة على األقل )3)
( في خلية 1على لوح مضغوط مسبقا  أساسه جرافيت ممد د. ويستخدم الجزء السفلي الكاثودي )

 .كهرلية إلنتاج األلومنيوم

11عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1604[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/15تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120016[ رقم الطلب: 21]
  2012/02/01[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/US2010/044359[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/231,203  [32 ]2009/04/08
   الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
  هوفمان، دوغالس -1: ون[ المخترع72]
 وينفيرت، جون -3 ماك جينيس، بيتر -2
 بيرثرياو، آن -4
أو سي إنتكنشوال كابيتال ، إل إل [ مالك البراءة: 73] 

ون أوونز كورنيغ باركويه، توليدو، أوهايو ، سي
    ، امريكا43659

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C03C 3/087, C03C 
3/091, C03C 3/112, C03C 
13/00

[ المراجع:56]
US 2007/105701 Al
WO 2006/064164 A1
US 4199364 A
RO 75210 A2
JP 11240734 A
JP 11310431 A
US 3216808 A

 
  زجاج ذو معامل محس ن، خال من الليثيوم[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
% بالوزن، 64.5و 59بكمية تتراوح بين SiO2تضم   Rيتعلق االختراع الحالي بتركيبة زجاج 

Al2O3   بالوزن، 20.5و 14.5بكمية تتراوح بين %CaO  16و 11بكمية تتراوح بين %
بكمية تتراوح بين صفر  Na2O% بالوزن،  11.5و 5.5بكمية تتراوح بين  MgOبالوزن، 

بكمية تتراوح بين صفر  Fe2O3% بالوزن،  2بكمية تتراوح بين صفر و TiO2بالوزن،  4%و
،  K2O ،Fe2O3 ،ZrO2% بالوزن، 3بكمية تتراوح بين صفر وحوالي  B2O3% بالوزن، 1و

، ويوجد ZnOوSrO% بالوزن، و  1وفلور، ويوجد كل منها بكمية تتراوح بين صفر وحوالي 
ركيبة % بالوزن. في النماذج التمثيلية، ال تحتوي ت 2كل منهما بكمية تتراوح بين صفر وحوالي 

 .الزجاج على الليثيوم أو البورون

 19عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1605[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/11/12تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120061[ رقم الطلب: 21]
  2012/05/13[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2010/003106[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/262,470  [32 ]2009/11/18
  الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
كانتوريجي،  -2 ترينتو، فابيو -1: ون[ المخترع72]

 كانيلال، روبيرتا -4 روزي، جيورجيا -3 سيرجيو
   براغليا، ريكاردو -6 بوناديو، دانيال -5
فيا بيان ، هيلسين هيلثكير إس أيه[ مالك البراءة: 73]

   بازاللو، سويسرا -لوغانو 6912، 9سكايرولو 
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 31/4178, A61K 
31/473, A61K 31/496, A61K 
31/573, A61K 45/06, A61P 
1/08

[ المراجع:56]
XP002626039
XP002626040

 
 تركيبات وطرق لعالج غثيان وقيء ناتج عن عوامل وسيطة مركزية[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات وطرق للعالج أو الوقاية من الغثيان والقيء  

 .إشعاعية، أو جراحةلدى مرضى يخضعون لمعالجة كيميائية، أو معالجة 

 45عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1606[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/02تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120078[ رقم الطلب: 21]
  2012/06/19[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2010/070509[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 األولوية:[ 30]
[31 ]09180360.1 
مكتب البراءات األوروبي[ 33]2009/12/22[32]
ثورالكسن، بيتر كريستيان   -1: ون[ المخترع72]

 بورك، الريك -3 بلوم، أندرس -2 وينريتش
، دي 150لندتوفتيفيج ، هيمبل أيه/اس[ مالك البراءة: 73]

    لينغبي، الدنمارك 2800 -كيه 
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C09D 5/16, C09D 
7/12, C09D 183/04

[ المراجع:56]
US 6313193 B1
XP002583366

 
تركيبات جديدة للتغليف للتحكم في أو السيطرة على النمو الفطري للفطريات[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بتركيبة تغليف للتحكم في أو السيطرة على النمو الفطري للفطريات تشتمل 

%( 20%( إلى )0.01على نظام لرابط يتكون بصفة أساسية من بولي سيلوكسان، بما يتراوح من )
بالوزن لمركب واحد أو أكثر من مركبات بولي سيلوكسانات معدلة ماصة للماء، ومبيد حيوي 

حد أو أكثر من المبيدات الحيوية. قد يكون مركب البولي سيلوكسان المعدل الماص للماء عبارة وا
عن بولي سيلوكسان معدل ببولي )أوكسي ألكيلين(، على سبيل المثال بولي سيلوكسان ذو سلسالت 

ة له، و/أو قد تم دمجها في الجزء األساسي األهم لسلسالت الب ولي بولي )أوكسي ألكيلين( م طعم  
)أوكسي ألكيلين(. قد يتم على سبيل المثال اختيار البولي )أوكسي ألكيلين( من بولي أوكسي إيثيلين، 

أوكسي بروبيلين( )بولي  -بولي أوكسي بروبيلين، والبوليمر المشترك لبولي )أوكسي إيثيلين 
باإلضافة لما تقدم إيثيلين جليكوالت/ بولي بروبيلين جليكوالت(. كما يتعلق االختراع الحالي أيضا  

باإلفصاح عن بنية بحرية تشتمل فوق جزء على األقل من السطح الخارجي لها وذلك على تغليف 
)طالء( أكثر ب عد ا  إلى الخارج تم تحضيره من تركيبة التغليف )الطالء(. عالوة على ذلك، يتعلق 

كبات بولي سيلوكسانات االختراع الحالي باإلفصاح عن استخدام تشكيلة أو توليفة مكونة من مر
معدلة ماصة للماء غير تفاعلية ومبيدات حيوية، حيث تكون النسبة الوزنية فيما بين مركبات 

( 0.2: 1البولي سيلوكسانات المعدلة الماصة للماء والمبيدات الحيوية في جدود مدى يتراوح من )
التغليف )الطالء( المكونة (، لتحسين الخواص المميزة المضادة للنمو الفطري لتركيبة 6: 1إلى )

 .بصفة أساسية من بولي سيلوكسان

33عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1607[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/06تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120099[ رقم الطلب: 21]
  2012/07/22[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/GB2011/050124[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1001464.5  [32 ]2009/01/29
  متحدةالمملكة ال[ 33]
   لورانس لونرجان[ المخترع: 72]
ليكسايد بالزا، 1، إلكتريوم سيلز ليمتد[ مالك البراءة: 73]

، OXE WS11ووكسميل لين، بريدجتاون، كانوك 
    بريطانيا

  شركاهم تي ام بيسابا و [ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: H01R 13/453, H01R 
24/28

[ المراجع:56]
GB 2374988 A
WO 2007/015156 A2

 
   مقبس كهربي مزود بآلية غطاء لموصل كهربي[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يمنع ادخال اشياء إلى النهايات مقبس كهربي يشتمل على آلية غطاء لمنع اساءة االستعمال. 

الكهربائية ما لم تكن هذه األشياء القابس المناسب. يتألف الغطاء من عنصرين أساسي ين: يتطل ب 
ل إدخال خابور ارضي لتحريكه ليصبح في موضع نسبي للعنصر الثاني والذي  العنصر األو 

خدام النهايات األخرى عبر يمكن أن تحصل فيه حركة انزالق. يمكن تحريك العنصر الثاني الست
إدخال خوابير أخرى. في حال ادخال خوابير إلى النهايات المتعادلة والنشطة في حين يكون 
العضو األول في الوضع االبتدائي، يتأرجح العضو الثاني أو يدور ليصبح في موضع حيث أذرع 

اة بالعضو الثاني الذي العضو األول تمنع حركة االنزالق النسبية. بالتالي، تبقى النهايات مغط
 .يمنع التوصيل

 
 
 
 
 
 
 

 3عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1608[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120105[ رقم الطلب: 21]
  2012/08/14[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2011/052137[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]20100222 [32 ]2010/02/15
  نرويجال[ 33]
إرلينج كليبا -2ماجنار تفيتين -1: ون[ المخترع72]
     أويفيند ستوكا -3
بتروليوم تكنولوجي كومباني أيه [ مالك البراءة: 73]

ستافانجر،  4032 -، ان 13سليتيستراند فيان ، أس
   النرويج

  تي ام بي وشركاهمسابا [ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: E21B 34/02, E21B 
33/068

[ المراجع:56]
WO 2006/133350 A2
US 2009/090515 A1
US 4184504 A
US 4460039 A
US 2250244 A
US 2009/000781 A1

 
   جهاز صمامى[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق اإلختراع الحالي  سلسلة تركيب شجرة ميالد فوهة البئر و التي تضم شجرة ميالد البئر  
( و الذي يتضمن قناة 1( و جهاز صمامي يتضمن صمام أول )50( تعرض مخرجا إلنبوب )5)

( 1( و التي ، عند تنشيط الصمام األول، )1( و التي تمتد عبر الصمام األول )4رئيسية متواصلة )
( يتضمن جزء شفة واحد على األقل 1فتح و / أو تغلق لسريان التدفق ، و الذي الصمام االول )ت
( بحيث يتم محاذاة القناة الرئيسية 5( لشجرة لميالد فوهة البئر)1( لتثبيت الصمام االول )3، 2)
صمام ا ( لشجرة الميالد ، وتتضمن أيض ا 50( مع مخرج األنابيب )1( الخاصة بالصمام األول )4)

( هو صمام حاجز 10( ، والذي يكون الصمام الثاني )50( مثبت ا داخل األنبوب المخرج )10ثاني ا )
( 2ينتقل إلى موضع غلق آمن في حالة الفشل في التحكم بالسائل ، مميزة بأن إحدى أجزاء الشفة )

( إلى 2) ب( يمتد من خارج من جزء الشفة6أ، 6على األقل تتضمن بتجويف واحد على األقل )
. (10( لتشغيل الصمام الثاني المثبت خارجيا  )4القناة الرئيسية )

 

9عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1609[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/06تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120145[ رقم الطلب: 21]
  2012/11/21[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2011/058168[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]A1020/2010 [32 ]2010/06/21
النمسا[ 33]
 كالوس ألريتش -2أنتون أمبروز -1: ون[ المخترع72]
سيمنز ، سيمنز أيه جي أوستريتش[ مالك البراءة: 73]

   وين، النمسا 1210،  90ستراسيه 
  شركاهم تي ام بيسابا و [ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B60Q3/02; 
H05B33/08; H02J9/00

[ المراجع:56]
US 2006/146553 A 1
US 2005/219860 A1 
DE 29924584 U1
GB 2409023 A
DE 102006032249 A1
US 7218056 B1

 
  إضاءة طوارئ مركبة سكة حديدية[ اسم االختراع: 54]

 
 الملخص:[ 57] 

 
يتعلق االختراع بإضاءة طوارئ مركبة سكة حديدية من أجل مركبة سكة حديدية، يشتمل على  

وحدة إضاءة رئيسية مكونة من ثنائيات إطالق ضوء، حيث أنه عندما يكون مزود قدرة الضوء 
إضاءة ( عامال ، فإنه يتم إنارة كل عناصر اإلنارة لوحدة اإلضاءة الرئيسية بشدة HLالرئيسي )
( غائبا ، فإنه يتم إنارة كل HL(، وعندما يكون مزود قدرة الضوء الرئيسي )HLSرئيسية )

. (NLSعناصر اإلنارة بشدة ضوء للطوارئ )
 

3عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1610[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/11تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

20120146[ رقم الطلب: 21]
  2012/11/22[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/ES2011/070377[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]201000575 [32 ]2010/05/25
  [ إسبانيا33]
 أهومادا بيريز، ألفريدو[ المخترع: 72]
كاريترا ، أهومادا بيريز، ألفريدو[ مالك البراءة: 73]

الفيالفيال،  12526 -الفال دي أكسو اس/ان، إي 
     كاستبون، اسبانيا

  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A01G 7/06, A01G 
29/00

[ المراجع:56]
CA 1089645 A1

 
إلى األشجار والنخيل جهازية ومغذيةمعول حقن إلعطاء جرعات منتجات [ اسم االختراع: 54]

  
 [ الملخص:57] 

 
يتعل ق اإلختراع بمعول حقن إلعطاء جرعة منتجات جهازية 

اإلختراع ممي ز في أنه ، بمجرد . ومغذ ية إلى األشجار والنخيل
التثبيت فى جذع " ساق"  ، فإنه يمكن معايرة جرعة أي  نوع 
منتج جهازى أو غذائى مرارا وتكرارا في إسلوب مالئم 

كانيوال  –للبيئة. يشمل اإلختراع قنية بالستيكية " أنبوب رفيع 
" سهلة التركيب متشكلة من أربعة أجزاء متصلة ببعضها 
البعض وذلك التصميم يسمح بسهولة تطبيق المنتج المغذ ي أو 
مبيد الحشرات الجهازى المختار ، منع الجروح المستمرة 

ل اإلختراع التي يمكن أن تتلف ساق أو جذع النبات. يشم
. العناصر التالية: معول وغطاء ومزالج ومفتاح

 
 

2عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1611[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120156[ رقم الطلب: 21]
 2012/12/03[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2011/059060[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]A1236/2010 [32 ]2010/07/22
 نمساال[ 33]
 كيرستين جريجوريتس[ المخترع: 72]
سيمنز ، سيمنز أيه جي أوستريتش[ مالك البراءة: 73] 

   وين، النمسا 1210،  90ستراسيه 
  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B61D 17/10

[ المراجع:56]
EP 0063214 A1
DE 19927002 A1
EP 1787797 A1 

 
   أرضية لعربة سكة حديدية[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

( لعربة سكك حديدية تتألف من هيكل ذو أربع طبقات من طبقة معدن Fيتعلق االختراع بأرضية )
(، والتي تربط بشكل غير قابل 4( وطبقة تغطية )3طبقة معدن ثانية )(، 2(، طبقة حشو )1أولى )

( في قطعة واحدة وتغطي كافة Fللفصل إلى بعضها البعض. وفقا  إلى االختراع، تصنع األرضية )
  .أرضية مجال الركاب الخاص بعربة السكك الحديدية

 

10الحماية:  رعدد عناص
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1612[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/05تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120157[ رقم الطلب: 21]
  2012/12/11[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2011/060848[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1055236 [32 ]2010/06/29
فرنسا[ 33]
   فابريس ميرسير[ المخترع: 72]
ري لوي  12، البوراتوريز ثيا[ مالك البراءة: 73]

 63100بليريوت، زون إندستريال دو بريزن،
   فيراند، فرنسا-كليرمونت

  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 9/00, A61K 
47/14, A61K 31/557, A61K 
49/00

 [ المراجع:56]

XP002609728
EP 2127638 A1 US 
2004/082660 A1

 
  الطوربيد الحراري للمواد المعادة تصنيعها[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

يتألف الطوربيد الحراري المستخدم لتحضير وتوصيل المواد المعاد تصنيعها من حجرة داخلية 
وجزءا ثانيا يحتوي على عامل مثبت؛ غالف تحدد على األقل جزءا واحدا  يشمل مجموعة مصن فة، 

خارجي إلدخال المحتويات إلى الحجرة الداخلية المذكورة؛ غطاء من أجل إحكام اإلغالق على 
محتويات الطوربيد التي تقع على األقل في مجس تلسكوبي واحد الذي يمكن تحريكه في أرجاء 

قل بحيث يمكن إخراج المواد المعاد األجزاء لتسخين و/ أو مزج محتوياتها وفتحة واحدة على اال
. تصنيعها وتوصيلها إلى جانب العمل

 
 

 16عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1613[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/15تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120158[ رقم الطلب: 21]
  2012/12/12[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/JP2011/003509[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2010-140348[32 ]2010/06/21
يابانال[ 33]
 شوين، تاور -2 اينو، كيجي -1: ون[ المخترع72]
 هيراو، يوشيهيكو -4 فوريهاتا، موتسو -3
    تاناكا، توهرو -5
كوز،  أس بي آي فارماسيوتيكالز -1[ مالك البراءة: 73]

كو،  -تشومي، ميناتو  - 1، روبونجي 1 - 6، ليمتد.
ناشيونال يونيفرسيتي  -2 اليابان.، 1066020طوكيو 

تشو  -أكيبونو  1 - 5، كوربوريشن كوتشي يونيفرسيتي
 ، اليابان7808520شي، كوتشي  -تشومي ، كوتشي  - 2
 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 لتصنيف الدولي: [ ا51]

Int. Cl.: G01N 33/48, G01N 
33/493, G01N 33/58

 [ المراجع:56]

XP009173544

 
  طريقة الكتشاف سرطان الظهارة البولية[ اسم االختراع: 54]
 [ الملخص:57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بطريقة الكتشاف سرطان الظهارة البولية بأسلوب بسيط ودقة عالية. 
(، أو مشتقاته، أو أمالحه ALAأمينو ليفولينيك )-5هذه الطريقة إعطاء دواء حمض وتتضمن 

الختبار المريض، وتجميع البول من المريض الخاضع لالختبار، واكتشاف وجود التفلور أو كمية 
. التفلور في البول المتجمع

7عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1614البراءة:البراءة:[ رقم [ رقم 11]]
 

 
 2019/12/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130012[ رقم الطلب: 21]
  2013/01/30[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/US2012/023693[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]PCT/IB2011/002658 
[32 ]2011/08/02[33 ]WIPO 
   مايكل دوالن[ المخترع: 72]
ويسلي  120، جيتيد كوربوريشن[ مالك البراءة: 73]

، 07606ستريت، ساوث هاكينساك، نيوجيرسي 
   الواليات المتحدة االمريكية

  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: F16B 31/02, F16B 
39/36

 [ المراجع:56]

US 1969223 A
DE 9411853 U1
US 2004/151557 A1

 
   جهاز لشد السحابات المتداخلة[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

عضو جلبة داخلي له سطح داخلي مندفع مع سحابة وسطح  جهاز لالستخدام بسح ابة مندفعة تتضمن
خارجي مستدق؛ وعضو جلبة خارجي له سطح داخلي عكسي مستدق مرتبط قابل للتدوير بالسطح 

وبشكل مفيد، يسمح اإلختراع على زيادة حمولة منقولة  الخارجي المستدق  لعضو الجلبة الداخلي.
لمنطقة السطح بين عضو الجلبة الداخلي، والذي يكون مثبت، وأعضاء الجلبة الخارجية بدون زيادة 

بعاد، بشكل القطر الكلي للجهاز؛ منطقة حمل سطحية ثالثية األبعاد بدال  من مستوى تقليدي ثنائي األ
ة  ذو كفاءة أكثر وتوزيع إجهاد حمل بالتساوي بشكل منتظم على أداء حمولة المنطقة السطحية؛ قو 

. اإللتواء األعلى؛ وجهاز بكتلة أقل انخفاضا ، األبعاد والحجم
 
 

 8عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1615[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130028[ رقم الطلب: 21]
  2013/03/17[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/IB2011/002676[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2010904627 [32 ]2010/10/16
أستراليا[ 33]
 جيميس رايت[ المخترع: 72]
ذي تشيكرز، لندن ، جيميس رايت[ مالك البراءة: 73] 

، فالمستيد نيرسينت ألبانز، A5رود، تشيكرز هيلز
اتش دي، المملكة المتحدة 8 3هيرتفوردشاير ، ايه ال 

  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: E01C 19/08, E01C 
19/46

 [ المراجع:56]

US 4910540 A
US 4955721 A

 
  الطوربيد الحراري للمواد المعادة تصنيعها[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

يتألف الطوربيد الحراري المستخدم لتحضير وتوصيل المواد المعاد تصنيعها من حجرة داخلية 
تحدد على األقل جزءا واحدا  يشمل مجموعة مصن فة، وجزءا ثانيا يحتوي على عامل مثبت؛ غالف 
خارجي إلدخال المحتويات إلى الحجرة الداخلية المذكورة؛ غطاء من أجل إحكام اإلغالق على 
محتويات الطوربيد التي تقع على األقل في مجس تلسكوبي واحد الذي يمكن تحريكه في أرجاء 
األجزاء لتسخين و/ أو مزج محتوياتها وفتحة واحدة على االقل بحيث يمكن إخراج المواد المعاد 

. عها وتوصيلها إلى جانب العملتصني
 

15عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1616[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/10تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130032[ رقم الطلب: 21]
  2013/30/26[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2011/067217[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1662/10  [32 ]2010/08/10
سويسرا[ 33]
    والتر بترونجولو[ المخترع: 72]
، سي 2سيدلستراسيه ،  ويبر أيه جي[ مالك البراءة: 73]

   ايمنبروك، سويسرا 6020 -لتش 
  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: H02B 1/36; H02B 
11/127

 [ المراجع:56]

DE 2515164 A1
US 3188414 A
WO 02/087037 A1

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

 
 [ الملخص:57] 
 

(، وباألخص لملحق خزانة مجموعة مفاتيح كهربائية و/أو 6يتعلق االختراع بجهاز إقفال لملحق )
( له تعداد من 4، 3الكترونية و/أو بصرية، التي يتم تركيبها بحيث يمكن أن تتحرك بأداة للتوجيه )

(، في تلك الحالة يمكن تشغيل جهاز اإلقفال بواسطة زر ضغط ممكن الوصول 18فتحات زلج )
ر إقفال ( أو منزلق. ووفقا  لالختراع، يتسم جهاز إقفال كهذا في أنه يتم ترتيب عنص8إليه خارجيا  )

( عن 8( بشكل فعال إلى زر الضغط )29(، حيث يتم وصل ملحق اإلقفال )6( على الملحق )29)
( بحيث يمكن أن يتحرك على طول اتجاه 6(، يتم تركيبه على الملحق )20طريق عنصر ازدواج )

الحركة األول )ع(، الذي يسير بشكل أساسي بزوايا قائمة إلى اتجاه إدراج )ص(، ويمكن جعله 
( 6( في وضعيات إقفال مختلفة، مع كون الملحق )18تعشق بأسلوب إقفال مع فتحات زلج ثابتة )ي

متحركا  على طول اتجاه اإلدراج )ص(. يتسم جهاز اإلقفال أيضا  في أنه يتم تركيب عنصر اإلقفال 
( بحيث يمكن أن يتحرك على طول اتجاه الحركة )ع(، حيث 27( في مزالج محرر )29األول )

( على طول اتجاه حركة ثاني )س(، 6( بحد ذاته على الملحق )27تركيب المزالج المحرر )يتم 
الذي يسير بزوايا قائمة إلى اتجاه اإلدراج )ص( وبزوايا قائمة إلى اتجاه الحركة األول )ع(.  بهذه 

ضغط ( إلى خارج تعشق اإلقفال عندما يتم تشغيل زر ال29الطريقة فإنه يتم تحريك عنصر اإلقفال )
(، 16( مرة ثانية بواسطة عناصر حركة ثابتة )29( أو المزالج، ويتم تحرير عنصر اإلقفال )8)

( على طول 27( وتسبب في تحريك المزالج المحرر )4، 3التي يتم تزويدها على أداة للتوجيه )
 ( على طول اتجاه الحركة )ص(،6اتجاه الحركة الثاني )س(، بحيث أنه، عندما يتحرك الملحق )

( عندما يتم الوصول إلى وضعية 18( يتثبت بمزالج في فتحة الزلج التالية )29فإن عنصر اإلقفال )
. اإلقفال الثانية

 13عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1617[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130066[ رقم الطلب: 21]
  2013/05/28[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/SE2011/051465[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1051278-8 [32 ]2010/12/02
 السويد[ 33]
   أكي جيسلن -الرس [ المخترع: 72]
، 30بوكس ، بيرستافيركن أيه بي[ مالك البراءة: 73]

  سندسبروك، السويد 86322
  سابا و شركاهم تي ام بي الوكيل:[ 74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: E01FF15/146; 
F16F7/123

 [ المراجع:56]

US 6918464 B2
US 5605352 A
EP 1381737 B1

 
  مخفف صدمات للمركبات[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

( للتقليل من 8جهاز المتصاص الطاقة )يتعلق االختراع بمخفف صدمات للمركبات، يشتمل على 
( موضوعين فى الغرفة بشكل متواز لبعضهما 13القوة، ويشمل غرفة بها مسمارين على األقل )

( يمكن وضعه داخل الغرفة بحيث يمتد بين المسمارين 14البعض وعنصر سحب معدنى مستطيل )
التغير فى االتجاه على  ويكون على اتصال معهما، وتوضع المسامير وعنصر السحب بحيث يظهر

عنصر السحب عندما يمر على أي مسمار وذلك عندما تكون الحركة المتداخلة لعنصر السحب مع 
الغرفة متصلة معا  فإن السرعة تقل بسبب تشوه عنصر السحب عند مروره بأي من المسمارين. 

االتجاه ( توضع بحيث يحصل عنصر السحب على تغير فى 14( وعنصر السحب )13المسامير )
على األقل عندما يمر بالمسمارين على األقل. ويشتمل مخفف الصدمات على عمود  90°بدرجة 

(، متصل بالعمود ويتغير مكانه باإلزاحة على جانبه الخارجى، يحث يتصل 9( والقط صدمات )3)
( بالقط الصدمات ويتحركان معا  14( أو عنصر السحب )8واحد من أجهزة امتصاص الطاقة )

زاحة، بينما يتصل الباقى بشكل مثبت باألرضية أو على هيئة تكوين ثابت بحيث أنه عند حدوث باإل
اصطدام عند القط الصدمات، تقل سرعة تلك األجزاء بسبب الحركة المتصلة بين جهاز امتصاص 

. الطاقة وعنصر السحب
 

 15عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1618[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/13تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130084[ رقم الطلب: 21]
  2013/07/22[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/CZ2011/000076[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]PV 2011-42 [32 ]2011/01/27
التشيك[ 33]
  بافول فياال[ المخترع: 72]
، فيسوكي يوسيني تكنيك في برين[ مالك البراءة: 73] 

 برنو، جمهورية التشيك 60190 548/1أنتونينسكا 
 وشركة قمصية للملكية الفكرية ش.ش.[ الوكيل:74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: H02N 6/00, H01Q 
1/24, H01Q 17/00

 [ المراجع:56]

WO 2009/064 736 A1
XP031987880
XP55023483

 
   عنصر فلطائي ضوئي مشتمل على رنان[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

لة  يتعلق االختراع الحالي بعنصر فلطائي ضوئي يشتمل على رنان موضوع على بنية شبه موص  
أ(، حيث يشكل سطحها العلوي مستوى 5( تتشكل من منطقة دون تخميد كهرومغناطيسي )5)

( 6ب(، وتحاط المنطقتين بحدود افتراضية )5ومنطقة ذات تخميد كهرومغناطيسي )(، 3السقوط )
( واحد على األقل 2D-3Dثالثي األبعاد )-من التغي ر في خواص المادة. ي حاط رنان ثنائي األبعاد

( 11(، ذات إلكترود نسبي )5( وتتم تهيئته على بنية شبه موصلة )10( بعازل كهربائي )4)
ب(. يستخدم العنصر الفلطائي الضوئي المشتمل 5ذات التخميد الكهرومغناطيسي )مجاور للمنطقة 

( وخواصها إلعداد شروط مناسبة الرتطام 5( البنية )5على رنان موضوع على بنية شبه موصلة )
لها إلى صورة ثابتة من المجال الكهرومغناطيسي وليس لضمان تول د  موجة كهرومغناطيسية وتحو 

تيار كهربي أو فلطية كهربية يتم توصيلها بمساعدة مكو  ن  2D-3Dصدر رنان شحنة كهربية. ي  
( اإلشارة على دائرة الرنان؛ 15(. ي شك  ل المكون غير الخطي )16( بمكو  ن وصل )15غير خطي )

ثم يتم ترشيح )تقويم( هذه اإلشارة إلى شكل قابل لالستخدام بشكل أكبر. ي صم م الرنان المستوي 
( بحيث يمنع انعكاس الموجة الكهرومغناطيسية المارة عبر البنية شبه 2D-3Dرنان والحيزي )
( 5(. ال تولد البنية شبه الموصلة )5المتشكل في البنية )2D-3D( ثانية إلى رنان  5الموصلة )

موجة كهرومغناطيسية خلفية منتشرة في اتجاه الموجة الكهرومغناطيسية المرتطمة المنبعثة عن 
ب( على تخميد الموجة 5كالشمس. تعمل المنطقة ذات التخميد الكهرومغناطيسي )مصدر 

المنعكسة. بذلك، يعمل الرنان كمكون مثالي مطابق للمعاوقة لطيف التردد الم قد م. توضع البنية 
ب( في 5( بحيث تزداد الموصلية في المنطقة ذات التخميد الكهرومغناطيسي )5شبه الموصلة )
(، مما يؤدي إلى منحنى رنين عريض في مكونات العنصر الفلطائي 11د النسبي )اتجاه اإللكترو

. الضوئي
 

4عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1619[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/11/12تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130086[ رقم الطلب: 21]
  2013/07/23[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2012/000311[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ] 20 2011 001 846.6 
 ألمانيا[ 33]2011/01/24[ 32] 
  آيالكا، موبيندي-1: ون[ المخترع72]
  زيرزا، هوست -2 
ليبير كومبونينتس بيبيراتش جي إم [ مالك البراءة: 73]

 88400، 45ستراسيه -ليبير-هانس5 ، بي إتش
 بيبيراتش آن در ريس، ألمانيا

 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B66C15/00; 
B66C13/16; B66D1/54

 [ المراجع:56]

JP 9012271 A
JP 2005 189157 A
JP 9188496 A
JP 2000 327272 A
DE 19956265 A1
US 2003/052695 A1

 
جهاز لكشف حالة تآكل حبل ليفي عالي المقاومة أثناء استخدامه في معدات [ اسم االختراع: 54]

   رفع
 

 [ الملخص:57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بشكل عام بمعدات رفع مثل أوناش 
تستخدم حبال ليفية عالية المقاومة بدال  من الحبال المصنوعة 

الصدد، يتعلق االختراع بوجه خاص بجهاز من الصلب. في هذا 
للتعرف على حالة استبعاد حبل ليفي عالي القوة عند االستخدام 
في معدات رفع يتألف من جهاز كشف من أجل اكتشاف بارامتر 
حبل واحد على األقل باإلضافة إلى أنه يتضمن وحدة تقييم من 

ستناد ا أجل تقييم بارامتر الحبل وكذلك لتوفير إشارة استبعاد ا
إلى تقييم بارامتر الحبل. طبق ا لالختراع، يتألف جهاز الكشف 
بجهاز التعرف على حالة االستبعاد من مجموعة من وسائل 
الكشف المكونة بشكل مختلف لكشف مغناطيسي و/أو ميكانيكي 
و/أو بصري و/أو إلكتروني لمجموعة من بارامترات الحبل 

حدة التقييم بشكل مستقل المختلفة التي يمكن تقييمها بواسطة و
. و/أو باالشتراك مع وحدة أخرى للتعرف على حالة االستبعاد

 17عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1620[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/15تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130096[ رقم الطلب: 21]
  2013/08/07[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/KR2012/001049[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]10-2011-0012516[32 ]2011/02/11
 كوريا الجنوبية[ 33]
  ريول -جون، هونغ -1[ المخترعون: 72]
 جون –بارك، سو  -3 سانغ –لي، بونغ  -2 

   كي -كيم، جون  -5 جيون –شا، بونغ  -4
، 13، بيو، إنك. سي تي سي[ مالك البراءة: 73]

 -138غو، سيئول  –غيل، سونغبا  - 40رو  -جونغداي 
 ، جمهورية كوريا.858

 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 9/70, A61K 
31/519

 [ المراجع:56]

CA 2752865 A1
EP 0960621 A2
US 6552024 B1 

 
مستحضر رقاقة تحتوي على قاعدة خالية من الفياغرا وطريقة تحضيره[ اسم االختراع: 54]

  
 [ الملخص:57] 
 

يقدم اإلختراع الحالي طريقة إلعداد غشاء يحتوي على كمية عالية من سيلدينافيل بقاعدة حرة 
جيدة وغير تتشتت فيه بإنتظام وذات كثافة وحجم مناسب وكذلك مرونة تعطي إستقرار معالجة 

عرضة للكسر.  ويقدم اإلختراع الحالي غشاء يحتوي على سيلدينافيل بقاعدة حرة يتم إعداده 
. من هذه الطريقة

 15عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1621[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/11/12تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130146[ رقم الطلب: 21]
  2013/11/17[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2012/059052[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ] 10 2011 101 636.1 
 ألمانيا[ 33]2011/05/16[ 32]
  ديهمل، وولفرام بيتر[ المخترع: 72]
كيه آند كيه ماستشاينيننتويكلونغز [ مالك البراءة: 73]

-جرافينريوث-فون، كو. كيه جي.جي ام بي اتش آند 
   ميونيخ، ألمانيا 81827، 1ستراسيه 

 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B61D 15/00

 [ المراجع:56]

EP 1775190 A2
DE 29820833 U1

 
   مركبة تشغيل سكة حديد[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بمركبة تشغيل سكة حديد تشتمل على هيكل يتم حمله بواسطة آلية تشغيل 
وأجهزة تشغيل يتم حملها بواسطة الهيكل. وفقا  لالختراع، يمكن تحسين نقل مادة داخل مركبة 

واحد على األقل يتم  التشغيل أسفل و/أو أعلى و/أو بالقرب من أجهزة التشغيل باستخدام مسار ناقل
عليه تشغيل الهياكل الناقلة لألجسام أو لألجسام التي ت شكل األجسام الناقلة، في صورة منتجات 

. معبأة في طرود بريدية، بامتداد مركبة التشغيل

 18عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1622[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130150[ رقم الطلب: 21]
  2013/11/18[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/FR2012/051109[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1154388 [32 ]2011/05/19
 [ فرنسا33]
  هيو، كريستوف-1[ المخترعون: 72]
  بيير ، فيلي –مورين  -3 لورانتبومبيليون ،  -2 
ري بينويت ، اتش. إي. اف.[ مالك البراءة: 73]

أندريزيوكس بوثيون سيدكس،  42160فورنيرون، 
 فرنسا

  سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C23C28/04, 
C23C14/02, C23C14/06

 [ المراجع:56]

XP055014773
DE 102007058356 A1
EP 2362000 A1

 
 ( وطرق الستخدام الطالءDLCجزء ذو طالء كربون يشبه الماس )[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

،  WC-Cهذا الجزء له طبقة ذات معدل تركيب 
باستثناء البطانة التحتية المعتمدة على المعدن 
وباستثناء أن طبقة ترسيخ األيون وطبقة سطح 

DLC  تكون مميزة بسلوك ملتحم في اختبارات
. الخدش

 8عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1623[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130160[ رقم الطلب: 21]
  2013/12/05[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2012/060941[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]10 2011 050 920.8 
 ألمانيا[ 33]2011/06/08[ 32] 
  كرانيكان، جورجن.-1[ المخترعون: 72]
   جوكي، توماس -3 إسترباور، إروين -2 
اس بيه ال باورالينز أوستريا جي  -1[ مالك البراءة:73]

جالر ستراسيه  –جوهان 5، ام بي اتش آند كو كيه جي
 اوولكرزدورف ايم وينفيرتل، النمس 2120،  39

هامرر ألومنيوم إندستريز إكستروجن جي ام بي  -2 
 5282-، ايه69المبريتشتشاوسنرستر.  ، اتش

  رانشوغن، النمسا
 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B60M 1/30

 [ المراجع:56]

DE 2219252 A1
DE 2147956 A1
WO 2011/082311 A2

 
قضيب قدرة، وطريقة لفكه وتركيبه، ونسق يتكون من قضبان قدرة مجمعه[ اسم االختراع: 54]

    
 [ الملخص:57] 
 

( لمستهلكي قدرة متحركين وخاصة لمركبات تشغل بالكهرباء، 10يتعلق االختراع بقضيب قدرة )
( وعنصر 12مركبات سكه حديد لها قطاع حامل يشتمل على عنصر قطاع حامل أول )ويفضل 

ب( يكون منحنى بشكل 13أ، 13( مقترنين ببعضهما البعض بامتداد سطح )14قطاع حامل ثان )
ب( يقع مقابال  له ويتم 16أ( وقسم جانبي ثان )16( له قسم جانبي أول )16جزئي، وقطاع أمامي )
( 12ابي و/أو بأسلوب تعشيق  احتكاكي بعنصر القطاع الحامل األول )توصيله في تعشيق إيج

ب( الذي يواجه 13أ، 13( حيث يتم وضع طرف السطح )14وبعنصر القطاع الحامل الثاني )
أ(. 16ب( منه إلى القسم الجانبي األول )16( أقرب إلى القسم الجانبي الثاني )16القطاع األمامي )

( يتم إقرانهما 14، 12ختراع بأن عنصري القطاعين الحاملين )يتميز قضيب القدرة وفقا  لال
ب( 13أ، 13ببعضهما البعض بأسلوب قفل إيجابي و/أو بأسلوب قفل احتكاكي بامتداد السطح )

(. عالوة على ذلك يتعلق االختراع بطريقة مناظرة لفك أو 16بواسطة جزء القطاع األمامي )
. من قضبان قدرة متعددة مجمعة محوريا  ( وبنظام يتكون 10تركيب قضيب القدرة )

 19عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12] 
 

 
 1624[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/12/31تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140006[ رقم الطلب: 21]
  2014/01/20[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2012/002785[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]11005970.6 [32 ]2011/07/21
 مكتب البراءات األوروبي[ 33]
  ديلسكي، ستيفان.-1[ المخترعون: 72]
أرياس  -3 توغي، كارلوس، أوغوستو، بالسكويس -2 

  بارتاليني، نيلسون، مار -4 ميدينا، جوج، أنطونيو
 داسيلفا،واغنر،كالوديو-6 سانتوس، ألماير، تي -5
   سبيك كاسوال، مونيكا -7
كالريانت فاينانس )بي في آي(  -1[ مالك البراءة: 73]

، رود 662سيتكو بلدينغ، ويكامز كاي، ص. ب ، ليميتد.
كالريانت  -2تاون، تورتوال، جزر بريطانيا العذراء

، 18.001أفنيدا داس ناكويس يونايداس،  ،اس. أيه.
 ساو باولو، اس بيه، البرازيل 900-04795

 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C22B 1/242, C22B 
1/243, C22B 1/244

 [ المراجع:56]

US 6384126 B1
WO 91/16463 A1

 
  تركيبة رابطة لتكتيل معادن دقيقة وعملية تشكل حبيبات[ اسم االختراع: 54]

 
 

 الملخص:[ 57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بتركيبة رابطة لتشكيل حبيبات من جسيمات معدنية دقيقة تشتمل على أ( 
عامل غرواني واحد على األقل ي سلط قوة تماسكية على الجسيمات المعدنية لتشكيل الحبيبات، 

. وب( بوليمر تخليقي واحد على األقل يشتت الجسيمات المعدنية بانتظام في الحبيبات

22عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1625[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/05تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140061[ رقم الطلب: 21]
  2014/05/11[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/TR2011/000265[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]PCT/TR2011/000265
 تركيا[ 33]2011/11/10[ 32] 
   جوفين، علي هاكان[ المخترع: 72]
باريس ، جوفين، علي هاكان[ مالك البراءة: 73]

16/7جادديس     انقرة، تركيا06540
وشركة قمصية للملكية الفكرية ش.ش.[ الوكيل:74]

  

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: C08J 11/04, C08J
11/06, B29B 17/00, B29B 
17/02, B29B 17/04, B29B 
7/88, B29B 7/90, B29C 47/10

 [ المراجع:56]

GB 2076728 A
DE 3710418 A1
DE 1454804 A1
DE 102005051341 A1

 
طريقة إلعادة تدوير/تصنيع مواد نفايات اللدائن الحرارية واستخدام تلك [ اسم االختراع: 54]

   ة المعاد تدويرها في إنتاج مادة مركبةاللدائن الحراري
 

 [ الملخص:57] 
 

يتعلق هذا االختراع بطريقة إلنتاج مواد مركبة لدنة بالحرارة 
عالية القوة ومنخفضة التكلفة عن طريق معالجة ومعاملة 
المخلفات البالستيكية ببعض المعادن. هدف االختراع هو 

كميات كبيرة  تضمين طريقة إعادة تدوير حيث تحتوى على
من مضافات وبالتالى يتم الحصول على مواد مركبة 
بخصائص قوة عالية. هدف آخر لالختراع هو تضمين طريقة 
إعادة تدوير حيث يتم استخدام كميات كبيرة من المضافات 

. فى اإلنتاج وعدم تلف الماكينات المستخدمة فى اإلنتاج

1عناصر الحماية: عدد
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 اختراع[ براءة 12]
 

 
 1626[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/01/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130025[ رقم الطلب: 21]
  2013/03/11[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/JP2011/005119[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2010-206025     [32 ]2010/09/19
 اليابان[ 33]
  تشيبازاكورا، تاكو. -1: ونالمخترع[ 72]
تاكاجيما،  -4 تاكاهاشيي، كيوامو -3 تاناكا، توهرو -2

    ايه بي اي فمينوري -5 موتو
طوكيو يونيفرسيتي أوف  -1[ مالك البراءة: 73]

-1، أجريكاتشلر إديوكيشونال كوربوريشن
كو، طوكيو  -تشوم، سيتاجايا  -1،ساكوراجاوكا 1

اس بي اي فارما سوتيكالز  -2    ، اليابان1568502
كو، -تشوم، ميناتو-1، روبونغي 1-6، كو.، إل تي دي

  ، اليابان1066020طوكيو 
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74] 

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: A61K 31/197, A61P 
35/00, A61P 43/00

 [ المراجع:56]

XP055075890
XP055093065

 
   عامل م عزز لعالج السرطان بالحرارة[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 
 

يتعلق االختراع الحالي بم عزز لعالج السرطان بالحرارة غير مرتبط بعالج ديناميكي ضوئي. يتم 
 توفير عالج السرطان غير المرتبط بعالج ديناميكي ضوئي باستخدام، كم عزز لعالج السرطان

:(1أمينو لفولينيك يتم التعبير عنها بواسطة الصيغة )-5بالحرارة، أحماض 
3COR2CH2COCH2NCH1R2R (1)  1]حيث ت مثل كل منR 2وR  على حدة ذرة

هيدروجين، مجموعة ألكيل، مجموعة أسيل، مجموعة ألكوكسي كربونيل، مجموعة أريل، أو 
مجموعة هيدروكسي، مجموعة ألكوكسي، مجموعة أسيلوكسي،  3Rمجموعة آرألكيل؛ وت مثل 

مجموعة ألكوكسي كربونيل أوكسي، كربونيل أريل أوكسي، كربونيل آرألكيل أوكسي، أو 
. مجموعة أمينو[ أو ملح منها

 
 
 
 

2عناصر الحماية: عدد
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 االختراع وبطالنها  براءةعلى انقضاء الحقوق المترتبة 
 
انقضت الحقوق المترتبة على براءات االختراع المذكورة في الجدول أدناه وذلك بسبب االمتناع      

 20انقضاء مدة الحماية للبراءة وهي  أوالمستحقة لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم السنوية 
حيث انقضت جميع الحقوق المترتبة على براءات  سنة من تاريخ تقديم طلب الحصول على براءة،

المعدل  2004( لسنة 1( من القانون رقم )28استنادا للمادة ) االختراع بالجدول أدناه وذلك
 .بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  2006( لسنة 14بالقانون رقم )

 

رقم 
رقم البراءة التسلسل

 تاريخ انقضاء الحقوق
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة راءة المترتبة على الب 

 عدم دفع الرسوم السنوية 2019/  02/  12008000220
سنة من تاريخ اإليداع 20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  04/  2130218
سنة من تاريخ اإليداع 20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  05/  3130804
سنة من تاريخ اإليداع 20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  09/  4132906
سنة من تاريخ اإليداع 20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  10/  5133216
سنة من تاريخ اإليداع 20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  10/  6133520
اإليداعسنة من تاريخ  20انتهاء مدة الحماية وهي  2019/  12/  7129027

براءة اختراع نقل ملكية

  
 
 
 

الحاليالمالك المالك السابقمعاملةتاريخ الالطلبرقم 

2010009124  /12  /2019

فيترو اس . أيه . بي دي سي. في.
   

 وعنوانه :
 400أف . ريكاردو مارجين زوزايا #

، كول. فالي ديل كامبيستري ، سان 
بيدرو جارزا جارسيا ، نوفو ليون ، 

  66265المكسيك 

  فيترو فالت جالس ال ال سي
 

 وعنوانه :
, بنسلفانيا,  جايز ران رود , تشيزويك 400

 , الواليات المتحدة االمريكية 15024
  

20150057 03  /01  /2020 

   اكسيليكسيس, انك
 

 وعنوانه :
هاربور باي باركواي،  1851

 94502االميدا، سي ايه 
   

 اكسيليكسيس، انك، جينينتيك، إنك
 

 وعنوانه :
دي ان ايه واي ، ساوث سان فرانسيسكو،  1

   94080كاليفورنيا 
هاربور باي باركواي، االميدا، سي  1851 

    94502ايه 
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ضتثمرين

      

اإعالن رقم )128( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

  

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

محمد عبا�س زاير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دانة دارين للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 94430، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

 PARVAZ KABIR MDمقداره 800 )ثمانمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فا�شل محمد عبا�س زاير، و

.NUR ALI PRAMANIK

اإعالن رقم )129( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

جزره العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم م�شاوي الريف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  131415، طالبًا 

مقداره 2,050 )األفان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: فايز حمود جزره العنزي، ومر�شد محمد 

الدروي�س. 

اإعالن رقم )130( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالر�شول ابراهيم محمد ال�شائغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ح�شن للعطورات(، الم�شجلة 
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م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،35106 رقم  القيد  بموجب 

عبدالر�شول  ح�شن  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5,000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

 SYAMANTHAKAMو الجن�شية،  هندي   SADANANDAN CHAMUNNI و�شريكيه  ال�شائغ  محمد  ابراهيم 

THEETHAYI هندي الجن�شية

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 )131( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مولنتافيدا اأ�شرف، 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأف�شا الدولية اللوج�شتية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم   

126722، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقدره 

 IBRAHIM BADUSHA و ،MULLANTAVIDA ASHRAF :2,000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.CHUNDUNNUMMAL

                                                                                                   

اإعالن رقم )132( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �ضركة ذات م�ضئوليه حمدودة

 

اإليه المحامي عو�س  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

محمد ح�شين فودة، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأ�شباغ الدهناء 

لل�شرق الأو�شط القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54137-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000,000 )خم�شة ماليين( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شمو ال�شيخ را�شد بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، و ال�شيخة بثينة خالد اأحمد اآل 

خليفة، وال�شيخة نجالء خالد اأحمد اآل خليفة، وال�شيخة نورة خالد اأحمد اآل خليفة، و�شركة )جلوبال اإك�شبر�س 

ذ.م.م(، و�شعود عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد، و�شركة )ال�شحيمي القاب�شة الم�شاهمة المقفلة(، وهمبل اإيه. 

اإ�س، و�شركة )الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )133( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإىل فرع ب�ضركة ال�ضخ�ض الواحد

ال�شيد/ اأحمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
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محمد عبدالرزاق رحمي من مكتب ال�شالم للمحاماة، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة 

التي تحمل ا�شم )خدمات مطار البحرين »با�س« �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7900، طالبين 

تحويل الفرع  الثالث من ال�شركة، الم�شمى )با�س وورلد وايد لخدمات ال�شحن( اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد 

الم�شماة )با�س للتطوير �س.�س.و(، المملوكة ل�شركة )خدمات مطار البحرين »با�س«( اأي�شًا، والم�شجلة بموجب 

القيد رقم 94526-1 والبالغ مقدار راأ�شمالها 1,000,000 )مليون( دينار بحريني.

اإعالن رقم )134( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  لل�شيارات(،  المجرة  ا�شم )خدمات  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دليم،  خليفة جا�شم 

القيد رقم 33868-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 ESSACKوبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد خليفه جا�شم دليم، و

.ZACKER HUSSAIN SAIT

اإعالن رقم )135( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 

المرحوم  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شيد/ �شيد �شبر جعفر عمران الق�شاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شمه، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

9299، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

150 )مائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شيد مرت�شى �شبر جعفر الق�شاب .

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 )136( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

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

تغيير  52473، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للتخلي�س/  )البتراء  ا�شم  التي تحمل  الت�شامن 

للت�شنيفات(،  الميبر  )زهور  الم�شماة  الفردية  بالموؤ�ش�شة  فرع  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-49565. 
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اإعالن رقم )137( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالقادر اإ�شماعيل كمال، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فويان اآرت بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 267026-، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�س اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ندى عبدالقادر اإ�شماعيل كمال، وجا�شم محمد 

اإ�شماعيل يو�شف الحداد.

 

اإعالن رقم )138( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

 اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

اإبراهيم عبداهلل محمد ال�شبع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لم�شة الريف لالإلكترونيات(، الم�شجلة 

الثالث  والفرع  الريف لالإلكترونيات(  الم�شمى )لم�شة  ال�شاد�س  الفرع  54312، طالبًا تحويل  القيد رقم  بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  ع�شر الم�شمى )لم�شة الريف الجديد للتجارة( من الموؤ�ش�شة، 

وبراأ�شمال مقداره 10,000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زهير اإبراهيم عبداهلل محمد 

 RAHMATH SHAMON الهندي الجن�شية، و SHYSHANTH KARIPPAKULAM SHAMSUDHEEN ال�شبع، و

KARIPPAKULAM SHAMSUDHEEN الهندي الجن�شية.

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 )139( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والإعالن(،  للطباعة  ا�شم )ال�شايب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شايب، مالك  اأحمد علي  عبداهلل 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،13993 رقم  القيد  بموجب 

دينار  )األف(   1,000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  والإعالن  للطباعة  ال�شايب  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة 

 ،JOMON PARAKKADAN SEBASTIAN بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فريد عبداهلل اأحمد علي ال�شايب، و

   .JAISON VARGHESE و
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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 )140( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

خليل جا�شم خليل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لوؤلوؤة الخليج العربي لالأدوات المنزلية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 55515، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ا�شمها التجاري )�شركة لوؤلوؤة الخليج العربي لالأدوات المنزلية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم خليل جا�شم محمد خليل، وتا�شها كاندي �شوفوا اإيلي ب�شير كندو 

اإيلي ب�شير  فاليل، وMOHAMED ANSARI KUNDUVALAPPIL THACHANKANDI، وتا�شها كاندي �شوفوا 

كندو فاليل.

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 )141( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 

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

ح�شين حبيب الجبوري و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مطعم الفار�شي/ ت�شامن(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد  85445، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  بموجب القيد رقم 

ا�شمها التجاري )�شركة مطعم الفار�شي �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد ح�شين حبيب الجبوري.

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 )142( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

ال�شيد/ مجدي  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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عزت محمد اأبولبده، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جلوبال اآرت للدعاية والإعالن �س.�س.و(، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  100626-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2,000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مجدي عزت محمد 

اأبولبده، واأ�شرف �شيد محمد محمد م�شطفى. 

اإعالن رقم )143( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية 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 )ي�شمر التجارية �س.�شزو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94033، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250,000 )مائتان 

وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد ح�شين علي يتيم، وفيكي لي اأهل يتيم، واأحمد محمد 

ح�شين علي يتيم، و�شما محمد ح�شين علي يتيم، ومي محمد ح�شين علي يتيم، وريم محمد ح�شين علي يتيم.

اإعالن رقم )144( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

الأعمال  واإدارة  لتنمية  )اأطلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البدري،  عبدالحميد  مر�شى 

�شركة  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  107340، طالبًا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: الح�شينى 

جاب اهلل اإبراهيم عقرب، وبليغ محمد عبده را�شد، و�شارة �شعيد محمد يا�شين، وعزالدين مر�شى عبدالحميد 

البدري. 

اإعالن رقم )145( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  للنقليات(،  )منال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شفيع،  ملك محمد  جبين 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،7-66129 رقم 

وبراأ�شمال مقدره 5,000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شروت جبين ملك محمد �شفيع، و

        .KULWIWDER KAUR
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اإعالن رقم )146( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 

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

اأحمد علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت جرادة وم�شنع بلو �شويمنج كراب لحفظ 

الأ�شماك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40824، طالبًا تحويل الفرعين الرابع والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه.

اإعالن رقم )147( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإىل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  التخ�ش�شي  الِكْندي  )م�شت�شفى  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

مقداره  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني  �شكلها  تغيير  طالبة   ،65952

3,300,000 )ثالثة ماليين وثالثمائة األف( دينار بحريني. 

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

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

اإعالن رقم )148( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 

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

الم�شجلة  للتنظيفات(،  الربيع  ا�شم )مقاولت زهرة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد عبداهلل، مالكة  ح�شن 

بموجب القيد رقم 90738-3، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شه.

 

اإعالن رقم )149( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأوبتيكال زوون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  128989، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل من: خديجة اأحمد 

خلف العمري، ونا�شر م�شلم �شالم النعامي.                

اإعالن رقم )150( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

علي عبداهلل هالل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإك�ش�شوارات هبا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  51870، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 6,000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي عبداهلل اأحمد ح�شن هالل، ومنى عبداهلل 

عبدالح�شين علي يو�شف.

اإعالن رقم )151( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالحميد حاجي علي محمود الجناحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تريننغ فور وورير�س فتني�س 

�شنتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم85569 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإ�شراء 

عبدالحميد حاجي علي محمود الجناحي، وعبدالغني محمد �شالح يو�شف بهبهاني.   

اإعالن رقم )152( ل�ضنة2020 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ اإبراهيم بن 

عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حافلي �شيليو�شنز �س.�س.و(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،113490 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخ اإبراهيم 

بن عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة، وجعفر اإبراهيم علي عبداهلل ال�شيرفي.        
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اإعالن رقم )153( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة ت�ضامن

اإىل موؤ�ض�ضة فردية

 

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

الفرع  120233-2، طالبين تحويل   القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  ا�شم )مي�س/  التي تحمل  الت�شامن 

الثاني من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم: ال�شيد/ �شجاد حيدر ف�شل ح�شين رحيم بخ�س 

محمد �شيد.     

 

اإعالن رقم )154( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه راجان بادما كومار 

القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الإعالنات  )توتو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  مامبيلي، 

رقم 119580، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 ، RAJAN PADMA KUMAR MAMPILLY :مقداره 3,000 )ثالثة اآلف( دينار، بحريني، وت�شجل با�شم كل من

         .REGY JACOB و ،SHAJHI SREEDHARAN SANTHAVALLYو

اإعالن رقم )155( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  اإنكوربوريتد(،  )اأوبتيما  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  داداباي،  علي  اأحمد 

رقم 32520، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اأوبتيما اإنكوربوريتد(، والفرع الثاني منها الم�شمى 

)اإيه اإم داداباي اآند �شنز(، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها ا�شمها تجاري )�شركة اأوبتيما اإنكوربوريتد 

�س.�س.و(، 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 )156( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيد/ فهد بن  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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�شالح بن اإبراهيم المطلق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيفينتف لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  120693، طالبًا  رقم  القيد 

ا�شمها التجاري )�شركة بيفينتف لال�شت�شارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10,000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: فهد بن �شالح بن اإبراهيم المطلق، ومحمد اإبراهيم يو�شف اإبراهيم. 

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 )157( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

يو�شف محمد اأحمد الع�شومي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شيغنت�شر �شراج 338(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 124763-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد يو�شف محمد 

 MOHAMMED SALIMو  ،SALMAN SOOPPYو جنيدي،  عبدالحفيظ  اأنجم  وم�شرت  الع�شومي،  اأحمد 

           .IBRAHIM




