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مر�سوم رقم ( )32ل�سنة 2022
بتعيني وكيل يف وزارة اخلارجية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2019بتعيني �أمني عام ملجل�س املناق�صات واملزايدات،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2021ب�إعادة تنظيم وزارة اخلارجية ،املُعدل باملر�سوم رقم
( )98ل�سنة ،2021
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي الدكتور حممد علي بهزاد وكي ًال لوزارة اخلارجية لل�شئون القن�صلية والإدارية.

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م
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مر�سوم رقم ( )33ل�سنة 2022
بتعيني �أمني عام ملجل�س املناق�صات واملزايدات
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2019بتنظيم اجلهاز الفني والإداري ملجل�س املناق�صات
واملزايدات،
وعلى املر�سوم رقم ( )51ل�سنة  2021بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي ال�سيد جمال عبدالعزيز عبدالغفار العلوي �أمين ًا عام ًا ملجل�س املناق�صات واملزايدات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س املناق�صات واملزايدات تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م
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مر�سوم رقم ( )34ل�سنة 2022
بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2019بتنظيم هيئة تنظيم �سوق العمل،
وعلى املر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2020بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير
العمراين،
وبنا ًء على تو�صية جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبنا ًء على عر�ض وزير العمل،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُت َّعي ال�سيدة نوف عبدالرحمن جم�شري رئي�س ًا تنفيذي ًا لهيئة تنظيم �سوق العمل ملدة ثالث
�سنوات.

املادة الثانية

على وزير العمل تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )35ل�سنة 2022
بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )54ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2015بتعيني وكيل ووكيلني م�ساعدين يف وزارة الأ�شغال
و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى املر�سوم رقم ( )90ل�سنة  2021ب�إعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،
وبنا ًء على تر�شيح وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي ال�سيد �أحمد عبدالعزيز �إ�سماعيل اخلياط رئي�س ًا تنفيذي ًا لهيئة التخطيط والتطوير
العمراين.

املادة الثانية

على وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

7

8

العدد – 3618 :الخميس  21يوليو 2022

مر�سوم رقم ( )36ل�سنة 2022
بتعيني وكيل لوزارة الأ�شغال
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2018بتعيني وكالء م�ساعدين يف وزارة الأ�شغال و�شئون
البلديات والتخطيط العمراين،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الأ�شغال،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي ال�شيخ م�شعل بن حممد بن �أحمد �آل خليفة وكي ًال لوزارة الأ�شغال.

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م
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مر�سوم رقم ( )37ل�سنة 2022
بتعيني وكيل يف وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2021ب�إعادة تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2021بتعيني وكيل ووكيلني م�ساعدين يف وزارة املالية
واالقت�صاد الوطني،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير املالية واالقت�صاد الوطني،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي ال�سيد �أ�سامة �صالح ها�شم العلوي وكي ًال للوزارة لالقت�صاد الوطني يف وزارة املالية
واالقت�صاد الوطني.

املادة الثانية

على وزير املالية واالقت�صاد الوطني تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره،
و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )38ل�سنة 2022
بتعيني رئي�س لهيئة البحرين للثقافة والآثار
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2015ب�إن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وعلى املر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2017بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار ،املعدل باملر�سوم
رقم ( )54ل�سنة ،2020
وعلى املر�سوم رقم ( )83ل�سنة  2021بتعيني ر�ؤ�ساء لبعثات دبلوما�سية ململكة البحرين،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُي َّعي ال�شيخ خليفة بن �أحمد بن عبداهلل �آل خليفة رئي�س ًا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر
يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 20 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 19 :يــولـيــــــو 2022م
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املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
قرار رقم ( )2ل�سنة 2022
ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة متكني ال�شباب
يف القطاعني العام واخلا�ص
رئي�س المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل املر�سوم الأمريي رقم
( )2ل�سنة  1975ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة ،وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة،
وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُتـن�ش�أ جلنة ت�سمى (جلنة متكني ال�شباب يف القطاعني العام واخلا�ص) ،و ُيـ�شار �إليها يف هذا
القرار بكلمة (اللجنة).

املادة الثانية

ُتـ�ش َّكـل اللجنة برئا�سة وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة ،وع�ضوية ُك ٍّـل من:
نائب ًا للرئي�س.
 -1ممثل عن وزارة ال�صناعة والتجارة
 -2ممثل عن وزارة المالية واالقت�صاد الوطني.
 -3ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
 -4ممثل عن وزارة العمل.
 -5ممثل عن جهاز الخدمة المدنية.
 -6ممثل عن مجل�س التنمية االقت�صادية.
 -7ممثل عن �صندوق العمل.
 -8ممثالن اثنان عن القطاع الخا�ص بنا ًء على تر�شيح غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
 -9ممثالن اثنان عن فئة ال�شباب يختارهما رئي�س اللجنة.
وي�صدُر قرار من رئي�س اللجنة بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ،بنا ًء على تر�شيح كل جهة من اجلهات
امل�شار �إليها ،على �أال يقل م�ستوى التمثيل عن وكيل وزارة بالن�سبة لنائب الرئي�س� ،أو وكيل م�ساعد
�أو َمـن يف حكمه بالن�سبة لباقي الأع�ضاء ،فيما عدا البندين ( )8و(� )9أعاله من الفقرة الأوىل
من هذه املادة.

11

12

العدد – 3618 :الخميس  21يوليو 2022

املادة الثالثة

تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة �سنتني قابلة للتجديد.
و�إذا خال مكان � ّأي ع�ض ٍو من �أع�ضاء اللجنة ل ِّأي �سبب يح ُّل حمله بذات الأداة َمـن ميثل ذات
ـكمـل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
اجلهة �أو الفئة ،و ُي ِ

املادة الرابعة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تهدف اللجنة �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية:
متابعة عملية تمكين ال�شباب في م�ؤ�س�سات القطاع العام والخا�ص.
البح��ث ف��ي فر�ص التدريب واالبتعاث والتَّـ َر ِّقـ��ي الوظيفي لل�ش��باب بما يتنا�س��ب مع قدراتهم
وطموحاتهم ،وبما يحقق الم�صلحة الم�ؤ�س�سية.
التن�سيق مع م�ؤ�س�سات القطاع العام والخا�ص لإن�شاء اللجان المعنية بتمكين ال�شباب.
تحقيق تطلعات ال�شباب واال�ستماع لآرائهم و�أفكارهم ِو ْفـق الأطر القانونية ال�صحيحة.
تقييم وتطوير ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات الوطنية الخا�صة في مجال تمكين ال�شباب.
الت�أكد من �إ�ش��راك ال�ش��باب من ذوي الكفاءات وم�س��توى الأداء العالي في عمليات التطوير
الم�ستمر لكافة القطاعات بما يحقق الم�صلحة العامة.
تطوير و�إبراز مواهب ال�شباب بما ي�سهم في تحقيق التَّـ َمـ ُّيز الم�ؤ�س�سي وا�ستدامته.
العمل على �إن�شاء قاعدة معلومات تف�صيلية لكل ما يتعلق بتمكين ال�شباب في مملكة البحرين،
وال�سعي �إلى متابعة تحديثها بالتن�سيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
الخا�ص.

املادة اخلام�سة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها يف املكان والزمان اللذين يحددهما ،ويكون اجتماع اللجنة
�صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه.
ـ�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند تَـ�ساوي الأ�صوات
و ُت ِ
يرجـح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
َّ

املادة ال�ساد�سة

يع ِّيـن رئي�س اللجنة مق ِّرر ًا لها من بني موظفي املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة بنا ًء على
تر�شيح الأمني العام للمجل�س.
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ويتوىل مق ِّرر اللجنة �إعداد جداول �أعمال اللجنة و�إخطار الأع�ضاء بها ،وتدوين حما�ضر
االجتماعات ،وغري ذلك مما يك ِّلـفه به رئي�س اللجنة من مهام �أخرى.

املادة ال�سابعة

للجنة يف �سبيل �أداء مهامها تكليف ع�ضو �أو �أكرث من بني �أع�ضائها لدرا�سة مو�ضوع �أو �أكرث
من املو�ضوعات املعرو�ضة عليها ،كما يجوز لها ت�شكيل فرق عمل من بني �أع�ضائها للقيام ب�أية
مهام تتعلق بعمل اللجنة.
كما يجوز للجنة �أن ت�ستعني َمبـن ترى من اخلرباء واملخت�صني ،و�أن تدع َوهم حل�ضور
اجتماعاتها ،ملناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم �أو لتزويدها باملعلومات ال�ضرورية ملبا�شرة
اخت�صا�صاتها ،وال يكون لـ َمـن ُيـ�ستعان بهم يف �أعمال اللجنة حق الت�صويت.

املادة الثامنة

على اللجنة التن�سيق مع م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص يف �سبيل �إجناز �أعمالها.

املادة التا�سعة

على املعنيني ُ -كـ ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
نا�صر بن حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر بتاريخ 14 :ذي الحجة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 13:يــولـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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جمل�س �أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
قرار رقم ( )7ل�سنة 2022
بتعيني نائب للرئي�س التنفيذي للموارد واجلودة
بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
رئي�س مجل�س �أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين):
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2018ب�ش�أن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)،
وعلى املر�سوم رقم ( )65ل�سنة  2008ب�إن�شاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين)،
وعلى املر�سوم رقم ( )55ل�سنة  2021ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �أمناء كلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين)،
وعلى القرار رقم (/34م ع ن )2021/ل�سنة  2021بتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين)،
وعلى قرار جمل�س الأمناء رقم ( )2022-55-5بجل�سته املنعقدة بتاريخ  3يوليو 2022م،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي،

قرر الآتي:
املادة االوىل

ُيـع َّيـن ال�سيد �أ�سامة حممد خليل ال�سيد نائب ًا للرئي�س التنفيذي للموارد واجلودة بكلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 17أغ�سط�س 2022م ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س �أمناء كلية البحرين التقنية
املهند�س وائل بن نا�صر املبارك
�صدر بتاريخ ٢١ :ذي الحجة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق ٢٠ :يــولـيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العمل
ا�ستناد ًا �إىل قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى
الأخ�ص املادة ( )143منهُ ،يـن�شر ملخ�ص عقد العمل اجلماعي بني �شركة (�إيه بي �إم ترمينالز
البحرين) ،و)النقابة العامة لعمال املوانئ البحرية).

ملخ�ص عقد العمل اجلماعي
�إنه يف يوم اجلمعة  2022 /٤/1حت َّرر هذا العقد بني كل من:
الطرف الأول:
(�شركة �إيه بي �إم ترمينالز البحرين) ،ومقرها مبنى  107طريق  2071احلد ال�صناعية
 ،115وميثلها قانون ًا ال�سيد موربني بانريمان  -الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
الطرف الثاني		:
(النقابة العامة لعمال املوانئ البحرية) ،ومقرها مبنى  107طريق  2071احلد ال�صناعية
 ،115وميثلها قانون ًا ال�سيد �أ�سامة حممود علوي -رئي�س جمل�س �إدارة النقابة.
		

متهيد

من �أجل التطوير والتح�سني امل�ستمر لعمال ال�شركة مت توقيع عقد العمل اجلماعي هذا بني
�إدارة (�إيه بي �إم ترمينالز البحرين �ش.م.ب) ،وحتمل �سج ًال جتاري ًا رقم ( 60982ال�شركة)
والنقابة العامة لعمال املوانئ البحرية (النقابة) ،وعقد العمل اجلماعي هو ت�أكيد لل�شراكة
املجتمعية يف مكان العمل ،وامل�سئولية امل�شرتكة يف تطوير ظروف العمال وحت�سني الأداء يف �أماكن
عملهم ،ويتجلى الإميان بال�شراكة املجتمعية بالتوقيع على هذا العقد بتاريخ .2022/٤/1

مدة العقد

يبد�أ �سريان عقد العمل اجلماعي هذا اعتبار ًا من تاريخ ْ
ن�شـر ملخ�ص العقد يف اجلريدة
الر�سمية ويكون �صاحل ًا حتى .2025/٣/31

نطاق العقد

تط َّبـق بنود عقد العمل اجلماعي على جميع عمال ال�شركة.

15
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االلتزام ببنود العقد

اعتبار ًا من تاريخ التوقيع على عقد العمل اجلماعي هذا و�أثناء �سريانه لن تكون هناك �أية
مطالب لإ�ضافة او لتغيري � ٍّأي من املزايا القائمة مامل تكن هناك حاجة ُملحة لذلك.

ال�صحة وال�سالمة

�أن ال�شركة ملتزمة بحماية �صحة و�سالمة عمالها من خالل اال�ستباقية يف تقييم املخاطر
والتخفيف من حدتها من خالل الت�سل�سل الهرمي لل�ضوابط.

الت�أمني على احلياة

اعتبار ًا من تاريخ ن�شر ملخ�ص هذا العقد يف اجلريدة الر�سمية �سيتم �ضم جميع العمال
لبولي�صة الت�أمني على احلياة اخلا�صة بال�شركة.

الـت�أمني ال�صحي

اعتبار ًا من تاريخ ْ
ن�شـر ملخ�ص هذا العقد يف اجلريدة الر�سمية� ،سوف تلتزم ال�شركة
ب�إ�ضافة طفلني �إ�ضافيني لكل عامل م�ؤهل للح�صول على الت�أمني ال�صحي ،مبا جمموعه �أربعة
�أبناء كحد �أق�صى ،وللأعمار التي ال تتعدى الثماين ع�شرة �سنة.

تطبيق تدابري حت�سني العمل

موا�صلة تدابري حت�سني العمل وهي تدبري تع ُّدد مهارات العمال املُحدثة «،»Skilling Multi
وتدبري النوبات املرنة «.»Flexi Roster
يتم حتديد النوبات املرنة قبل خم�سة �أيام على الأقل.

التدريب

ت�ستمر ال�شركة بتوفري التدريب املنا�سب لتطوير �أداء العاملني.
(الطرف الأول) 		
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
موريين بانيرمان

(الطرف الثاني)
رئي�س مجل�س �إدارة النقابة
�أ�سامة محمود علوي
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�إعالنات جمل�س ت�أديب املحامني
�إعالن

رقم الت�أديب/1 :ت�أديب 2022/والم�ست�أ َنـف تحت رقم /7ت�أديب ا�ستئنافي.2022/
المقامة من :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف (ب�صفته).
�ضد :المحامي ماجد عبا�س �شهاب.
�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2022/3/14م قراره ،وجاء منطوقه
كالتايل« :قرر جمل�س ت�أديب املحامني ب�إجماع الآراء معاقبة املدعى عليه بعقوبة امل ْنـع من مزاولة
املهنة ملدة ثالثة �شهور».
و�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني اال�ستئنايف بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2022/٧/19م قراره
وجاء منطوقه كالتايل« :قرر املجل�س قبول اال�ستئناف �شك ًال ،ويف املو�ضوع بت�أييد القرار امل�ست�أ َنـف
و�إلزام امل�ست�أ ِنـف بامل�صاريف».

جمل�س ت�أديب املحامني
�إعالن

رقم الت�أديب/6 :ت�أديب 2022/والم�ست�أ َنـف تحت رقم /15ت�أديب ا�ستئنافي.2022/
المقامة من :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف (ب�صفته).
�ضد :المحامي عبداهلل �صالح المرا�شدة.
�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2022/٤/11م قراره ،وجاء منطوقه
كالتايل« :معاقبة املحامي املدعى عليه بعقوبة امل ْنـع من مزاولة املهنة ملدة �ستة �أ�شهر».
و�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني اال�ستئنايف بجل�سته املنعقدة بتاريخ  2022/٧/19قراره،
وجاء منطوقه كالتايل« :قرر املجل�س قبول اال�ستئناف �شك ًال ،ويف املو�ضوع بر ْف ِـ�ضـه وت�أييد القرار
امل�ست�أ َنـف».

جمل�س ت�أديب املحامني
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�إعالنات �شطب وكاالت جتارية
يفيد ق�سم الوكاالت التجارية بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه مت �شطعـب قيد الوكاالت
التجارية املذكورة تفا�صيلها �أدناه:
رقم قيد الوكالة

12159

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

BAHRAINI

Catena Oilfield Chemicals W.L.L
Building 1483 Road 5228 Block 952

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب

�شركة التوفيق للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني

تاريخ ال�شطب

2022/07/04

رقم قيد الوكالة

10642
KING LEE TECHNOLOGIES

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

AMERICAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة كمكو تكنولوجيز ذ.م.م.
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

sandiego, california ,107 - kenamar drive , bldg ,8949
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رقم قيد الوكالة

11855
EUKOR CAR CARRIERS INC

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

13TH FLOOR HANSOL BLDG, 736-1 YOKSAM -

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11812

SOUTH KOREAN

DONG KANGNAM - GU- SEOUL KOREA

LIPTIS PHARMACEUTIALS

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

AMERICAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدليه البحرين ومتجرها العمومي �ش.م.ب مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

ALLANTA AVENUE HUNTINGTONBEACH 8941
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رقم قيد الوكالة

12055
MAST JAGERMEISTER AG

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

GERMAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

مجموعة فنادق الخليج -جلف براندز �إنترنا�شونال
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12335

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

SAUDI

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

JAGERMEISTERSTRABE 7-15, 38296

.NAI Inteernational Co. Ltd
3rd Floor Prince Saud Al Vibes Office, U-shpae Center
23431 Jeddah ,1234 Faisal St Al Rawdah PO. Box
الم�ؤيد للتوزيع ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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رقم قيد الوكالة

11524

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

BRITISH

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

رقم قيد الوكالة

SARL 1 MERISANT COMPANY
LONDON ROAD, HIGH 376 ,WYE HOUSE

.1LH, U.K 11 WYCOMBE,BUCKINGHAMSHIRE, HP
م�ؤ�س�سة الج�شي ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

10276
THE SHIPPING CORPORATION OF SAUDI ARABIA LTD

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

KINGDOM OF SAUDI ,21441 JEDDAH ,1691 P O BOX

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

محمد طاهر ال �شريف ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

SAUDI

ARABIA
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رقم قيد الوكالة
ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

7529
FOOD AND FINE PASTRIES MANUFACTURING CO

.LTD

SAUDI

.P.O BOX 8960, JEDDAH 21492, SAUDI ARABIA
�شركه ح�سن محمد جواد واوالده  -م�ساهمه مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12215

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

JORDANIAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

حلويات زالطيمو ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

.Zalatimo sweets and Restaurant Co
Amman Jordan P.O.Box5266
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رقم قيد الوكالة

12350
GORO HEALTHCARE FZE

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

UNIT 4008 - Cgurchill Tower - Al Amal Street - Business

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدليات الخليج ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12245

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

JORDANIAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

EMARATI

Bay - Dubai - United Arab Emirates

.RAM PHARMACEUTICALS CO. LTD
11512 SAHAB ,211 P.O BOX
�صيدليات الخليج ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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رقم قيد الوكالة

11582
PAN OCEAN SHIPPING COMPANY LTD

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

NAMCHANG- DONG. JUNG-KU. SEOUL. KO� .51-1

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

مجموعه ال �شريف ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11815

SOUTH KOREAN

REA. C.P.O. BOX. 3051

USHODAYA ENTERPRISES LTD

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

EENDADU COMPLEX , SOMAJIGUDA, HYDERABAD

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركه ح�سن محمد جواد واوالده  -م�ساهمه مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

INDIAN

500 082
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رقم قيد الوكالة
ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

رقم قيد الوكالة

4038
POTTERY CRAFTS LTD 2 HARRISON MAYER LTD 1
BRITISH

.meir, stoke on - trent, u.k
لوازم اال�شغال اليدويه ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

11856
EMIRATES SHIPPING LINE FZE

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

EMARATI

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

PO BOX 1221 5, DUBAI UAE

25
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رقم قيد الوكالة

11303

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

AMERICAN

MOUNTAIN LAKES BLVD. POST OFFICE BOX 4712

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركه ح�سن محمد جواد واوالده  -م�ساهمه مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

10924

.KMS RESEARCH INC
496040, REDDING,CALIFORNIA 96049-6040 USA

ROBERT GIRAUD SA

ا�سم الموكل وجن�سيته
domaine de loiseau, b.p.31, 33240 saint andre de cubzac,
وعنوانه
FRENCH
france

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

مجموعة فنادق الخليج -جلف براندز �إنترنا�شونال
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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رقم قيد الوكالة

11100
CUMBERLAND PACKING CORP

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

CUMBERLAND STREET, BROOKLYN, NEW YORK 2

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركه ح�سن محمد جواد واوالده  -م�ساهمه مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

8495

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

SWISS

QUAI DU MONT-BLANC, 1201 GENEVE, SWITZER� 199

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

مجوهرات ا�سيا �ش.م.ب مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

AMERICAN

11205, U.S.A

.G. GAUTIER GENEVA S.A
LAND

27
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رقم قيد الوكالة
ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

رقم قيد الوكالة
ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

450
AKZO NOBEL UAE PAINTS LLC ANUP
EMARATI

.P.O. BOX 290 DUBAI , U.A.E
�شركة يو�سف بن احمد كانو ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

2830
)BERKELEY PERFUMERY (HOME AND OVERSEAS
.LTD
BRITISH

.NORTHAMPTON GROVE, LONDON N1, U.K
مجموعة مرمريز ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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رقم قيد الوكالة

2372
GEBERIT TERRAIN LIMITED

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

7PJ, ENG� AYLESFORD, MAIDSTONE, KENT ME200

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

م�صانع بال�ستيك الخليج
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11834

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

BRITISH
LAND

PE RUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD
MALAYSIAN
HICOM INDUSTRIAL ESTATE BATU TIGA 40000 SHAH
ALAM SELANGOR DARUL

�شركة الوكالة التجارية العالمية لل�سيارات ذ.م.م.
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

29

30

العدد – 3618 :الخميس  21يوليو 2022

رقم قيد الوكالة

12331
PFCH LUXE SA

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

�14RUE DE VEYROY, 2017 MEYRIN 1, GENEVA , SWIT

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة يو�سف عبدالوهاب الحواج واوالده ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11126

SWAZILAND
ZERLAND

MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

GERMAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة وكاالت الخليج العربي المحدودة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

KEHLER STR. 31, 76437 RASTATT, GERMANY
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رقم قيد الوكالة

11948
STAR FEEDERS LLC

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

PO BOX 21886, SHARAF HOUSE OPP. WSTOMS AND

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11724

EMARATI

PORTS , ALMINA ROAD DUBAI

PUMPKIN PATCH LIMITED

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

EAST TAMAKI ROAD, EAST TAMAKI AUCKLAND 439

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركه ح�سن محمد جواد واوالده  -م�ساهمه مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

NEW ZELANDER
NEW ZEALAND
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رقم قيد الوكالة

2906

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

INC

AMERICAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

بردات الجزيرة �ش.م.ب مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12146

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

MESSRS.ROCKINGHAM POULTRY MARKETING COOP

broadway,virgina 22815,u.s.a

PLAL DMCC
MALAYSIAN

PLAL DMCC,UNIT NO:3405,JBC1,CLUSTER

.G,JUMEIRAH LAKES TOWRES,DUBAI,UAE
�شركة البحرين للخدمات التجارية ذ.م.م.
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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رقم قيد الوكالة

11378

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

FRENCH

BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 92210 SAINT 39

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

مجوهرات ا�سيا �ش.م.ب مقفلة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12234

.JACQUES BENEDICT S.A
CLOUD, FRANCE

.AIN MEDICARE SDN. BHD

ا�سم الموكل وجن�سيته
Jalan 6/44, Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa 2,
وعنوانه
16100 Kota Bharu, Kelantan. Malaysia
�صيدلية الر�سالة الدولية
ا�سم الوكيل
محددة المدة
مدة الوكالة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
�سبب ال�شطب
2022/07/04
تاريخ ال�شطب
MALAYSIAN

33
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رقم قيد الوكالة

12283
CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

BELGIAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

الزعبي لل�شحن
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

12440

TOUWSLAGERSTRAAT 1 , B-9240 ZELE , BELGIUM

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

SWISS

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدلية الج�شي فرع لم�ؤ�س�سة الج�شي
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

Rue Louis-d’ Affry 6,1701 Fribourg,Switzerland

العدد – 3618 :الخميس  21يوليو 2022

رقم قيد الوكالة
ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

رقم قيد الوكالة

12353
PromoPharma
SAN MARINA

via biagio di santolino, 156, 47892 acquaviva (repubblica

)di san marino
�صيدلية الدلتا
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

12239
�شركة فيالدلفيا ل�صناعة الأدوية

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

JORDANIAN

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدليه فروغي
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

P.O. Box 276 (11512) Amman / Industrial City / Jordan
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رقم قيد الوكالة

11845
�GE MEDICAL HOLDINGS BELGIUM BVBA SPRL GE AP

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

PLICANT EUROPE
BELGIAN

KOUTERVELDSTRAAT 20,P.O BOX 1 B-1831, DIEGEM

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

, BRUSSELS BELGIUM
�شركه الوكاالت العالمية المحدودة
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11132
OMEGA DIAGNOSTICS LIMITED

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

ALLOA BUSINESS CENTRE, WHINS ROAD, ALLOA

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدليه فروغي
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

BRITISH

FK10 3SA, SCOTLAND, U.K
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رقم قيد الوكالة

11692
GE MEDICAL SYSTEMS SCS

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

RUE DE LA MINIERE , 78533 , BUC CEDEX , ,283

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

جنرال ميدكل ذ.م.م
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

1452

FRENCH
FRANCE

MIDDLE EAST AIRLINES

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

LEBANESE

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�شركه يو�سف بن احمد كانو ذ.م.م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

BEIRUT INTERNATIONAL AIRPORT, LEBANON

37
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رقم قيد الوكالة

11909
BAYER CONSUMER CARE AG

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه

PETER MERIAN -STRASSE 84,POSTFACH, CH-4002

ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

�صيدلية جعفر
محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04

رقم قيد الوكالة

11984

ا�سم الموكل وجن�سيته
وعنوانه
ا�سم الوكيل
مدة الوكالة
�سبب ال�شطب
تاريخ ال�شطب

SWISS

BASEL -SWITZERLAND

B V B A GODIVA BELGIUM S P R L
BELGIAN
WAPENSTILSTANDSTRAAT 5 RUE DE L ARMISTIE5
BRUSSEL 1081 BRUXELLES

�شركة ليندو جروب ذ م م
غير محددة المدة
عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني
2022/07/04
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الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم ( )1ل�سنة 2004
ب�ش�أن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة
�إعالن رقم ( )23ل�سنة 2022
ا�ستناد ًا �إىل القانون املذكور �أعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�صيل التالية فيما يخت�ص بطلبات
براءات االخرتاع ومناذج املنفعة التي مت �إيداعها ،والطلبات التي مت نقل ملكيتها ،والطلبات التي
انق�ضت احلقوق املرتتبة عليها.
و�سي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
 -1الرقم المت�سل�سل للطلب وبراءة االختراع.
 -2رقم الإیداع الدولي.
 -3تاریخ تقدیم الطلب.
 -4ا�سم المخترع.
 -5ا�سم مالك البراءة وعنوانه.
 -6الت�صنیف الدولي.
 -7المراجع.
 -8ا�سم االختراع.
 -9ملخ�ص البراءة.
 -10عدد عنا�صر الحمایة.

مدير �إدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1828 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/07/13 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
A61K 31/5377, A61P

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20150156 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2015/10/21 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/EP2014/058456 :
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]13165582.1 [31
D1: MIWA YOSUKE ET AL: "Effects of landiolol,
]2013/04/26 [32
an ultra-short-acting beta1 selective blocker, on
] [33ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻷوروﺑﻲ
electrical storm refractory to class III
antiarrhythmic
drugs",
CIRCULATION
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮع :ﻛﺮوﻣﺒﻞ ،ﻏﻮﻧﺘﺮ
JOURNAL: OFFICIAL JOURNAL OF THE
ﺟﻲ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :أﯾﮫ أو ﺑﯿﮫ أورﻓﺎن ﻓﺎرﻣﺎﺳﻮﺗﯿﻜﺎﻟﺰ
JAPANESE CIRCULATION SOCIETY, vol. 74,
إم ﺑﻲ إﺗﺶ
no. 5, 1 May 2010, pages 856-863
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :ﻟﯿﻮﺑﻮﻟﺪ-أﻧﻐﺎر ﺑﺎﻟﺘﺰ  1190 ، 2ﻓﯿﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﻤﺴﺎD2: SHINJI TAKAHASHI ET AL: "Modifications .
of the hemodynamic consequences of theophylline
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ ا ﺟﻨﺘﺲ
intoxication with landiolol in halothaneInt. Cl.:
9/06

anesthetized dogs", CANADIAN JOURNAL OF
ANESTHESIA, vol. 47, no. 3, 1 March 2000, pages
265-272
D3: MORISAKI AKIMASA ET AL: "Very-lowdose continuous drip infusion of landiolol
hydrochloride
for
postoperative
atrial
tachyarrhythmia in patients with poor left
ventricular function", GENERAL THORACIC
AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol. 60,
no. 6, June 2012, pages 386-390

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :اﺳﺘﺨﺪام ھﯿﺪروﻛﻠﻮرﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻮﻟﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺴﺮﻋﻲ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪامﺟﺪﯾﺪ ﻟﮭﯿﺪروﻛﻠﻮرﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻮﻟﻮل ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة إﻋﻄﺎء ھﯿﺪروﻛﻠﻮرﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻮﻟﻮل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﻧﺴﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺘﺴﺮﻋﻲ أو ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء ھﯿﺪروﻛﻠﻮرﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻮﻟﻮل ﺑﺠﺮﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  5ﻣﯿﻜﺮو
ﺟﺮام/ﻛﺠﻢ /دﻗﯿﻘﺔ ،وﺗﺤﺪﯾًﺪا  10ﻣﯿﻜﺮوﺟﺮام/ﻛﺠﻢ /دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ وﺣﯿﺚ
ﯾﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ و /أو ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻄﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ و /أو ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻻ ﯾﺤﺪث أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ إﻧﮭﺎء اﻹﻋﻄﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر.
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1829 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/07/20 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
C12N 15/86, C12N 9/26

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20160152 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2016/11/14 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/EP2015/060604 :
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]14382171.8 [31
D1: WO 2013/055888 A2
]2014/05/14 [32
D2: WO 2012/012742 A2
] [33ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻷوروﺑﻲ
D3: US 2013/039888 A1
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1إم ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻮش ﺗﻮﺑﯿﺮت - -2 ،إم ﻓﯿﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ھﺎورﯾﺠﻮت D4: KEVIN D FOUST ET AL:
"Intravascular AAV9 preferentially
ﻣﻨﺪوﻛﺎ -3 ،اﻟﺒﺮت رﯾﺒﺮا ﺳﺎﻧﺸﯿﺰ
targets neonatal neurons and adult
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :إﺳﺘﯿﻒ ﻓﺎرﻣﺎﺳﻮﺗﯿﻜﺎﻟﺰ ،إس.أﯾﮫ
astrocytes",
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :ﺑﺎﺳﯿﺞ دي ﻻ زوﻧﺎ ﻓﺮاﻧﺴﺎ4 ،109 ،اﯾﮫ ﺑﻼﻧﺘﺎ NATURE
BIOTECHNOLOGY, vol. 27, no. 1,
 08038ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  -إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
21 December 2008
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺳﻤﺎس ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
D5: WO 2011/154520 A1
Int. Cl.:

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﻧﻮاﻗﻞ ﻟﻔﯿﺮو سﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻐﺪد ﻟﻌﻼج اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺧﺘﺰان ﻓﻲ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺰود اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﻮاﻗﻞ ﻓﯿﺮوس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻐﺪد  adenoassociated virus vectorsﺟﺪﯾﺪة وﺗﺮﻛﯿﺐ
ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻌﻼج اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﺰان اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ  lysosomalوﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻟﻌﻼج أدواء
ﻋﺪﯾﺪ اﻟﱠﺴﻜﺎرﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﻲ  mucopolysaccharidosesﻣﻦ اﻟﻨﻮع .IIIB
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ8 :
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1830 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/07/13 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
Int. Cl.: B09B 3/00, B03B 9/06,
C04B 18/30

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20180009 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2018/01/14 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/ES2015/070552 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
]PCT/ES2015/070552 [31
]2015/07/17 [32
] [33إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1ﻏﺎرﯾﻦ روﺗﻮﻧﺪارو ،إﯾﻨﺎﻛﻲ ﺧﻮﺳﯿﮫ -2 ،ﻏﻨﺎدﯾﻨﺠﺮ،
أوﺳﻜﺎر ﻣﯿﻐﯿﻞ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :إﺑﯿﺮﻛﻮم اس .اﯾﮫ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :اﻓﺪا .دﻛﺘﻮر ﻟﻮﯾﺲ أﻟﺒﯿﺮﺗﻮ دي ھﯿﺮﯾﺮا
 ،1248أﺑﺘﻮ ،240 .ﻣﻮﻧﺘﯿﻔﯿﺪﯾﻮ ،أوروﻏﻮاي
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻤﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ش.ش.

D1: EP 0682983 A1
D2: JP S53110260 A

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :طﺮﯾﻘﺔ وﺟﮭﺎز ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺘﻼت
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ و ﺟﮭﺎز ) (100ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ إﻟﻰ
ﺗﻜﺘﻼت ،ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ ﺑﺜﻖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻔﺎﻋﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﺜﻖ ) (103ﯾﺪور ﺧﻼﻟﮭﺎ
ﻣﻜﺒﺲ ) (104ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺠﻮﯾﻒ ﺑﺜﻖ ) ،(106ﺣﯿﺚ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ) (111 ،110 ،107وﯾﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﺘﮫ
ﺑﺠﺺ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺮف ) (115ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) (111ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻋﻞ
) (112ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺤﺔ ) .(114ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻮد ﻓﻮﻻذي دوار ) (116ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻀﻌﺔ أﻧﺼﺎل ﻓﻮﻻذﯾﺔ ) ،(108وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺪور ﺗﻘﻮم أطﺮاﻓﮭﺎ ﺑﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﻊ ،اﻟﻄَْﺮق ،اﻟﺘﺜﻘﯿﺐ واﻟﺤﻠﺰﻧﺔ
اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ .ﯾﻮ ﺟﺪ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻷﻧﺼﺎل و ﺟﺪار اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺧﻠﻮص ﺑﺴﻤﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0.1ﻣﻢ .ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ
ﺻﻤﺎم ﺗﻔﺮﯾﻎ ) (300ﻟﺘﻔﺮﯾﻎ اﻟﺠﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺤﺎت ) ،(304ﺑﻤﺠﺮد
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ دورات ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ،طﺎﻗﺔ اﻻھﺘﺰاز وإزاﻟﺔ اﻟﻀﻐﻂ.
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