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 مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2022

بتعيني وكيل يف وزارة اخلارجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2019 بتعيني اأمني عام ملجل�س املناق�شات واملزايدات،

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، املُعدل باملر�شوم رقم 

)98( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ الدكتور حممد علي بهزاد وكياًل لوزارة اخلارجية لل�شئون القن�شلية والإدارية.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  اخلارجية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2022

بتعيني اأمني عام ملجل�س املناق�سات واملزايدات

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

الفني والإداري ملجل�س املناق�شات  2019 بتنظيم اجلهاز  ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )98( 

واملزايدات،

وعلى املر�شوم رقم )51( ل�شنة 2021 بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد جمال عبدالعزيز عبدالغفار العلوي اأمينًا عامًا ملجل�س املناق�شات واملزايدات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )34( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم �شوق العمل،

والتطوير  التخطيط  لهيئة  تنفيذي  رئي�س  بتعيني   2020 ل�شنة   )2( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين،

وبناًء على تو�شية جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عر�س وزير العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتعنيَّ ال�شيدة نوف عبدالرحمن جم�شري رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم �شوق العمل ملدة ثالث 

�شنوات.

املادة الثانية

على وزير العمل تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته،

الأ�شغال  وزارة  م�شاعدين يف  ووكيلني  وكيل  بتعيني   2015 ل�شنة  رقم )37(  املر�شوم  وعلى 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى املر�شوم رقم )90( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

وبناًء على تر�شيح وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

والتطوير  التخطيط  لهيئة  تنفيذيًا  رئي�شًا  اإ�شماعيل اخلياط  اأحمد عبدالعزيز  ال�شيد  ُيعنيَّ 

العمراين.

املادة الثانية

تاريخ  به من  وُيعمل  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزير  على 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )36( ل�سنة 2022

بتعيني وكيل لوزارة الأ�سغال

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

و�شئون  الأ�شغال  وزارة  م�شاعدين يف  وكالء  بتعيني   2018 ل�شنة  رقم )28(  املر�شوم  وعلى 

البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ ال�شيخ م�شعل بن حممد بن اأحمد اآل خليفة وكياًل لوزارة الأ�شغال.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الأ�شغال  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )37( ل�سنة 2022

بتعيني وكيل يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

املالية  وزارة  يف  م�شاعدين  ووكيلني  وكيل  بتعيني   2021 ل�شنة   )18( رقم  املر�شوم  وعلى 

والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

املالية  الوطني يف وزارة  للوزارة لالقت�شاد  العلوي وكياًل  اأ�شامة �شالح ها�شم  ال�شيد  ُيعنيَّ 

والقت�شاد الوطني.

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )38( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�س لهيئة البحرين للثقافة والآثار

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، املعدل باملر�شوم 

رقم )54( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2021 بتعيني روؤ�شاء لبعثات دبلوما�شية ململكة البحرين،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ ال�شيخ خليفة بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�شًا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يــولـيــــــو 2022م
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املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

 باإن�ساء وت�سكيل جلنة متكني ال�سباب

يف القطاعني العام واخلا�س

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم 

)2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة متكني ال�شباب يف القطاعني العام واخلا�س(، وُيـ�شار اإليها يف هذا 

القرار بكلمة )اللجنة(.

املادة الثانية

ـل اللجنة برئا�شة وزير �شئون ال�شباب والريا�شة، وع�شوية ُكـلٍّ من:  ُتـ�شكَّ

1- ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة                         نائبًا للرئي�س.

2- ممثل عن وزارة المالية والقت�شاد الوطني.                    

3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.                               

4- ممثل عن وزارة العمل.                   

5- ممثل عن جهاز الخدمة المدنية.                         

6- ممثل عن مجل�س التنمية القت�شادية.                          

7- ممثل عن �شندوق العمل.                            

8- ممثالن اثنان عن القطاع الخا�س بناًء على تر�شيح غرفة تجارة و�شناعة البحرين.                       

9- ممثالن اثنان عن فئة ال�شباب يختارهما رئي�س اللجنة.              

وي�شُدر قرار من رئي�س اللجنة بت�شمية اأع�شاء اللجنة، بناًء على تر�شيح كل جهة من اجلهات 

امل�شار اإليها، على األ يقل م�شتوى التمثيل عن وكيل وزارة بالن�شبة لنائب الرئي�س، اأو وكيل م�شاعد 

اأو َمـن يف حكمه بالن�شبة لباقي الأع�شاء، فيما عدا البندين )8( و)9( اأعاله من الفقرة الأوىل 

من هذه املادة.
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املادة الثالثة

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

 واإذا خال مكان اأّي ع�شٍو من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب يحلُّ حمله بذات الأداة َمـن ميثل ذات 

اجلهة اأو الفئة، وُيـكِمـل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

املادة الرابعة

تهدف اللجنة اإىل حتقيق الأغرا�س الآتية:

متابعة عملية تمكين ال�شباب في موؤ�ش�شات القطاع العام والخا�س.  -1

ـــي الوظيفي لل�شــباب بما يتنا�شــب مع قدراتهم  ـَرقِّ البحــث فــي فر�س التدريب والبتعاث والتَّ  -2

وطموحاتهم، وبما يحقق الم�شلحة الموؤ�ش�شية.

التن�شيق مع موؤ�ش�شات القطاع العام والخا�س لإن�شاء اللجان المعنية بتمكين ال�شباب.  -3

تحقيق تطلعات ال�شباب وال�شتماع لآرائهم واأفكارهم ِوْفـق الأطر القانونية ال�شحيحة.  -4

تقييم وتطوير ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات الوطنية الخا�شة في مجال تمكين ال�شباب.  -5

التاأكد من اإ�شــراك ال�شــباب من ذوي الكفاءات وم�شــتوى الأداء العالي في عمليات التطوير   -6

الم�شتمر لكافة القطاعات بما يحقق الم�شلحة العامة.

ـَمـيُّز الموؤ�ش�شي وا�شتدامته. تطوير واإبراز مواهب ال�شباب بما ي�شهم في تحقيق التَّ  -7

العمل على اإن�شاء قاعدة معلومات تف�شيلية لكل ما يتعلق بتمكين ال�شباب في مملكة البحرين،   -8

وال�شعي اإلى متابعة تحديثها بالتن�شيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية وموؤ�ش�شات القطاع 

الخا�س.

املادة اخلام�سة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها يف املكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة 

�شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم رئي�س اللجنة اأو نائبه.

الأ�شوات  َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. يرجَّ

املادة ال�ساد�سة

رًا لها من بني موظفي املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة بناًء على  ـن رئي�س اللجنة مقرِّ يعيِّ

تر�شيح الأمني العام للمجل�س.
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الأع�شاء بها، وتدوين حما�شر  واإخطار  اللجنة  اأعمال  اإعداد جداول  اللجنة  ر  ويتوىل مقرِّ

الجتماعات، وغري ذلك مما يكلِّـفه به رئي�س اللجنة من مهام اأخرى.

املادة ال�سابعة

للجنة يف �شبيل اأداء مهامها تكليف ع�شو اأو اأكرث من بني اأع�شائها لدرا�شة مو�شوع اأو اأكرث 

من املو�شوعات املعرو�شة عليها، كما يجوز لها ت�شكيل فرق عمل من بني اأع�شائها للقيام باأية 

مهام تتعلق بعمل اللجنة.

حل�شور  تدعَوهم  واأن  واملخت�شني،  اخلرباء  من  ترى  مَبـن  ت�شتعني  اأن  للجنة  يجوز  كما 

ملبا�شرة  ال�شرورية  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها، 

اخت�شا�شاتها، ول يكون لـَمـن ُيـ�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

املادة الثامنة

على اللجنة التن�شيق مع موؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�س يف �شبيل اإجناز اأعمالها.

املادة التا�سعة

التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكـلٌّ   - املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة 

نا�سر بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ذي الحجة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق:13 يــولـيــــــــــــــو 2022م
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جمل�س اأمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(

 قرار رقم )7( ل�سنة 2022

 بتعيني نائب للرئي�س التنفيذي للموارد واجلودة

بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(

رئي�س مجل�س اأمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(،

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )65( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

التقنية  البحرين  اأمناء كلية  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2021 ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )55( 

)بوليتكنك البحرين(،

وعلى القرار رقم )34/م ع ن/2021( ل�شنة 2021 بتنظيم كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

البحرين(،

وعلى قرار جمل�س الأمناء رقم )5-55-2022( بجل�شته املنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2022م،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي،

قرر الآتي:

املادة الوىل

بكلية  واجلودة  للموارد  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  ال�شيد  خليل  حممد  اأ�شامة  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 17 اأغ�شط�س 2022م، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س اأمناء كلية البحرين التقنية 

املهند�س وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 يــولـيــــــــــــو 2022م
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وزارة العمل 

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

الأخ�س املادة )143( منه، ُيـن�شر ملخ�س عقد العمل اجلماعي بني �شركة )اإيه بي اإم ترمينالز 

البحرين(، و)النقابة العامة لعمال املوانئ البحرية(.

ملخ�س عقد العمل اجلماعي

ر هذا العقد بني كل من: اإنه يف يوم اجلمعة 4/1/ 2022 حترَّ

الطرف الأول:

2071 احلد ال�شناعية  107 طريق  اإيه بي اإم ترمينالز البحرين(، ومقرها مبنى  )�شركة 

115، وميثلها قانونًا ال�شيد موربني بانريمان - الرئي�س التنفيذي لل�شركة.

الطرف الثاني:  

)النقابة العامة لعمال املوانئ البحرية(، ومقرها مبنى 107 طريق 2071 احلد ال�شناعية 

115، وميثلها قانونًا ال�شيد اأ�شامة حممود علوي- رئي�س جمل�س اإدارة النقابة.

  

متهيد

من اأجل التطوير والتح�شني امل�شتمر لعمال ال�شركة مت توقيع عقد العمل اجلماعي هذا بني 

اإدارة )اإيه بي اإم ترمينالز البحرين �س.م.ب(، وحتمل �شجاًل جتاريًا رقم 60982 )ال�شركة( 

لل�شراكة  تاأكيد  هو  اجلماعي  العمل  وعقد  )النقابة(،  البحرية  املوانئ  لعمال  العامة  والنقابة 

املجتمعية يف مكان العمل، وامل�شئولية امل�شرتكة يف تطوير ظروف العمال وحت�شني الأداء يف اأماكن 

عملهم، ويتجلى الإميان بال�شراكة املجتمعية بالتوقيع على هذا العقد بتاريخ 2022/4/1.

مدة العقد 

يبداأ �شريان عقد العمل اجلماعي هذا اعتبارًا من تاريخ ن�ْشـر ملخ�س العقد يف اجلريدة 

الر�شمية ويكون �شاحلًا حتى 2025/3/31.

نطاق العقد 

ـق بنود عقد العمل اجلماعي على جميع عمال ال�شركة. تطبَّ
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اللتزام ببنود العقد 

اعتبارًا من تاريخ التوقيع على عقد العمل اجلماعي هذا واأثناء �شريانه لن تكون هناك اأية 

مطالب لإ�شافة او لتغيري اأيٍّ من املزايا القائمة مامل تكن هناك حاجة ُملحة لذلك.

ال�سحة وال�سالمة 

اأن ال�شركة ملتزمة بحماية �شحة و�شالمة عمالها من خالل ال�شتباقية يف تقييم املخاطر 

والتخفيف من حدتها من خالل الت�شل�شل الهرمي لل�شوابط.

التاأمني على احلياة

اعتبارًا من تاريخ ن�شر ملخ�س هذا العقد يف اجلريدة الر�شمية �شيتم �شم جميع العمال 

لبولي�شة التاأمني على احلياة اخلا�شة بال�شركة.

الـتاأمني ال�سحي

ال�شركة  تلتزم  �شوف  الر�شمية،  اجلريدة  يف  العقد  هذا  ملخ�س  ن�ْشـر  تاريخ  من  اعتبارًا 

اأربعة  باإ�شافة طفلني اإ�شافيني لكل عامل موؤهل للح�شول على التاأمني ال�شحي، مبا جمموعه 

اأبناء كحد اأق�شى، ولالأعمار التي ل تتعدى الثماين ع�شرة �شنة.

تطبيق تدابري حت�سني العمل

 ،»Skilling  Multi« د مهارات العمال املُحدثة موا�شلة تدابري حت�شني العمل وهي تدبري تعدُّ

.»Flexi Roster« وتدبري النوبات املرنة

يتم حتديد النوبات املرنة قبل خم�شة اأيام على الأقل.

التدريب

ت�شتمر ال�شركة بتوفري التدريب املنا�شب لتطوير اأداء العاملني.

)الطرف الأول(                                                       )الطرف الثاني( 

الرئي�س التنفيذي لل�شركة                                                                    رئي�س مجل�س اإدارة النقابة

       موريين بانيرمان                                                                              اأ�شامة محمود علوي
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اإعالنات جمل�س تاأديب املحامني

اإعالن

رقم التاأديب: 1/تاأديب/2022 والم�شتاأَنـف تحت رقم 7/تاأديب ا�شتئنافي/2022.

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي ماجد عبا�س �شهاب.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/3/14م قراره، وجاء منطوقه 

كالتايل: »قرر جمل�س تاأديب املحامني باإجماع الآراء معاقبة املدعى عليه بعقوبة املْنـع من مزاولة 

املهنة ملدة ثالثة �شهور«.

قراره  2022/7/19م  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  واأ�شدر جمل�س 

وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع بتاأييد القرار امل�شتاأَنـف 

واإلزام امل�شتاأِنـف بامل�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب: 6/تاأديب/2022 والم�شتاأَنـف تحت رقم 15/تاأديب ا�شتئنافي/2022.

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي عبداهلل �شالح المرا�شدة.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/4/11م قراره، وجاء منطوقه 

كالتايل: »معاقبة املحامي املدعى عليه بعقوبة املْنـع من مزاولة املهنة ملدة �شتة اأ�شهر«.

قراره،   2022/7/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�س  واأ�شدر 

ـه وتاأييد القرار  وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع برْفـ�شِ

امل�شتاأَنـف«.

جمل�س تاأديب املحامني 
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اإعالنات �سطب وكالت جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12159رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

Catena Oilfield Chemicals W.L.L
BAHRAINI

Building 1483 Road 5228 Block 952

�شركة التوفيق للتجارة والمقاولت ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

10642رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

KING LEE TECHNOLOGIES
AMERICAN

sandiego، california ،107 - kenamar drive ، bldg ،8949

�شركة كمكو تكنولوجيز ذ.م.م.ا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11855رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

EUKOR CAR CARRIERS INC
SOUTH KOREAN

 13TH FLOOR HANSOL BLDG، 736-1 YOKSAM -

DONG KANGNAM - GU- SEOUL KOREA

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11812رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

LIPTIS PHARMACEUTIALS
AMERICAN

ALLANTA AVENUE HUNTINGTONBEACH 8941

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

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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12055رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

MAST JAGERMEISTER AG
GERMAN

JAGERMEISTERSTRABE 7-15، 38296

مجموعة فنادق الخليج -جلف براندز اإنترنا�شونالا�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12335رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.NAI Inteernational Co. Ltd
SAUDI

 3rd Floor Prince Saud Al Vibes Office، U-shpae Center
23431 Jeddah ،1234 Faisal St Al Rawdah PO. Box

الموؤيد للتوزيع ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب



العدد: 3618 – الخميس 21 يوليو 2022

21

11524رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

SARL 1 MERISANT COMPANY
BRITISH

 LONDON ROAD، HIGH 376 ،WYE HOUSE
.1LH، U.K 11 WYCOMBE،BUCKINGHAMSHIRE، HP

موؤ�ش�شة الج�شي ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

10276رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

THE SHIPPING CORPORATION OF SAUDI ARABIA LTD
SAUDI

 KINGDOM OF SAUDI ،21441 JEDDAH ،1691 P O BOX
ARABIA

محمد طاهر ال �شريف ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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7529رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

 FOOD AND FINE PASTRIES MANUFACTURING CO
.LTD
SAUDI

.P.O BOX 8960، JEDDAH 21492، SAUDI ARABIA

�شركه ح�شن محمد جواد واولده - م�شاهمه مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12215رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Zalatimo sweets and Restaurant Co
JORDANIAN

Amman Jordan P.O.Box5266

حلويات زلطيمو ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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12350رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

GORO HEALTHCARE FZE
EMARATI

 UNIT 4008 - Cgurchill Tower - Al Amal Street - Business
Bay - Dubai - United Arab Emirates

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12245رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.RAM PHARMACEUTICALS CO. LTD
JORDANIAN

11512 SAHAB ،211 P.O BOX

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11582رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PAN OCEAN SHIPPING COMPANY LTD
SOUTH KOREAN

NAMCHANG- DONG. JUNG-KU. SEOUL. KO� .51-1
REA. C.P.O. BOX. 3051

مجموعه ال �شريف ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11815رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

USHODAYA ENTERPRISES LTD
INDIAN

 EENDADU COMPLEX ، SOMAJIGUDA، HYDERABAD
500 082

�شركه ح�شن محمد جواد واولده - م�شاهمه مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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4038رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

 POTTERY CRAFTS LTD 2 HARRISON MAYER LTD 1
BRITISH

.meir، stoke on - trent، u.k

لوازم ال�شغال اليدويه ذ.م.م ا�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11856رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

EMIRATES SHIPPING LINE FZE
EMARATI

PO BOX 1221 5، DUBAI UAE

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11303رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.KMS RESEARCH INC
AMERICAN

 MOUNTAIN LAKES BLVD. POST OFFICE BOX 4712
496040، REDDING،CALIFORNIA 96049-6040 USA

�شركه ح�شن محمد جواد واولده - م�شاهمه مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

10924رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

ROBERT GIRAUD SA
FRENCH

 domaine de loiseau، b.p.31، 33240 saint andre de cubzac،
france

مجموعة فنادق الخليج -جلف براندز اإنترنا�شونالا�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11100رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

CUMBERLAND PACKING CORP
AMERICAN

 CUMBERLAND STREET، BROOKLYN، NEW YORK 2
11205، U.S.A

�شركه ح�شن محمد جواد واولده - م�شاهمه مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

8495رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.G. GAUTIER GENEVA S.A
SWISS

QUAI DU MONT-BLANC، 1201 GENEVE، SWITZER� 19
LAND

مجوهرات ا�شيا �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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450رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

AKZO NOBEL UAE PAINTS LLC ANUP
EMARATI

.P.O. BOX 290 DUBAI ، U.A.E

�شركة يو�شف بن احمد كانو ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

2830رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

 BERKELEY PERFUMERY )HOME AND OVERSEAS(
.LTD

BRITISH
.NORTHAMPTON GROVE، LONDON N1، U.K

مجموعة مرمريز ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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2372رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

GEBERIT TERRAIN LIMITED
BRITISH

7PJ، ENG� AYLESFORD، MAIDSTONE، KENT ME20
LAND

م�شانع بال�شتيك الخليجا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11834رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PE RUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD
MALAYSIAN

 HICOM INDUSTRIAL ESTATE BATU TIGA 40000 SHAH
ALAM SELANGOR DARUL

�شركة الوكالة التجارية العالمية لل�شيارات ذ.م.م.ا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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12331رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PFCH LUXE SA
SWAZILAND

14RUE DE VEYROY، 2017 MEYRIN 1، GENEVA ، SWIT�
ZERLAND

�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واولده ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11126رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT
GERMAN

KEHLER STR. 31، 76437 RASTATT، GERMANY

�شركة وكالت الخليج العربي المحدودةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11948رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

STAR FEEDERS LLC
EMARATI

 PO BOX 21886، SHARAF HOUSE OPP. WSTOMS AND
PORTS ، ALMINA ROAD DUBAI

�شركة وكالة دلمون للبواخر ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11724رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PUMPKIN PATCH LIMITED
NEW ZELANDER

 EAST TAMAKI ROAD، EAST TAMAKI AUCKLAND 439
NEW ZEALAND

�شركه ح�شن محمد جواد واولده - م�شاهمه مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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2906رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

 MESSRS.ROCKINGHAM POULTRY MARKETING COOP
INC

AMERICAN
broadway،virgina 22815،u.s.a

بردات الجزيرة �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12146رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PLAL DMCC
MALAYSIAN

 PLAL DMCC،UNIT NO:3405،JBC1،CLUSTER
.G،JUMEIRAH LAKES TOWRES،DUBAI،UAE

�شركة البحرين للخدمات التجارية ذ.م.م.ا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11378رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.JACQUES BENEDICT S.A
FRENCH

 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE، 92210 SAINT 39
CLOUD، FRANCE

مجوهرات ا�شيا �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12234رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

.AIN MEDICARE SDN. BHD
MALAYSIAN

 Jalan 6/44، Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa 2،
16100 Kota Bharu، Kelantan. Malaysia

�شيدلية الر�شالة الدوليةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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12283رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA
BELGIAN

TOUWSLAGERSTRAAT 1 ، B-9240 ZELE ، BELGIUM

الزعبي لل�شحنا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12440رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

ALCON PHARMACEUTICALS LTD
SWISS

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

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

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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12353رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

PromoPharma
SAN MARINA

 via biagio di santolino، 156، 47892 acquaviva )repubblica
)di san marino

�شيدلية الدلتاا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

12239رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

�شركة فيالدلفيا ل�شناعة الأدوية

JORDANIAN
P.O. Box 276 )11512( Amman / Industrial City / Jordan

�شيدليه فروغيا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11845رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

GE MEDICAL HOLDINGS BELGIUM BVBA SPRL GE AP�
PLICANT EUROPE

BELGIAN
 KOUTERVELDSTRAAT 20،P.O BOX 1 B-1831، DIEGEM

، BRUSSELS BELGIUM

�شركه الوكالت العالمية المحدودةا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11132رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

OMEGA DIAGNOSTICS LIMITED
BRITISH

 ALLOA BUSINESS CENTRE، WHINS ROAD، ALLOA
FK10 3SA، SCOTLAND، U.K

�شيدليه فروغيا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب



العدد: 3618 – الخميس 21 يوليو 2022

37

11692رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
FRENCH

 RUE DE LA MINIERE ، 78533 ، BUC CEDEX ، ،283
FRANCE

جنرال ميدكل ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

1452رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

MIDDLE EAST AIRLINES
LEBANESE

BEIRUT INTERNATIONAL AIRPORT، LEBANON

�شركه يو�شف بن احمد كانو ذ.م.ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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11909رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

BAYER CONSUMER CARE AG
SWISS

 PETER MERIAN -STRASSE 84،POSTFACH، CH-4002
BASEL -SWITZERLAND

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب

11984رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

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 ما�شم الوكيل 

غير محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/04تاريخ ال�شطب
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )23( 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، 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.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1828 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 13/07/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150156 :بلطلا مقر ]21[
 21/10/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/058456  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 13165582.1 
[32] 26/04/2013 

 يبوروألا عارتخالا تاءارب بتكم ]33[
 رتنوغ ،لبمورك :عرتخملا ]72[
 يج زلاكیتوسامراف نافروأ ھیب وأ ھیأ :ةءاربلا كلام ]73[
 شتإ يب مإ
 .اسمنلا ،انییف 1190 ، 2 زتلاب راغنأ-دلوبویل  :كلاملا ناونع
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/5377, A61P 
9/06 

 :عجارملا ]56[
 

D1: MIWA YOSUKE ET AL: "Effects of landiolol, 
an ultra-short-acting beta1  selective blocker, on 
electrical  storm  refractory to class III 
antiarrhythmic  drugs", CIRCULATION 
JOURNAL:  OFFICIAL JOURNAL OF THE 
JAPANESE CIRCULATION SOCIETY,  vol. 74, 
no. 5, 1 May 2010, pages 856-863 
D2: SHINJI TAKAHASHI ET AL: "Modifications 
of the hemodynamic consequences of theophylline 
intoxication  with landiolol in halothane-
anesthetized  dogs", CANADIAN JOURNAL OF 
ANESTHESIA, vol. 47, no. 3, 1 March 2000, pages 
265-272 
D3: MORISAKI AKIMASA ET AL:  "Very-low-
dose 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 

 
 يعرستلا مظنلا بارطضال ىدملا ةلیوط ةجلاعملا يف لولویدنال دیرولكوردیھ مادختسا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مئاد لكشب بلقلا تابرض لدعم ضفخل لولویدنال دیرولكوردیھل دیدج مادختسا ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 مظنلا بارطضا ،بلقلا تاقد ماظتنا مدع نم يناعی ناسنإ ةجلاعمل لولویدنال دیرولكوردیھ ءاطعإ ةرتف ءانثأ
 وركیم 5 نع دیزت ةتباث ةعرجب لولویدنال دیرولكوردیھ ءاطعإ متی ثیح ،عفترملا مدلا طغض وأ يعرستلا
 ثیحو نیتعاس لقألا ىلع غلبت ةینمز ةرتفل لقألا ىلع ةقیقد /مجك/مارج وركیم 10 اًدیدحتو ،ةقیقد /مجك/مارج
 ًةنراقم ءاطعإلا ةرتف ءانثأ ةمئاد ةروصب روكذملا ضیرملل مدلا طغض وأ /و بلقلا تابرض لدعم ضفخ متی
 .روكذملا ءاطعإلا ءاھنإ دعب ھیف زواجتم ریثأت يأ ثدحی الو ةجلاعملا لبق مدلا طغض وأ /و بلقلا تابرض لدعمب
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1829 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/07/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160152 :بلطلا مقر ]21[
 14/11/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/060604  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14382171.8 
[32] 14/05/2014 

 يبوروألا عارتخالا تاءارب بتكم ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 توجیرواھ اینیجریف مإ - -2 ،تریبوت شوب ةمطاف مإ -1
 زیشناس اربیر تربلا -3 ،اكودنم
 ھیأ.سإ ،زلاكیتوسامراف فیتسإ :ةءاربلا كلام ]73[
 اتنالب ھیا4 ،109 ،اسنارف انوز ال يد جیساب  :كلاملا ناونع

 اینابسإ - ةنولشرب 08038
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C12N 15/86, C12N 9/26 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2013/055888 A2 
D2: WO 2012/012742 A2 
D3: US 2013/039888 A1 
D4: KEVIN D FOUST ET AL: 
"Intravascular AAV9 preferentially 
targets neonatal neurons and adult 
astrocytes",  NATURE 
BIOTECHNOLOGY, vol. 27, no. 1, 
21 December 2008 
D5: WO 2011/154520 A1 

 
 ةلاحلا تامیسجلا يف نازتخالا تابارطضا جالعل ددغلاب طبترم سوریفل لقاون  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 بیكرتو ةدیدج adenoassociated virus vectors ددغلاب طبترم سوریف لقاون يلاحلا عارتخالا دوزی 

 ءاودأ جالعل ،صاخ لكشبو lysosomal ةلاحلا تامیسجلا نازتخا بارطضا جالعل اھیلع يوتحم ينالدیص
 .IIIB عونلا نم mucopolysaccharidoses يطاخملا دیراكَّسلا دیدع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1830 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 13/07/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180009 :بلطلا مقر ]21[
 14/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/ES2015/070552  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/ES2015/070552 
[32] 17/07/2015 

 اینابسإ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،رجنیدانغ -2 ،ھیسوخ يكانیإ ،ورادنوتور نیراغ -1
 لیغیم راكسوأ
 .ھیا .سا موكریبإ :ةءاربلا كلام ]73[
 اریریھ يد وتریبلأ سیول روتكد .ادفا  :كلاملا ناونع

 ياوغوروأ ،ویدیفیتنوم ،240 .وتبأ ،1248
 .ش.ش ةیركفلا ةیكلملل ةیصمق ةكرش :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B09B 3/00, B03B 9/06, 
C04B 18/30 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0682983 A1 
D2: JP S53110260 A 

 
 تالتكت ىلإ ةبلصلا ةیوضعلا ریغو ةیوضعلا ندملا تایافن لیوحتل زاھجو ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ىلإ ةبلصلا ةیوضعلا ریغو ةیوضعلا ندملا تایافن لیوحتل )100( زاھجو ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 اھلالخ رودی )103( قثب ةناوطسا نم قثبلا ةنیكام نیوكت متی .لعافمب ةلصتم قثب ةنیكام ىلع لمتشی ،تالتكت
 ھتیذغت متیو )111 ،110 ،107( ماسقأ ةثالث ىلع لمتشی ثیح ،)106( قثب فیوجت لخادب )104( سبكم
 لعافملاب )111( ثلاثلا مسقلل )115( فرطلا لیصوت متی .ةیافنلل ةقبسم ةجلاعم دعب ھیلع لوصحلا مت صجب
 ھیف متی )116( راود يذالوف دومع نم لعافملل يلوطلا دومعلا نیوكت متی .)114( ةحتف لالخ نم )112(
 ةنزلحلاو بیقثتلا ،قْرَطلا ،عطقلا فئاظوب اھفارطأ موقت رودت املكو ،)108( ةیذالوف لاصنأ ةعضب بیترت
 ىلع لعافملا يوتحی .مم 0.1 نم رثكأ كمسب صولخ لعافملا رادجو لاصنألا فارطأ نیب دجوی .ةیكیلوردیھلا

 درجمب ،)304( تاحتفلا ضعب لالخ نم ةیدودحلا ةقطنملا يف دوجوملا صجلا غیرفتل )300( غیرفت مامص
 .طغضلا ةلازإو زازتھالا ةقاط ،طغضلا نم تارود نم ةلسلسب ھتجلاعم
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