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 �أمر ملكي رقم )14( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جمل�س �أمناء وْقـف عي�سى بن �سلمان �لتعليمي �خلريي

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة     ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )11( ل�شنة 2013 باإن�شاء وْقـف عي�شى بن �شلمان التعليمي اخلريي،

بن  عي�شى  وْقـف  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )65( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

�شلمان التعليمي اخلريي،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  اخلريي  التعليمي  �شلمان  بن  عي�شى  وْقـف  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  ُيـعاد 

عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٌّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- وزير التربية والتعليم   

ع�شوًا. 2- وزير �شئون الكهرباء والماء   

ع�شوًا. 3- رئي�س ديوان ولي العهد   

ع�شوًا. ٤- ال�شيخة اأ�شيل بنت خليفة اآل خليفة  

ع�شوًا. 5- ال�شيد اأحمد خالد العريفي   

ع�شوًا. 6- ال�شيد علي حبيب قا�شم   

ع�شوًا. ٧- د. مريم ح�شن م�شطفى محمد  

ع�شوًا. ٨- ال�شيدة نور علي �شلطان الخليف  

وتكون مدة ع�شويتهم يف جمل�س الأمناء اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيــن�َشــر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: ٤ �شوال 1٤٤3هـ

الموافق: 5 مـايـــو 2022م
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 مر�سوم رقم )19( ل�سنة 2022

ـى من مدة �لعقوبة �ل�سالبة للحرية   بالعفو �خلا�س عما تَبـقَّ

�ملحكوم بها يف بع�س �لدعاوى

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 19٧6، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )٤6( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

على  بها  املحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  ـى  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قرين ُكـلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ

 رقم القضية الرقم الشخصي  االسم ت
1 PARKASH SINGH MARAR 860965619 7202106575 

2 JAGROOP SINGH PARMAR S/O 
KUMAR PARMAR 940531640 7202106575 

3 NOOR SHER KHIYAL MUHAMMAD 930648625 7202103817 

4 RAKIBUL MOHAMMED FIROZ 
MIAH 870236814 7202107137 

5 LITON MIAH ROMJAN MIAH 860464628 7202107137 
6 GUNASEKAR SUBBAIYAN 810616017 8202002919 
7 DALOWAR ABUL KASHAM 851143032 7202106283 
8 MANIK SAWAB MIAH 841038759 7202201234 
 7202101804 930635710 جرجيت سنج  9

 7202200356 810332272 عالء الدين سيلدكوار  10

11 KHORSHED ALAM LATE ASAK 
MIAH 731225481 7202109073 

12 AZIT RAJBONGSHI HARI 
RAJBONGSHI 890360634 7202200081 

13 RASHID MEHMOOD ZAFAR 
MEHMOOD 900936894 8202102598 

14 MOHAMMAD SAKIB 890184739 7202108552 
15 ABDUL MOTALEB HOSSEN MOTIN 870372050 7202008795 

16 BALJINDER RAM S/O SUKHVIR 
RAM 920350500 7202200187 

17 ANANDHU SATHYAN 030609011 7202200365 
 7202105159 010203389 أشرف جمال عبدالحميد عبدالعزيز عيسى  18
 7202105159 990407616 أكرم جمال عبدالحميد عبدالعزيز عيسى  19
20 MUNEEB OTHAYOTH 891116818 7202108798 

21 MOHAMMAD SHADAB S/O 
SHARAFAT HUSSAIN 990625915 7202200725 

22 RAJENDRA PRASAD 
KANCHUMARTHI 851305784 7202200725 



العدد: 3604 – الخميس 12 مايو 2022

6

23 MUHAMMAD SALMAN BHATTI 881132365 7202105370 
24 KAMRAN HUSSAIN 881267481 8202102450 
25 ARMAN ABU BAKKAR SIDDIK 890172242 7202106036 
26 SABUJ MORAL ANOWAR MORAL 910338663 7202106036 
27 ALAMIN ARABALI 890358761 7202106036 
28 HAMMAD RAJU ANSAR SARKAR 880252456 7202106036 
29 NAUSHAD KOYYANTA VALAPPIL 790316293 7202106321 
30 MUHAMAD HANEEFA 760594180 7202106321 
31 RAJU THING 990620450 7202108067 
32 MUHAMMAD ABID MOULA 710658877 7202105370 
33 SHOHAG MAHFUJ MIAH 871048671 7202106141 
34 ABDUL RAHIM ABDUL SAMED 890123152 7202107537 
 7202200197 222058071 جعفر كارينكافيل سوبي  35
36 MAAZ ABDUL HAKIM 010117270 7202107321 
37 LELIA NALGIYEVA 222058882 7202200094 
38 RAKSANA ORUDZHEVA 222058883 7202200094 
39 NIA SATRIANA BT SAHAP SAHIDAH 960738312 7202109073 
40 MISS KITIYA AKHARAKITSADAKUN 222057603 7202107499 
41 CUCU CAHYATI BT RUJANI ONA 980425581 7202109197 
42 AYU PUJI 980828775 7202106246 
 7202200144 940244934 ماري فيب كزاري اموديا اورسن 43
44 KARIMA HUSSEN ABABULGU 920942016 7202104687 
45 CICEL VARGAS BACERDO 851168620 7202200490 
46 Jittra Kosachan 222056695 7202106036 
 7202105840 920520294 دليل حسين  ة نجيب 47
48 KHALIMAT KADIEVA 222052965 7202107469 
 7202008555 930502396 نبيل هاشم سليمان الهاشم ةسمير  49
 7202105504 940810557 ة مل علي محمد عبدهللا خليفأ 50
 7202106031 930910036 براهيم محمد راشد علي إ  عائشة 51
 7202106332 901202479 عبدهللا فتحي عبدهللا سالم عبدهللا  52
 8202103145 750700696 شايع حمد ةشايع جمع 53

 رقم القضية الرقم الشخصي  االسم ت
1 PARKASH SINGH MARAR 860965619 7202106575 

2 JAGROOP SINGH PARMAR S/O 
KUMAR PARMAR 940531640 7202106575 

3 NOOR SHER KHIYAL MUHAMMAD 930648625 7202103817 

4 RAKIBUL MOHAMMED FIROZ 
MIAH 870236814 7202107137 

5 LITON MIAH ROMJAN MIAH 860464628 7202107137 
6 GUNASEKAR SUBBAIYAN 810616017 8202002919 
7 DALOWAR ABUL KASHAM 851143032 7202106283 
8 MANIK SAWAB MIAH 841038759 7202201234 
 7202101804 930635710 جرجيت سنج  9

 7202200356 810332272 عالء الدين سيلدكوار  10

11 KHORSHED ALAM LATE ASAK 
MIAH 731225481 7202109073 

12 AZIT RAJBONGSHI HARI 
RAJBONGSHI 890360634 7202200081 

13 RASHID MEHMOOD ZAFAR 
MEHMOOD 900936894 8202102598 

14 MOHAMMAD SAKIB 890184739 7202108552 
15 ABDUL MOTALEB HOSSEN MOTIN 870372050 7202008795 

16 BALJINDER RAM S/O SUKHVIR 
RAM 920350500 7202200187 

17 ANANDHU SATHYAN 030609011 7202200365 
 7202105159 010203389 أشرف جمال عبدالحميد عبدالعزيز عيسى  18
 7202105159 990407616 أكرم جمال عبدالحميد عبدالعزيز عيسى  19
20 MUNEEB OTHAYOTH 891116818 7202108798 

21 MOHAMMAD SHADAB S/O 
SHARAFAT HUSSAIN 990625915 7202200725 

22 RAJENDRA PRASAD 
KANCHUMARTHI 851305784 7202200725 
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23 MUHAMMAD SALMAN BHATTI 881132365 7202105370 
24 KAMRAN HUSSAIN 881267481 8202102450 
25 ARMAN ABU BAKKAR SIDDIK 890172242 7202106036 
26 SABUJ MORAL ANOWAR MORAL 910338663 7202106036 
27 ALAMIN ARABALI 890358761 7202106036 
28 HAMMAD RAJU ANSAR SARKAR 880252456 7202106036 
29 NAUSHAD KOYYANTA VALAPPIL 790316293 7202106321 
30 MUHAMAD HANEEFA 760594180 7202106321 
31 RAJU THING 990620450 7202108067 
32 MUHAMMAD ABID MOULA 710658877 7202105370 
33 SHOHAG MAHFUJ MIAH 871048671 7202106141 
34 ABDUL RAHIM ABDUL SAMED 890123152 7202107537 
 7202200197 222058071 جعفر كارينكافيل سوبي  35
36 MAAZ ABDUL HAKIM 010117270 7202107321 
37 LELIA NALGIYEVA 222058882 7202200094 
38 RAKSANA ORUDZHEVA 222058883 7202200094 
39 NIA SATRIANA BT SAHAP SAHIDAH 960738312 7202109073 
40 MISS KITIYA AKHARAKITSADAKUN 222057603 7202107499 
41 CUCU CAHYATI BT RUJANI ONA 980425581 7202109197 
42 AYU PUJI 980828775 7202106246 
 7202200144 940244934 ماري فيب كزاري اموديا اورسن 43
44 KARIMA HUSSEN ABABULGU 920942016 7202104687 
45 CICEL VARGAS BACERDO 851168620 7202200490 
46 Jittra Kosachan 222056695 7202106036 
 7202105840 920520294 دليل حسين  ة نجيب 47
48 KHALIMAT KADIEVA 222052965 7202107469 
 7202008555 930502396 نبيل هاشم سليمان الهاشم ةسمير  49
 7202105504 940810557 ة مل علي محمد عبدهللا خليفأ 50
 7202106031 930910036 براهيم محمد راشد علي إ  عائشة 51
 7202106332 901202479 عبدهللا فتحي عبدهللا سالم عبدهللا  52
 8202103145 750700696 شايع حمد ةشايع جمع 53
 7202101725 010502270 سماعيل المال إاحسان عباس حسن  54

  7202103430 860105180 عبدهللا حسن يوسف علي عبدهللا  55
7202104682 

 7201900708 940308088 محمد فيصل علي ميرزا محمد  56
 7202100410 910909970 مهنا راشد مهنا محمد الشايجي 57

 8202101720 900907215 سلمان عيسى سلمان محمد الحايكي  58
7202012524 

 7202103457 031203787 عبدهللا جاسم جبري عبدالرحمن عجاج 59
 7202106117 901105139 براهيم هالل نصيب حسنإخليل  60
 7202200043 880810998 حمد عبدالصمد حسين علي فتحي أ 61
 7202006289 840908911 حمد محمد سلمان الحايكي أمحمود  62
 7202108983 990402746 ةيوب عبدالحافظ نصيب جمعأفهد  63
 7202105184 880201720 علي عباس عيد عباس حمدان 64

 7202103457 940509571 خالد جمال حسن مبارك الخير 65
7201902470 

 8201800551 940902699 حمد دبيأ ناصر عبدالشهيد ناصر  66
 7202005331 910608989 محمد سليم حيدر حاجي حسن 67
 7202005331 921204590 سماعيل الصايغ إحسين جعفر عبدالعال  68
 7201905914 941215652 ناجي عبدهللا عيسى يوسف جاسم 69

 3/1/م ع ص 2022 900106948 هشام عبدالكريم محمد محسن عبدهللا  70
 1/340/م ع ص 2021

 7202104707 600045951 محمد غلوم علي حاجيه حسين 71
 7202104707 620022094 بوسميط يعقوب صالح سالم 72
 7202104707 720702615 محمد  حمد صالحأمحمد  73
 7202104707 850304237 حمد محمد عبدالرزاق الشيخ أحمد  74
 7201910463 871210800 نور علي عبداللطيف علي حسنأ 75
 7202105618 980511895 محمد فؤاد علي محمد مبروك 76

 7202200360 820307785 حمد جعفر فضلأرائد  77
7202201568 

 7201904742 590118277 عبدهللا سلمان كاظم محمد 78
 7202200323 860905896 براهيم مهديإعادل عبدالواحد جعفر  79
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 7202104926 870914294 ةحسام عيد رميالن الجمع 80
 7202200434 871104989 حمد خالد المحرقيأحمد محمد أ 81
 7202104976 780504801 غلوم محمد علي ةعلي حمز  82

 900302801 سند العنبر  ةسلطان سالم جمع 83

7202004351  
7202004697  
7202004359  
7202003595 
202017452 

 8202200072 790702746 براهيم محمد ناصر علي إخليل  84

 890813094 حمد علي فرحان حاجأ 85

7202102781 
7201805711 
7202101701 
7202101578 
7202101205 

 7202200359 840504381 حسين مهدي محمد عبدهللا عبيد 86

 7202004691 880301899 حمد عباس مهديأمحمد جميل  87
7202201186 

 7202200675 840102143 صويلح براهيم  إعلي صالح علي  88
 7202102001 980600049 ديب حسن حسين أعمر  89

 770600050 سوار  محمد سوار محمد 90
7202001720  
7202001719  
7201907986 

 801009804 فريد طارش عبدهللا طارش الدوسري  91
7202005674 
7202047094 
7202058686 

 7202105311 901207888 سحاق غلوم علي محمد إمحمد  92
 7201905340 670002356 سماعيل يوسفإعادل محمد  93
 7202102645 770604498 حمد يوسف العوضيأناصر  94
 7202105346 821009303 علي عيسى كاظم حسن الفرساني  95
 7202105346 830306749 براهيم حسينإ حسين حبيب  96
 7202105450 871204754 خالد عبداالله شداد عايش فرج 97

 7202101725 010502270 سماعيل المال إاحسان عباس حسن  54

  7202103430 860105180 عبدهللا حسن يوسف علي عبدهللا  55
7202104682 

 7201900708 940308088 محمد فيصل علي ميرزا محمد  56
 7202100410 910909970 مهنا راشد مهنا محمد الشايجي 57

 8202101720 900907215 سلمان عيسى سلمان محمد الحايكي  58
7202012524 

 7202103457 031203787 عبدهللا جاسم جبري عبدالرحمن عجاج 59
 7202106117 901105139 براهيم هالل نصيب حسنإخليل  60
 7202200043 880810998 حمد عبدالصمد حسين علي فتحي أ 61
 7202006289 840908911 حمد محمد سلمان الحايكي أمحمود  62
 7202108983 990402746 ةيوب عبدالحافظ نصيب جمعأفهد  63
 7202105184 880201720 علي عباس عيد عباس حمدان 64

 7202103457 940509571 خالد جمال حسن مبارك الخير 65
7201902470 

 8201800551 940902699 حمد دبيأ ناصر عبدالشهيد ناصر  66
 7202005331 910608989 محمد سليم حيدر حاجي حسن 67
 7202005331 921204590 سماعيل الصايغ إحسين جعفر عبدالعال  68
 7201905914 941215652 ناجي عبدهللا عيسى يوسف جاسم 69

 3/1/م ع ص 2022 900106948 هشام عبدالكريم محمد محسن عبدهللا  70
 1/340/م ع ص 2021

 7202104707 600045951 محمد غلوم علي حاجيه حسين 71
 7202104707 620022094 بوسميط يعقوب صالح سالم 72
 7202104707 720702615 محمد  حمد صالحأمحمد  73
 7202104707 850304237 حمد محمد عبدالرزاق الشيخ أحمد  74
 7201910463 871210800 نور علي عبداللطيف علي حسنأ 75
 7202105618 980511895 محمد فؤاد علي محمد مبروك 76

 7202200360 820307785 حمد جعفر فضلأرائد  77
7202201568 

 7201904742 590118277 عبدهللا سلمان كاظم محمد 78
 7202200323 860905896 براهيم مهديإعادل عبدالواحد جعفر  79
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 7202104926 870914294 ةحسام عيد رميالن الجمع 80
 7202200434 871104989 حمد خالد المحرقيأحمد محمد أ 81
 7202104976 780504801 غلوم محمد علي ةعلي حمز  82

 900302801 سند العنبر  ةسلطان سالم جمع 83

7202004351  
7202004697  
7202004359  
7202003595 
202017452 

 8202200072 790702746 براهيم محمد ناصر علي إخليل  84

 890813094 حمد علي فرحان حاجأ 85

7202102781 
7201805711 
7202101701 
7202101578 
7202101205 

 7202200359 840504381 حسين مهدي محمد عبدهللا عبيد 86

 7202004691 880301899 حمد عباس مهديأمحمد جميل  87
7202201186 

 7202200675 840102143 صويلح براهيم  إعلي صالح علي  88
 7202102001 980600049 ديب حسن حسين أعمر  89

 770600050 سوار  محمد سوار محمد 90
7202001720  
7202001719  
7201907986 

 801009804 فريد طارش عبدهللا طارش الدوسري  91
7202005674 
7202047094 
7202058686 

 7202105311 901207888 سحاق غلوم علي محمد إمحمد  92
 7201905340 670002356 سماعيل يوسفإعادل محمد  93
 7202102645 770604498 حمد يوسف العوضيأناصر  94
 7202105346 821009303 علي عيسى كاظم حسن الفرساني  95
 7202105346 830306749 براهيم حسينإ حسين حبيب  96
 7202105450 871204754 خالد عبداالله شداد عايش فرج 97
 8202004119 970707959 فارس سلمان حسن مكي ناصر 98
 7202105504 941105458 حمدأعبدالعزيز حسن عبدهللا عبدالنبي  99

 7202105482 951211463 حمد زكريا علي راشد الدوسري أ 100
 7202106228 830500774 ةبراهيم عبدهللا السادإمحمد عيسى  101
 7202006813 850706890 علي  براهيم عبدهللاإخالد  102
 7202105762 910202672 الزياني عبدهللا عيسى عبدهللا  103
 7202101742 900209445 سالميشاه جهان محمد حاجي محمد هاشم  104
 7202105969 830402594 راشد عبدالرضا عبدهللا علي حاجيه  105
 1/27/م ع ك2020 790401444 عبدهللا   حمد علي عبدالنبي أعلي  106

  7202105308 950105104 حمد علي يعقوبأحمد يوسف أ 107
7202105249 

 840402880 رياض عيسى داود سلمان مشيمع 108
7202104469  
7202106388  

7202106338 

  7201602288 900208465 محمد سعد عبدهللا علي خميس  109
7201711423 

 1/6/م ع ك2020 840405286 حسين حمدأمصطفى حسن  110
7202109150 

 7202105105 961107936 حسين سعود عبدالعزيز علي حسين  111
 7202007129 940103621 حسين ناصر السيد هاشم حسن محسن  112
 7202106449 740032550 علي حسن عبدهللا محمود 113

  7202008150 900905522 عباس علي حبيل  نور عبدهللاأ 114
7202107481   

 941005577 الشكيلي  سعيد ةسعيد خليف 115
7202101983  
7202104598   
7201609510 

 7202106868 790304015 زهير صادق غالم عباس عبدهللا اخند  116
 7202107469 880211490 زاهر علي محمود الشلبي  117
 7202107255 941108848 صعب العنزي سعود سليمان رجا  118

  7202106879 000909882 دمآبراهيم مبارك تبن عمر إ 119
7202106878 
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 831006811 يحيى يوسف عبدهللا جاسم عبدالعال  120
7202107309 
7202108347 
7202201208 

 7202107403 880105275 بدر سعد محمد سعد علي 121
 7202107734 910101418 معتوق علي حسن سلمان محمد  122
 7202107735 950100315 براهيم ناصر ال مبارك إعمار جميل الشيخ  123

 8202102165 660116782 صالح محمد علي عيد  124
201916851 

 7202100412 610118307 الدوسري  حمد سعد يوسفأ 125

 851202098 سعيد عبدالرسول نصيف علي  126

7202003622  
7201711261 
7202101904  
7202109243 

 7202004766 950409979 ناصر الشباح  ينواف ناجي عل  127
7202004839 

 7202007211 010409688 حمد حسن علي حسن العلواني أ 128
129 RASEL TOZU MIAH SARKER 830231250 7202201452 
 7202108899 790209861 حمد عبدهللا عيسىأحمد حمد أ 130
131 FAIZ MUHAYUDIN 940144891 7201809741 
132 MUHAMMAD ANEES MUHAMMAD 

HANIF 921024088 7202108706 
 7202201138 000105821 محمد عبدالرحمن محمد حسن محمد بوحسين  133
134 ALAM ABUL HOSSAN 830683739 7201906562 
135 SHEHBAZ HUTT GHULAM NABI 950919209 8202002910 
 8201906679 1006395956 براهيم مقرن الدوسري إخليل  136
 7202201407 680401822 فهد حسن عبدهللا سلمان المطوع 137
138 MOHAMED SHIRAJI KAMARCASSIM 721241972 7201802290 
139 SHOBUJ MOFIZ UDDIN 881313610 7201903405 
140 MOHEMMAD REJAS MUHAMMAD 

RAFFI MUHAMMAD RAFFI LATHEEEF 990132870 7202201774 
141 THAMPAN THAMPI S/O THAMPI 910760675 7202201774 
142 JOVERT SANCHEZ JUATCHON 890650845 7202201985 

 8202004119 970707959 فارس سلمان حسن مكي ناصر 98
 7202105504 941105458 حمدأعبدالعزيز حسن عبدهللا عبدالنبي  99

 7202105482 951211463 حمد زكريا علي راشد الدوسري أ 100
 7202106228 830500774 ةبراهيم عبدهللا السادإمحمد عيسى  101
 7202006813 850706890 علي  براهيم عبدهللاإخالد  102
 7202105762 910202672 الزياني عبدهللا عيسى عبدهللا  103
 7202101742 900209445 سالميشاه جهان محمد حاجي محمد هاشم  104
 7202105969 830402594 راشد عبدالرضا عبدهللا علي حاجيه  105
 1/27/م ع ك2020 790401444 عبدهللا   حمد علي عبدالنبي أعلي  106

  7202105308 950105104 حمد علي يعقوبأحمد يوسف أ 107
7202105249 

 840402880 رياض عيسى داود سلمان مشيمع 108
7202104469  
7202106388  

7202106338 

  7201602288 900208465 محمد سعد عبدهللا علي خميس  109
7201711423 

 1/6/م ع ك2020 840405286 حسين حمدأمصطفى حسن  110
7202109150 

 7202105105 961107936 حسين سعود عبدالعزيز علي حسين  111
 7202007129 940103621 حسين ناصر السيد هاشم حسن محسن  112
 7202106449 740032550 علي حسن عبدهللا محمود 113

  7202008150 900905522 عباس علي حبيل  نور عبدهللاأ 114
7202107481   

 941005577 الشكيلي  سعيد ةسعيد خليف 115
7202101983  
7202104598   
7201609510 

 7202106868 790304015 زهير صادق غالم عباس عبدهللا اخند  116
 7202107469 880211490 زاهر علي محمود الشلبي  117
 7202107255 941108848 صعب العنزي سعود سليمان رجا  118

  7202106879 000909882 دمآبراهيم مبارك تبن عمر إ 119
7202106878 
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 831006811 يحيى يوسف عبدهللا جاسم عبدالعال  120
7202107309 
7202108347 
7202201208 

 7202107403 880105275 بدر سعد محمد سعد علي 121
 7202107734 910101418 معتوق علي حسن سلمان محمد  122
 7202107735 950100315 براهيم ناصر ال مبارك إعمار جميل الشيخ  123

 8202102165 660116782 صالح محمد علي عيد  124
201916851 

 7202100412 610118307 الدوسري  حمد سعد يوسفأ 125

 851202098 سعيد عبدالرسول نصيف علي  126

7202003622  
7201711261 
7202101904  
7202109243 

 7202004766 950409979 ناصر الشباح  ينواف ناجي عل  127
7202004839 

 7202007211 010409688 حمد حسن علي حسن العلواني أ 128
129 RASEL TOZU MIAH SARKER 830231250 7202201452 
 7202108899 790209861 حمد عبدهللا عيسىأحمد حمد أ 130
131 FAIZ MUHAYUDIN 940144891 7201809741 
132 MUHAMMAD ANEES MUHAMMAD 

HANIF 921024088 7202108706 
 7202201138 000105821 محمد عبدالرحمن محمد حسن محمد بوحسين  133
134 ALAM ABUL HOSSAN 830683739 7201906562 
135 SHEHBAZ HUTT GHULAM NABI 950919209 8202002910 
 8201906679 1006395956 براهيم مقرن الدوسري إخليل  136
 7202201407 680401822 فهد حسن عبدهللا سلمان المطوع 137
138 MOHAMED SHIRAJI KAMARCASSIM 721241972 7201802290 
139 SHOBUJ MOFIZ UDDIN 881313610 7201903405 
140 MOHEMMAD REJAS MUHAMMAD 

RAFFI MUHAMMAD RAFFI LATHEEEF 990132870 7202201774 
141 THAMPAN THAMPI S/O THAMPI 910760675 7202201774 
142 JOVERT SANCHEZ JUATCHON 890650845 7202201985 

143 JEFFERSON REAGAN VILLANUEVA 
PENA 801164974 7202202105 

144 MICHAEL CADIENTE PERALTA 790859084 7202201987 
145 JEFFREY CAOC CARLOS 821277189 7202201982 
146 CARLOS EVASCO CALBONE 960939431 7202201987 
147 FAIZAN ZAFAR MUHAMMAD ZAFAR 870775324 7202200994 
 7202200841 870704036 حمد حسنأمحمود عادل عبدهللا  148
 7202200828 880803339 براهيم علي عبدهللا عيسى إخليل  149
 7202200847 951007505 طالل محمد حسن عبدهللا البلوشي  150
151 SUTHITA SINGTHON 222059249 7202201575 
 7202201717 1107798231 سالفه لؤي حسن السنان  152
 8202200180 1092455607 عبدالعزيز حسين القحطاني 153
 7202105796 222057538 وائل حمد النجيدي  154
 7202008881 790400065 صباح سلطان السليطي  155
 2/2018/م ع ك11 761204555 بدر راشد البوفالح  156
 7201903685 750753293 جواهر عبدالعزيز محمد الهاللي 157
 8202102460 841161690 ناصر جمال الملحم  158
 4/2223/72007 740725270 الجالديأحمد سالم  159
 8202200135 990601188 سامر ياسر الخان  160

 المادة الثانية
 على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 
 
 
 
 

 

 ملك مملكة البحرين 
 خليفةحمد بن عيسى آل 

 س الوزراء لرئيس مج
 آل خليفة  سلمان بن حمد
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143 JEFFERSON REAGAN VILLANUEVA 
PENA 801164974 7202202105 

144 MICHAEL CADIENTE PERALTA 790859084 7202201987 
145 JEFFREY CAOC CARLOS 821277189 7202201982 
146 CARLOS EVASCO CALBONE 960939431 7202201987 
147 FAIZAN ZAFAR MUHAMMAD ZAFAR 870775324 7202200994 
 7202200841 870704036 حمد حسنأمحمود عادل عبدهللا  148
 7202200828 880803339 براهيم علي عبدهللا عيسى إخليل  149
 7202200847 951007505 طالل محمد حسن عبدهللا البلوشي  150
151 SUTHITA SINGTHON 222059249 7202201575 
 7202201717 1107798231 سالفه لؤي حسن السنان  152
 8202200180 1092455607 عبدالعزيز حسين القحطاني 153
 7202105796 222057538 وائل حمد النجيدي  154
 7202008881 790400065 صباح سلطان السليطي  155
 2/2018/م ع ك11 761204555 بدر راشد البوفالح  156
 7201903685 750753293 جواهر عبدالعزيز محمد الهاللي 157
 8202102460 841161690 ناصر جمال الملحم  158
 4/2223/72007 740725270 الجالديأحمد سالم  159
 8202200135 990601188 سامر ياسر الخان  160

 المادة الثانية
 على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 
 
 
 
 

 

 ملك مملكة البحرين 
 خليفةحمد بن عيسى آل 

 س الوزراء لرئيس مج
 آل خليفة  سلمان بن حمد

�ملادة �لثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�لفريق �أول 

وزير �لد�خلية

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2٧ رم�شان 1٤٤3هـ

الموافق: 2٨ اأبـريـــــل 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )38( ل�سنة 2022

 بتعيني جمل�س �إد�رة موؤقت للجمعية �لبحرينية 

للفيزياء �لطبية و�لهند�سة �حليوية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

19٨9، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )53( ل�شنة 200٧ ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للفيزياء 

الطبية والهند�شة احليوية،  

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للفيزياء الطبية والهند�شة احليوية،  

فيها  والثابت   2022/5/٨ يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعـم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

٤6( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،3٨  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 19٨9 وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 19٨9 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل باجلمعية البحرينية للفيزياء الطبية والهند�شة احليوية،  

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ملدة  احليوية،  والهند�شة  الطبية  للفيزياء  البحرينية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ حبيب اإبراهيم عا�شور خليل، و ع�شوية ُكـلٍّ من:

1-    ب�شمة تقي �شلمان حبيل النجار.

2-    ال�شيد محمد كامل ح�شين الكامل.

3-    ف�شيلة مهدي عبدالنبي اأ�شد.

٤-    �شاجدة ال�شيد ح�شن ح�شين علوي.
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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 19٨9 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  اًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا 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 ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٧ �شوال 1٤٤3هـ

الـمــــوافــــــق: ٨ مـايــو 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )39( ل�سنة 2022

بتعيني جمل�س �إد�رة موؤقت لنادي �سريالنكا بالبحرين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

19٨9، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 1990 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي �شريالنكا بالبحرين، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي �شريالنكا بالبحرين،

فيها  والثابت   2022/5/٨ املوؤرخة يف   الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

٤6( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،3٨  ،33  ،32( خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد 

ل�شنة 19٨9 وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 19٨9 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بنادي �شريالنكا بالبحرين،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ال�شيد/   برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  بالبحرين  �شريالنكا  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

AHMED RIZVI وع�شوية ُكـلٍّ من:
.OLUPATHAGE LAKMAL KRISHANTHA DE SILVA -1

.MEERAN MUSHADIQUE OSMAN -2

.SANJAY RAVI DE SILVA KANKANAN PATHIRAGE -3

.WASANTHA DHAMMIKA KAHADUWA -٤

.BAYHURUL MUNEER MOHAMED ISMAIL -5

.DON RAVI ALOYSIUS SRI KUMAR -6
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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 19٨9 والنظام الأ�شا�شي للنادي.

مادة )3(

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

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

مادة )4(

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

اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  ـنًا  اأو�شاع النادي، مت�شمِّ

وتنظيم العمل به ِ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 ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

ـاًل عن حالة النادي. 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 وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                            وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٧ �شوال 1٤٤3هـ

الـمــــوافــــــق: ٨ مـايــو 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )41( ل�سنة 2022

 باإلغاء ترخي�س مركز مايكرو للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   199٨ 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،

للتدريب  مايكرو  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )56( رقم  القرار  وعلى 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 21 مار�س 2022،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )56( ل�شنة 2016 لل�شيد/ غلوم علي حممد باقري 

 MICRO للتدريب  مايكرو  مركز  با�شم   )1/9٨٧6٨( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  واملقيَّدة 

.)MTC( TRAINING CENTER

مادة )2(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 9 �شوال 1٤٤3هـ

المــــــوافـــــق: 10 مايو 2022م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )84( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة باربار - جممع )٥٢٢( 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 ،19٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 199٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 199٤،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 199٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

ل باملر�شوم رقم )٨9( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )2٨( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم )050106٤0( الكائن مبنطقة باربار جممع )522( من  ت�شنيف   يغيَّ

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RG( ال�شكن احلدائقي ومناطق   )US( الدرا�شة مناطق حتت 
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باربار جممع  منطقة  رقم )05015900(الكائن يف  العقار  ت�شنيف  ـر  ويغيَّ  ،)RG( احلدائقي

)522( من ت�شنيف مناطق الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف ال�شكن احلدائقي )RG( ِوْفـقًا ِلـما هو 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

القرار رقم )2٨( ل�شنة 2009. 

مادة )٢(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                  وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 اأبـريـــــل 2022م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )85( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة �جلنبية - جممع )571( 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 ،19٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 199٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 199٤،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 199٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

ل باملر�شوم رقم )٨9( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )2٨( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم )050٤1230( الكائن مبنطقة اجلنبية جممع )5٧1( �شمن ت�شنيف 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 2009.  وتطبَّ
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مادة )٢(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 اأبـريـــــل 2022م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )21( ل�سنة 2022

 باإلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

ل�سركة �أورك�س خِلـْدمات �لتاأمني )ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)6٤( ل�شنة 2006، وتعديالته،

لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  باإلغاء  امل�شرفية  للرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

العادية  العامة غري  اجلمعية  قرار  به ح�شب  ـ�س  املرخَّ الن�شاط  مزاولة  ـِفها عن  لتَوقُّ املذكورة، 

لل�شركة بتاريخ 21 �شبتمرب 2020،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اأورك�س خِلـْدمات التاأمني )ذ.م.م( وامل�شجلة حتت ال�شجل 

التجاري رقم 1-٤1٨03 املوؤرخ يف 10/2٨/199٨.

مادة )2(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من  

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: ٧ �شوال 1٤٤3هـ

الـمــــوافــــــق: ٨ مايـــو 2022م
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�جلهاز �لوطني لالإير�د�ت

 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2022 

ب�ساأن مر�حل تطبيق نظام �لعالمة �ملميَّـزة على �ل�سلعة �لنتقائية )�ل�سجائر(

الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات:

ـزة  بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 2022 ب�شاأن مراحل تطبيق نظام العالمة املميَّ

على ال�شلعة النتقائية )ال�شجائر(،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س املادتني )الثانية( و)الثالثة( من القرار رقم )2( ل�شنة 2022 ب�شاأن مراحل 

ـزة على ال�شلعة النتقائية )ال�شجائر(، الن�شان الآتيان: تطبيق نظام العالمة املميَّ

�لمادة �لثانية:

ُيـحَظـر  والالئحة،  القانون  يف  الواردة  النتقائية  ال�شريبة  من  الإعفاء  حالت  مراعاة  مع 

ـزة �شاحلة  البحرين دون و�شع عالمة مميَّ اإىل مملكة  ال�شلعة النتقائية )ال�شجائر(  ا�شترياد 

ـلة بدءًا من تاريخ 1٧ يوليو 2022. ومفعَّ

�لمادة �لثالثة:

عالمة  و�شع  دون  )ال�شجائر(  النتقائية  ال�شلعة  بيع  اأو  توريد  اأو  تداُول  اأو  حيازة  ُتـحَظـر 

ـلة بدءًا من تاريخ 16 اأكتوبر 2022. ـزة �شاحلة ومفعَّ مميَّ

مادة )2(

على كافة اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                        �لرئي�س �لتنفيذي للجهاز �لوطني لالإير�د�ت

                                                           رنا �إبر�هيم فقيهي

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 مــايــو 2022م
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 �إعالن

م من �سيتي بنك �إن. �إيه فرع �لبحرين   ب�ساأن �لطلب �ملقدَّ

 بتحويل كافة �لأعمال �مل�سرفية �ملتعلقة بالعمالء �لأفر�د

�إىل �لبنك �لأهلي �ملتحد �س.م.ب

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )66/ج(  املادة  باأحكام  عماًل 

طلبًا  مه  ت�َشـلُـّ عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،2006 ل�شنة   )6٤( رقم  بالقانون  ال�شادر 

اإيه فرع البحرين )البنك( بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف  اإن.  مًا من �شيتي بنك  مقدَّ

البحرين املركزي على حتويل كافة الأعمال امل�شرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد اإىل البنك الأهلي 

املتحد �س.م.ب.

ولالطالع على تفا�شيل طلب حتويل الأعمال امل�شار اإليه اأعاله، يرجى التوا�شل مع ال�شيد/ 

التايل: العنوان  على  البحرين  فرع  اإيه  اإن.  بنك  �شيتي  التنفيذي(  )الرئي�س  �شوايا   مي�شيل 

�س.ب. 5٤٨،  املنامة - مملكة البحرين، هاتف 1٧5٨٨600 )9٧3+(. 

يتقدم  اأن  اأعاله  املذكور  الطلب  على  ال�شاأن  اأ�شحاب  من  اعرتا�س  اأي  لديه  من  كل  وعلى 

ـدة اإىل عناية ال�شيد/ حممد فخرو-  مدير اإدارة  باعرتا�شه اخلطي م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

مراقبة م�شارف قطاع التجزئة مب�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـر 

هذا الإعالن على العنوان التايل:

م�شــرف البحريــن المركــزي: �س.ب. 2٧، المنامــة - مملكة البحرين، هاتــف رقم 1٧5٤٧٤05 

.)+9٧3(
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�لرت�خي�س �ملمنوحة من ِقَبل هيئة تنظيم �لت�سالت
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006

  ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )13( ل�سنة 2022

 

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

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

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

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

 

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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�نق�ساء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

انتهاء مدة احلماية10 / 05 / 1٨032022

انتهاء مدة احلماية10 / 05 / 2٨0٤2022

انتهاء مدة احلماية10 / 05 / 3٨052022
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة، �ملعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006

�إعالن رقم )16( ل�سنة 2022

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات 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.

٤- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

٧- المراجع.

٨- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1792 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 08/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160040 :بلطلا مقر ]21[
 23/03/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/057343  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/883,530 
[32] 27/09/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،غنود -3 ،رلیم ،لوكین ،روماد -2 ،كوس وی ،غناوھ -1
 ،سوتسیرك ،سوشوم -5 ،سادلاف ،ساكسواكروج -4 ،ازیل
 -8 ،يلسأ ،تافوأ -7 ،ياجناس ،رودوم -6 ،نایردأ
 نوسیج ،كنیتروو -9 ،فیزوج ،ونایشتاریت
 بروك مھود دنآ براش كریم ةكرش :ةءاربلا كلام ]73[
 2000 ب ص، وینفا نلوكنل تسیا 126  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا تایالولا 0900-07065 يسریجوین  ،ىوھار،
 ةیكیرمالا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/431, A61K 
31/546, A61K 47/18 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2007/037786 A1  
D2: US 2013/065874 A1 

 
 نازولوتفیس نم ةبلص روص  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لزع مت .نیروبسولافیس نم ایرتكبلل داضم لماع نع ةرابع نازولوتفیس تاتیربكب يلاحلا عارتخالا قلعتی 

 .دیمجتلاب فیفجتلا لالخ نم نازولوتفیس نمً اینالدیص لوبقملا تاتیربكلا حلم نم ةبلص ،ةتباث ،ةدیدج روص
 قرط كلذكو ،نامار  IR و XRPD ةطساوب ةبلصلا روصلا هذھب فیرعتلاو تامسلا دیدحت فصو متی
 .ةینالدیصلا تابیكرتلا يف اھمادختساو اھریضحت
 
 30 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1793 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 08/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160046 :بلطلا مقر ]21[
 07/04/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2014/053238  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1319180.4 
[32] 30/10/2013 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،زیلیج -3 ،دجاس ،دیفاج -2 ،انوویإ اكینوم ،اراوس -1
 نآ ثیبازیلإ
 دتیمیل بورج تسام :ةءاربلا كلام ]73[
 ،لوبرفیل ،لتوب ،دور يرید ،سواھ تسام  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا ةكلمملا ،ھیأ يا1 20لا دیاسیسریم
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C12Q 1/68 C12Q 1/68 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0515194 A2 
D2: IKEDA S ET AL: "Doubly 
thiazole orange-labeled cytidine for 
functional expansion of a 
hybridizationsensitive probe", 
Tetrahedron Letters, Pergamon, GB, 
vol. 50, no. 51, 23 December 2009, 
pages 7191-7195 
D3: EP 2653560 A1 
D4: EP 2574680 A1 
D5: EP 2218780 A1 

 
 يف مادختسالل يلخاد نیسوتیسب طبترم درفم قلأتلل لماح زمر ھل يوون ضمح رابسم :عارتخالا مسا ]54[
 ةقلح نع جتان ةرارحلا ةجرد تباث میخضت
 
 :صخلملا ]57[ 
 تارابسملا يوتحت .LAMP نع فشكلا قرط يف اھمادختسال ةدیدج تارابسم ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 فشكلا يف اًدیدحت ةدیفم تارابسملا دعت .رابسملل ةیلخادلا نیسوتیسلا ایاقبب طبترم درفم قلأتلل لماح زمر ىلع
 .ضیرم يف نالیسلاو ایدیمالكلا ىودع نع
 
 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1794 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160097 :بلطلا مقر ]21[
 27/07/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/013263  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/933,246 
[32] 29/01/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 غناغفلوو ،ولدیسارو -2 ،.مأ ،يلیمیإ ،غنیكوتس -1
 لإ رآ ھیب سإ امرافویاب يب يس وی :ةءاربلا كلام ]73[
 ،لسكورب 1070 ،60 شترشتیر ال يد يلأ  :كلاملا ناونع
 اكیجلب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 417/14, A61K 
31/4045, A61P 25/28 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2010/142801 A1 
D2: WO 2011/084642 A1 

 
 نیتوربلا سدكتل تاطبثمك سناجتم ریغ لیرأ دیمأ تابكرم :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 قرطو ،اھیلع يوتحت ةینالدیص تابیكرت ،ةنیعم سناجتم ریغ لیرأ دیمأ تابكرمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ضارمأ جالعل قرطو ،نیتوربلا سدكت طیبثت وأ ،ءاطبإ ،سكع ،نم ةیاقولا قرط كلذ يف امب ،اھمادختسال
 ضرم ،رمیاھزلأ ضرم ،نوسنكراب ضرم لثم يبصع سكنت ضارمأ كلذ يف امب ،نیتوربلا سدكتب ةطبترم
 يبناجلا بلصتلا ،نوتجنتنھ ضرم ،يغدصلا يھبجلا فرخلا ،ھتع عم نوسنكراب ضرم ،يول مسج
 .امونالیملا و ناطرسلا ،ةمظنألا دیدع رومض ،يرومضلا

 
 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1795 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 08/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160101 :بلطلا مقر ]21[
 03/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/014402  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/935,586 
[32] 04/02/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ھیرك ،لوب ،تربور :عرتخملا ]72[
 ستكدورب لارینیم ستیتس دتیانوی :ةءاربلا كلام ]73[
 ينابموك
 ھیج نأ ،بوھناتس ،تیرتس سناروف 41  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،07874
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C04B 26/14, C23C 
28/00, C09K 21/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2004/0176004 A1 
D2: US 4308183 A 

 
 قیرحلا نم ةیاقولا يف مادختسالل ءام ساسأ ىلع ةمئاق يسكوبیإ غیص :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 .قیرحلا نم ةیاقولا داوم عم مادختسالل ،اھمادختسال قرطو ،مقطأ ،ءالط تابیكرتب يلاحلا فشكلا قلعتی 
 ةرداق ءالطلا تابیكرت .قیرحلا نم ةیاقولا داوم شامكناو فیفجتلا لدعم يف مكحتلا يف ةلاعف ءالطلا تابیكرت
 .ةزیكر ىلع داوملا هذھ عضو دعب ةریصق ةدم يف قیرحلا نم ةیاقولا داوم ىلع اھقیبطت متی نأ ىلع اضیأ

 
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1796 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 08/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160117 :بلطلا مقر ]21[
 01/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/019015  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/948,112 
[32] 05/03/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 نترام ،رولیات :عرتخملا ]72[
 يجولونكت نوبركوردیھ لتشتیب :ةءاربلا كلام ]73[
 .كنإ ،زنشولوس
 يت ،نتسویھ ،درافیلوب كاووأ تسوب 3000 :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،6503-77056 سكإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C01C 1/00, B01D 53/04 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5220797 A  
D2: US 3383173 A 
D3: US 7297181 B2 

 
 اینومألا ةیقنتل قرطو ةمظنأ :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ضماح ءام عزن ماظنب ھتلاسإو NH3 ةیقنت ةلحرم يف اینومألا ةیقنتل قرطو ةمظنأب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .زازتما ةقبط مادختساب نیدومع نم يدیلقت
 
 
 2 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1797 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160120 :بلطلا مقر ]21[
 28/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2015/050687  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1404527.2 
[32] 14/03/2014 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ينریھ نادروج ،زنیكنج -2 ،نترام ،نوتیلجنإ -1 
 نیودإ فیر ،نامرون -4 ،ناب نوھ موت ،بی -3 ،ركلاو
 نوسبماث
 يس لإ ھیب زمتسس ياب :ةءاربلا كلام ]73[
 ياو1ویلبد سا ندنل ،زندراج نوتلراك 6 :كلاملا ناونع
 ةدحتملا ةكلمملا ،يد ھیأ5
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61B 5/00, G01B 5/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2006/101559 A1 
D2: US 2004/163228 A1 
D3: FR 2529776 A1 
D4: US 2011/203038 A1 

 
 ةادأ عنصل زاھجو میمصت ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مسجلا عم ةقفاوتم ةادأ عنصل مسجلا نم ةقطنمل ةیفارغجوبوط ةطیرخ دیلوت ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 تایطعملاب مسجلا تامسل ةجتانلا ةیفارجوبوطلا ةطیرخلا نارقإب ةقیرطلا حمست .مسجلا ةقطنم يف بكرت
 دِّدحت ةیعضوم تانایب دیلوتل ھتئیھت متت ةسمالم رابسم مادختسا ةقیرطلا نمضتت .مسجلل ةیفیظولاو ةیحیرشتلا
 مسجلل يجراخلا حطسلا ىلع ةوقب ةسمالم رابسم عفد توطخ ىلع ةقیرطلا لمتشت .ھیلع بوحسملا حطسلا
 ةطساوب طقف مسجلل يجراخلا حطسلا نع ھلصف متی وأ مسجلل يجراخلا حطسلا ةسمالملا رابسم سمالی ثیحب
 ةقطنملا قوف ةسمالملا رابسم بحس متی .رابسملاب مسجلل يجراخلا حطسلا لباقم اھتیوست تمت ةزجاح ةقبط
 داعبألا ةیثالث تانایب ةسمالملا رابسم دِّلوی ثیحب مسجلا عم ةبسانتملا ةادألا عضو متی فوس ثیح مسجلا نم
 .مسجلا عم ةقفاوتملا ةادألا اھب دجاوتت فوس يتلا مسجلا ةقطنم يف مسجلل يجراخلا حطسلل ةیعضوم
 
 
 12 :ةیامحلا رصانع ددع
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�إعالن ت�سجيل وكالت جتارية

الوكالت  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

12512رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

BioQ Pharma Ltd
BRITISH

 Wales, Bolebrook Wood Farm Edenbridge Road
Hartfield, TN7 4 JJ , UK

�شيدلية و�شفتي ذ.م.ما�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BioQ Pharma

محددة المدةنوع الوكالة

12513رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

Macarthys Laboratories Limited
BRITISH

 Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex
RM3 8UG, United Kingdom

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MARTINDALE PHARMA

محددة المدةنوع الوكالة
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1251٤رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

Toyota Industries Corporation
JAPANESE

TOYODA-CHO, KARIYA, AICHI PRED ., 448- ,2-1
8671 JAPAN

�شركة اإبراهيم خليل كانو �س.م.ب.م.ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

الليات المتحركة الثقيلة 

قطع غيار واأك�ش�شوارات ال�شيارات وال�شاحنات والبا�شات 

واللوريات

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

 RAYMOND
BT

محددة المدةنوع الوكالة

12515رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

�شركة بيت جال ل�شناعة الأدوية الخ�شو�شية المحدودة

PALESTINIAN
�شارع الدار�س ٨1 ، �شندوق بريد 5٨، بيت جال ، فل�شطين

�شيدلية مدينة حمدا�شم الوكيل

Medical preparationsبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Beit Jala

محددة المدةنوع الوكالة
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12516رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

 TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
)AG )AND ITS AFFILIATES

BRITISH
 BLOCK 3 MIESIAN PLAZA, 50-58 BAGGOT

STREET LOWER, DUBLIN 2, D02 Y754, IRELAND

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
TAKEDA

محددة المدةنوع الوكالة

1251٧رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

Bluepharma Genericos
PROTUGUESE

Sao Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra

�شيدلية و�شفتي ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Bluepharma

محددة المدةنوع الوكالة
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1251٨رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED
CYPRIAN

Office 1, Lampousas Street, 1095 Nicosia, Cy-
prus 1066

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
pharma science

محددة المدةنوع الوكالة

12519رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

GSK Consumer Healthcare Export Limited
BRITISH

 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, 980
United Kingdom

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

  Centrum
Caltrate

Advil
Stresstabs

محددة المدةنوع الوكالة
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12520رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

NSTY WORLDWIDE SDN BHD
MALAYSIAN

PT 7024.INDUSTRI KECIL GUNUNG MAS.TA-
MAN GUNG MAS.73000TAMPIN NEGERI SEMBI-

LAN MALAYSIA

فيب تايم البحرين ذ.م.ما�شم الوكيل

�شجائربيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MAZAJ

غير محددة المدةنوع الوكالة

12521رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

Pharma Solution Drug Store LLC
EMARATI

 AlhAbtoor Office Complex #39, AlQusais 3 Dubai,
UAE

�شيدلية مدينة حمدا�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Galenicum

محددة المدةنوع الوكالة
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12522رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

GEDEON RICHTER PLC
HUNGARIAN

 GYOMROI UT 19-21 ,
BUDAPEST,1103,HUNGARY

�شيدلية الج�شي فرع لموؤ�ش�شة الج�شيا�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
EVRA

محددة المدةنوع الوكالة

12523رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPO-
RATION LIMITED

PAKISTANI
PIA BUILDING JINNAH INTERNATIONAL AIR-

PORT KARACHI 75200 PAKISTAN

ا�شم الوكيل
�شفريات البحرين العالمية/ موؤ�ش�شة الخليج لال�شتثمار 

والتجارة

Travel Line Agentبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

محددة المدةنوع الوكالة
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1252٤رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

KOREA UNITED PHARM
SOUTH KOREAN

Gangnam-gu، Seoul ،22 street 121 Nonhyeon-ro

�شيدلية و�شفتي ذ.م.ما�شم الوكيل

Human Medicinesبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Korea United Pharm

محددة المدةنوع الوكالة

12525رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

Mark Walker Drinks Sdn Bhd
MALAYSIAN

 PT 9981 Jalan Welfare, Kampung Baru Sungai
 Buloh, Sekysen U19, 40160 Shah Alam, Selangor,

Malaysia

�شركة اولمبيك لنتاج الثلج والماء المقطر ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
اغذية �شحية و بروتينات

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Walker’s

محددة المدةنوع الوكالة
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12526رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته وعنوانه

ROTAIR SPA
ITALAIN

Via Bernezzo, 67, 12023 Caraglio CN, Italy

كانو لمعدات المركبات والمعدات ال�شناعية �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

Air Compressors & Water Coolerبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
ROTAIR

محددة المدةنوع الوكالة
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��ستدر�ك

الر�شمية  اجلريدة  يف  املن�شور   ،2021 ل�شنة   )253( رقم  ال�شتمالك  قرار  ـح  ي�شحَّ

بتاريخ 6 يناير 2022 يف العدد رقم 35٧٧، اخلا�س با�شتمالك عقار ال�شيد/ حممد علي 

العقار )03091٤2٨(، وامل�شتمَلـك من  ال�شلمانية وامل�شجل برقم  الكائن يف  مكي جمعة، 

اأجل م�شاريع الطرق، بحيث يكون قرار ال�شتمالك با�شم ال�شيد/ حممد علي مكي وزهرة 

اإبراهيم ف�شل ح�شب اأرقام املقدمات 201٤/556٤ و201٤/10٨3٨ و150٧1/201٤.

لذا لزم التنويه.

��ستدر�ك

الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2021 ل�شنة   )23٨( رقم  ال�شتمالك  قرار  ـح  ي�شحَّ

بتاريخ 6 يناير 2022 يف العدد 35٧٧، اخلا�س با�شتمالك عقار ال�شيدة / ليلى علي ح�شن، 

يف  الطرق  م�شاريع  اأجل  من  وامل�شتمَلـك   ،)0٧021056( العقار  برقم  بوري  يف  الكائن 

منطقة بوري، بحيث يكون قرار ال�شتمالك با�شم ليلى علي ح�شني.

لذا لزم التنويه.


