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 تعميم
وام الر�ضمي  ب�ضاأن �ضاعات الدَّ

خالل �ضهر رم�ضان املبارك لعام 1439هـ

وام الر�شمي يف وزارات اململكة وهيئاتها  خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1439هـ يكون الدَّ
وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإلى ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شعبـان 1439هـ
المـــــــوافــــق: 14 مــايــــــو 2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )76( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتديد اجلهة املعنية واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )15( منه،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )126( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل الإدارات التابعة لل�شئون القانونية 
وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

قرر الآتي:
الف�ضل الأول

 تعاريف
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اإدارة تنفيذ الأحكام: الإدارة المخت�شة بتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
المديرية الأمنية: المديرية الأمنية المخت�شة مكانيًا التابعة لوزارة الداخلية.

المنافذ: المنافذ البحرية والبرية والجوية لمملكة البحرين.
الجهات: جهات العمل في خدمة المجتمع التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعِني ب�شئون 

العدل.

الف�ضل الثاين 
تنفيذ العقوبات البديلة

الفرع الأول
اجلهة املعنية بالتنفيذ

مادة )2(
الأمنية،  املديريات  خالل  من  البديلة  العقوبات  تنفيذ  متابعة  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  تتولى 
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وذلك كله حتت اإ�شراف النيابة العامة.
الخت�شا�س  ح�شب  البديلة  العقوبات  بتنفيذ  املعنية  اجلهة  هي  الأمنية  املديريات  وتكون 

املكاين لكل منها.

مادة )3(
د من التزام املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة ب�شكل  على املعنيني باملديريات الأمنية التاأكُّ

�شحيح دون اأي اإخالل، وذلك بالو�شائل املنا�شبة.
ويف حال اإخالل املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة تقوم املديرية الأمنية بتحرير حم�شر 

بذلك وُيعَر�س على النيابة العامة.

الفرع الثاين
د الإقامة اجلربية يف مكان حمدَّ

مادة )4(
اإلى حمل  ْبط الق�شائي باملديرية الأمنية النتقال ب�شحبة املحكوم عليه  يتولى ماأمور ال�شَّ
على  مطابقته  من  د  للتاأكُّ العامة  النيابة  ده  حتدِّ الذي  املعنيَّ  املكاين  النطاق  اأو  د  املحدَّ الإقامة 

الطبيعة ِوْفقًا ِلـما هو مثَبت باأمر التنفيذ.
يف  اجلربية  لالإقامة  املعنيَّ  املكاين  النطاق  اأو  د  املحدَّ الإقامة  ملحل  املعاينة  اإجراء  ويجب 

ح�شور املحكوم عليه وحترير حم�شر ببدء التنفيذ.
ويف حال عدم مطابقة املكان املخ�ش�س لتنفيذ الإقامة اجلربية مع ما هو ثابت باأمر التنفيذ 
ال�شادر من النيابة العامة يتم عْر�س الأمر على قا�شي تنفيذ العقاب من خالل النيابة العامة 

لتخاذ الالزم.

مادة )5(
د له لأيِّ  ل يجوز للمحكوم عليه مغادرة حمل الإقامة اأو جتاُوز النطاق املكاين املعنيَّ املحدَّ

�شبب اإل باإذن كتابي خا�س من اإدارة تنفيذ الأحكام.
ول ُي�شمح للمحكوم عليه باخلروج من حمل الإقامة اأو جتاُوز النطاق املكاين املعنيَّ بعد مغيب 

ال�شم�س ب�شاعة واحدة وحتى �شروقها.
مادة )6(

اجلربية  اإقامته  حمل  من  باخلروج  عليه  للمحكوم  ت�شمح  اأْن  الأحكام  تنفيذ  لإدارة  يجوز 
مرتني يف اليوم، الأولى ملدة �شاعتني يف الفرتة ال�شباحية والثانية ملدة �شاعة واحدة يف الفرتة 

امل�شائية، ويتعنيَّ على املحكوم عليه اإبالغ املديرية الأمنية قبل اخلروج وفور العودة.
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مادة )7(
ل خطرًا على حياة املحكوم عليه وت�شتدعي خروجه من حمل  يف حالت الطوارئ التي ت�شكِّ
د اأو جتاُوز النطاق املكاين املعنيَّ ب�شورة عاجلة، يجب على املحكوم عليه التوا�شل  الإقامة املحدَّ
�شة لذلك فورًا بعد خروجه، واأْن  مع املديرية الأمنية من خالل اأرقام الطوارئ الهاتفية املخ�شَّ

يتلقى التوجيه مبا ُيتََّبع يف هذا ال�شاأن.
ْبط الق�شائي باملديرية الأمنية النتقال اإلى املحكوم عليه على وجه ال�شرعة  وعلى ماأمور ال�شَّ

لإثبات حالة الطوارئ وحترير حم�شر بالواقعة، واإخطار اإدارة تنفيذ الأحكام بذلك.
لتخاذ  العامة  النيابة  على  الأمر  ُيعَر�س  عليه  املحكوم  اإدعاء  �شحة  ثبوت  عدم  حال  ويف 

الالزم.

مادة )8(
يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام ال�شماح للمحكوم عليه باإقامة اأحد اأفراد اأ�شرته معه يف حمل 

د، وذلك عند احلاجة. اإقامته املحدَّ

مادة )9(
يجب على املديرية الأمنية اإ�شدار تعميم لكافة املديريات الأمنية الأخرى واملنافذ ببيانات 

يِّ بها �شده. املحكوم عليه والعقوبة البديلة املْق�شِ

مادة )10(
اإل  املعنيَّ  املكاين  النطاق  ل  يعدِّ اأو  اجلربية  الإقامة  حمل  ينقل  اأْن  عليه  للمحكوم  يجوز  ل 
مبوافقة قا�شي تنفيذ العقاب، على اأْن تتولى اإدارة تنفيذ الأحكام من خالل املديريات الأمنية 

متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

الفرع الثالث
دة حْظر ارتياد مكان اأو اأماكن حمدَّ

مادة )11(
ْبط الق�شائي باملديرية الأمنية تنبيه املحكوم عليه بالتقيُّد بالنطاق  يجب على ماأمور ال�شَّ
ر ماأمور  املكاين املعنيَّ املحظور عليه ارتياده ِوْفقًا للحكم ال�شادر �شده ب�شكل ناٍف للجهالة. ويحرِّ

ْبط الق�شائي حم�شرًا ببدء اإجراءات التنفيذ. ال�شَّ
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مادة )12(
ل يجوز للمحكوم عليه ارتياد النطاق املكاين املعنيَّ املحظور عليه لأيِّ �شبب اإل باإذن كتابي 

خا�س من اإدارة تنفيذ الأحكام.

مادة )13(
ت�شري ب�شاأن الأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد النطاق املكاين املعنيَّ املحظور 

ذات الأحكام الواردة يف املواد )3، 5، 6( من هذا القرار. 

الفرع الرابع
اخل�ضوع للمراقبة الإلكرتونية

مادة )14(
اإدارة  من  ومبتابعة   - املخت�شة  الفنية  مع اجلهات  بال�شرتاك   - الأمنية  املديريات  تتولى 
تنفيذ الأحكام، جتهيـز املحكوم عليه باإحدى و�شائل املراقبة الإلكرتونية اأو اأكرث، واملتاحة بوزارة 
ُيثِبت  ْبط الق�شائي باملديرية الأمنية حم�شرًا بالإجراءات  ر ماأمور ال�شَّ الداخلية، على اأن يحرِّ

فيه و�شيلة املراقبة التي مت جتهيز املحكوم عليه بها وتفعيلها وبدء التنفيذ.

مادة )15(
ل املحكوم عليه يوميًا من خالل غرف العمليات باملديريات الأمنية  تتم مراقبة حركة وتَنقُّ
مبتابعة من اإدارة تنفيذ الأحكام، ويف حال ارتكاب املحكوم عليه لأية خمالفة ل�شروط الإقامة 
ْبط الق�شائي باملديرية  ر ماأمور ال�شَّ دة يحرِّ اجلربية اأو �شروط حْظر ارتياد مكان اأو اأماكن حمدَّ

الأمنية حم�شرًا بذلك وُيعَر�س على النيابة العامة لتخاذ الالزم.

الفرع اخلام�س
العمل يف خدمة املجتمع

مادة )16(
بالعمل يف  ال�شادرة �شده  البديلة  للعقوبة  عليه  املحكوم  تنفيذ  متابعة  على اجلهات  يجب 
ْبط الق�شائي  ر ماأمور ال�شَّ خدمة املجتمع وذلك بالتن�شيق مع اإدارة تنفيذ الأحكام، على اأن يحرِّ

باملديرية الأمنية حم�شرًا ببدء اإجراءات التنفيذ.
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مادة )17(
على اجلهة اختيار َمن تراه منا�شبًا من موظفيها لالإ�شراف على تنفيذ املحكوم عليه للعمل 
ذلك  ببيانات  الداخلية  بوزارة  الأحكام  تنفيذ  واإدارة  العامة  النيابة  تزويد  وعليها  به،  املكلَّف 

املوظف وباأيِّ تغيري اأو ا�شتبدال يطراأ على هذا الختيار.

مادة )18(
اإليه يف املادة ال�شابقة باإخطار اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية  يلتزم املوظف امل�شار 

بالآتي:
 اأ - تقرير اأ�شبوعي عن مدى التزام المحكوم عليه بمواعيد الح�شور والن�شراف.

 ب - طلب المحكوم عليه ا�شتبدال العقوبة البديلة باللتحاق باإحدى الجهات، باأية عقوبة بديلة 
اأخرى.

 ج - امتنـــاع المحكـــوم عليه عن التقيُّـــد بالواجبات واللتزامـــات المفرو�شة عليه فـــي العمل اأو 
الإخالل بها.

يِّ بها.  د - هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة المْق�شِ

مادة )19(
بالعمل  التزام املحكوم عليه  العامة مدى  النيابة  اإ�شراف  الأحكام حتت  تنفيذ  اإدارة  ُتتابع 
ق من مدى ان�شباطه وتقيُّده بالأعمال املوكولة له، ومتابعة املالحظات حول  لدى اجلهات للتََّحقُّ

�شلوكه اإْن ُوِجدت.
كما تتولى اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مبا�شر اإلى النيابة العامة فيما 
ل قا�شي  لو اأَخل َّ اأو هرب املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة اأو �شاعده �شخ�س يف ذلك، ويْف�شِ

تنفيذ العقاب يف ذلك بعد �شماع اأقوال النيابة العامة.

مادة )20(
رة، وُيرفع  ُتِعد اجلهات تقريرًا �شاماًل عن �شلوك املحكوم عليه َعِقب انق�شاء مدة العمل املقرَّ

هذا التقرير مبا�شرة اإلى اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

مادة )21(
اإعداد الك�شوف الأ�شبوعية وال�شجالت الالزمة والب�شمة الإلكرتونية لإثبات  على اجلهات 
دة له ِوْفقًا للحكم ال�شادر �شده، على اأْن ُتعَر�س  ح�شور وان�شراف املحكوم عليه يف الأوقات املحدَّ

على اإدارة تنفيذ الأحكام.
وتكون هذه ال�شجالت حتت م�شئولية املوظف امل�شار اإليه يف املادة )17( من هذا القرار.

د هذه اجلهات قا�شي تنفيذ العقاب واإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بن�شخة من  وتزوِّ
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ال�شجالت متى ُطِلب منها ذلك.
ْبط الق�شائي باملديريات الأمنية متابعة ح�شور املحكوم عليه لدى تلك  وعلى ماأموري ال�شَّ

اجلهات للوقوف على مدى التزامه باملواعيد ِوْفقًا للحكم ال�شادر �شده.

مادة )22(
التنفيذ على  اإخاللها مبتابعة  اأو  لدى اجلهات،  بالعمل  املحكوم عليه  التزام  يف حال عدم 
ر حم�شر باملخالفة وُيعَر�س على النيابة  النحو امل�شار اإليه يف الفرع اخلام�س من هذا القرار، ُيحرَّ

العامة لتخاذ الالزم.

الفرع ال�ضاد�س
�س اأو الت�ضال باأ�ضخا�س اأو جهات معينة د بعدم التعرُّ التََّعهُّ

مادة )23(
�س اأو  تتولى املديرية الأمنية ا�شتدعاء املحكوم عـليه فور �شدور احلكم بعقوبة عدم الـتعرُّ
ُيثِبت فيه  ْبط الق�شائي  حترير حم�شر  اأو جهات معينة. وعلى ماأمور ال�شَّ الت�شال باأ�شخا�س 

التزام املحكوم باحلكم ال�شادر �شده.

مادة )24(
اأو  الأ�شخا�س  مع  التوا�شل  الأحكام،  تنفيذ  اإدارة  من  ومبتابعة  الأمنية  املديريات  تتولى 
اجلهات التي ُيحَظر على املحكوم عليه التعر�س لهم اأو الت�شال اأو التوا�شل معهم باأية و�شيلة 
ع منه،  د املوقَّ َعهُّ تراها اإدارة تنفيذ الأحكام منا�شبة؛ للوقوف على مدى التزام املحكوم عليه بالتَّ

ر حم�شر بالإجراءات ُيعَر�ض على النيابة العامة. ويف حال خمالفته يحرَّ

الفرع ال�ضابع
ح�ضور برامج التاأهيل والتدريب

مادة )25(
ُتتاِبع اإدارة تنفيذ الأحكام حتت اإ�شراف النيابة العامة مدى التزام املحكوم عليه بالربنامج 
ق من مدى ان�شباطه وتقيُّده بالربنامج اأو الربامج  اأو الربامج التاأهيلية والـتدريبية؛ وذلك للتََّحقُّ

ة ومتابعة املالحظات حول �شلوكه اإْن ُوِجدت. املعدَّ
كما تتولى اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مبا�شر اإلى النيابة العامة فيما 
ل قا�شي  لو اأَخلَّ اأو هرب املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة اأو �شاعده �شخ�س يف ذلك، ويْف�شِ

تنفيذ العقاب فيه بعد �شماع اأقوال النيابة العامة.
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الفرع الثامن
َرر النا�ضئ عن اجلرمية اإ�ضالح ال�ضَّ

املادة )26(
ق من قيام املحكوم عليه  تتولى املديريات الأمنية ومبتابعة من اإدارة تنفيذ الأحكام، التََّحقُّ
اأو التعوي�س عنه يف  ه  اأو جرْبِ اأ�شله  اإلى  ا برد ال�شيء  اإمَّ َرر النا�شئ عن اجلرمية،  باإ�شالح ال�شَّ
ويحرر  ل�شاحله،  احلكم  �شدر  َمن  بح�شور  وذلك  احلكم،  يف  دة  املحدَّ الزمنية  املدة  غ�شون 

حم�شرًا ُيثِبت به اأقواله ومتام التنفيذ وُيعَر�س على النيابة العامة.

الف�ضل الثالث 
تنفيذ التدابري البديلة

مادة )27(
تتولى املديريات الأمنية تنفيذ التدابري البديلة، وُيتََّبع يف تنفيذ التدابري الواردة بالبنود )اأ، 
ج،  د، هـ( من املادة )18( من القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة 

ذات الإجراءات امل�شار اإليها يف املواد )من 4 اإلى 15( واملادتني )23، 24( من هذا القرار.

مادة )28(
يلتزم املتهم ال�شادر �شده  التدبري الوارد يف البند )ب( من املادة )18( من القانون رقم 
له  التابع  ال�شرطة  مركز  اإلى  باحل�شور  البديلة  والتدابري  العقوبات  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )18(

دة بالأمر بفر�س التدبري. مكانيًا ويف الأوقات املحدَّ
ر حم�شر بذلك  ويلتزم املتهم بالتوقيع يف �شجل خا�س بذلك، ويف حالة عدم المتثال يحرَّ

وُيعَر�س على النيابة العامة.

مادة )29(
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

الفريق ركن
وزير الداخلية

را�ضد بن عبداهلل اآل خليفـة

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 16 مــــــايـو 2018م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )35( ل�ضنة 2018
بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )3( منه،
العقوبات  تنفيذ  واآلية  ة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(

يِّ بها كعقوبة بديلة واأنواع الأعمال التي متاَر�س  د جهات العمل يف خدمة املجتمع املْق�شِ حُتدَّ
فيها، ِوْفقًا للجدول املرافق لهذا القرار.

مادة )2(
د نيابة التنفيذ للمحكوم عليه جهة العمل ونوَعه من بني اجلهات والأعمال الواردة يف  حُتدِّ

اجلدول املرافق لهذا القرار.
اأو الأعمال  اإلى النيابة العامة لاللتحاق باأيٍّ من اجلهات  اأن يتقدم بطلب  وللمحكوم عليه 
الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار اأو ا�شتبدالها، على اأْن يرفق بالطلب ما ُيفيد موافقة جهة 
العمل واإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ويعر�س الأمر على قا�شي تنفيذ العقاب للف�شل 

فيه.

مادة )3(
ن فيه اأ�شماء املحكوم عليهم بعقوبة بديلة خا�شة  ُيَعدُّ مبكتب قا�شي تنفيذ العقاب �شجل تدوَّ
ن فيه كافة البيانات  بالعمل يف خدمة املجتمع بدًل من العقوبة الأ�شلية املحكوم بها عليهم، وتدوَّ

املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة.
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مادة )4(
يكون تكليف املحكوم عليه بالعمل يف خدمة املجتمع بناًء على موافقته امل�شبقة يف هذا ال�شاأن 

ودون مقابل.
مادة )5(

ر تنفيذ العقوبة البديلة  يلتزم املحكوم عليه بالأعمال التي متاَر�س يف جهة العمل التي تقرَّ
رة يف احلكم ال�شادر بتوقيع العقوبة. لديها ِوْفقًا للمدة املقرَّ

وعلى هذه اجلهة اأْن ت�شلِّم املحكوم عليه ورقة مبينة بها مواعيد واأماكن ونوع العمل و نظامه 
والنيابة  الداخلية  بوزارة  املعنيَّة  الأمنية  للمديرية  منها  ن�شخة  وتر�َشل  والتزاماته،  و�شروطه 

العامة.

مادة )6(
يكون  اأْن  له  �س  املُخ�شَّ بالعمل  عليه  املحكوم  اإلزام  عند  تراعي  اأن  العمل  على جهة  يجب 
متوافقًا مع مهنته – اإْن اأمكن - واأل تزيد مدته على �شنة، ومبا ل يجاوز ثمان �شاعات يوميًا واأل 
اأْن تراعى احلالة البدنية وال�شحية للمحكوم عليه يف  اأيام يف الأ�شبوع، على  يزيد على خم�شة 

احلالت التي ت�شتدعي ذلك.

مادة )7(
اإذا كان املحكوم عليه من منت�شبي قوة دفاع البحرين اأو وزارة الداخلية اأو احلر�س الوطني 
يِّ بها بالعمل يف خدمة املجتمع لدى  اأو جهاز الأمن الوطني فيكون تنفيذ العقوبة البديلة املْق�شِ

ر ِوْفقًا ِلـما تراه منا�شبًا. د نوع العمل املقرَّ اجلهة التي ينت�شب اإليها، وعلى هذه اجلهة اأن حتدِّ

مادة )8(
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريــخ: 1 رم�شان 1439هـ
الــمــــوافـــــــق: 17 مــــــايو 2018م
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جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها

اجلهة احلكوميةاملهام الوظيفيةنوع الوظيفةالرقم

القيام باأعمال ومهام اإدارية مكتبية وتنفيذ برامج موظف اإداري1
املجل�س الأعلى للمراأةجلنة ال�شباب باملجل�س

فني2
القيام مبهام دعم فني يف خمتلف الأق�شام 

ح�شب احلاجة )ق�شم ال�شيانة، املغ�شلة، املراكز 
ال�شحي....(

وزارة ال�شحة

يف جمالت خمتلفة )الزراعة، ال�شيانة، خدمات عامل3
وزارة العمل والتنمية الجتماعيةاجتماعية(

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات تو�شيل امل�شتندات بني الأق�شام مرا�شل4
والتخطيط العمراين

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات القيام باأعمال التنظيفعامل تنظيف5
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات نقل الأثاث واملعدات والأجهزةعامل مناولة6
والتخطيط العمراين 

اع7 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات طباعة الر�شائل وامل�شتندات واخلطاباتطبَّ
والتخطيط العمراين 

عامل م�شح 8
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات امل�شاركة �شمن فرق امل�شح امليداين للم�شاريعميداين

والتخطيط العمراين 

خمت�ض 9
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات �شيانة الأجهزة الكهربائية اأو املائية اأو امليكانيكية�شيانة عامة

والتخطيط العمراين 

عامل مناولة 10
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات نقل املواد واملعداتمواد

والتخطيط العمراين 
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات القيام باأعمال احلفر والدفن ونقل املوادعامل طرق11
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات اأخذ القيا�شات يف مواقع العملعامل12
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات التنظيف الروتيني لغرف التفتي�سعامل13
والتخطيط العمراين 

ْرف ال�شحيعامل14 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات التنظيف الروتيني ل�شبكات ال�شَّ
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات التنظيف الروتيني ل�شبكات مياه الأمطارعامل15
والتخطيط العمراين 

معامل16 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات الفح�س الروتيني للوحات التََّحكُّ
والتخطيط العمراين 

ْرف عامل17 التنظيفات العامة ملحطات املعاجَلة ملياه ال�شَّ
ال�شحي

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات التنظيف الروتيني مل�شنع جتفيف احلماأةعامل18
والتخطيط العمراين 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات اأعمال الزراعة والب�شتنة يف حمطات املعاجَلةب�شتاين19
والتخطيط العمراين 

نات املختربية من حمطات املعاجَلةعامل20 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات اأخذ العيِّ
والتخطيط العمراين 

ب�شتاين21
القيام باأعمال الب�شتنة يف املتنزهات واحلدائق 

باأمانة العا�شمة والبلديات، ق�شم امل�شاتل 
باخلدمات البلدية امل�شرتكة

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 
والتخطيط العمراين 
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )36( ل�ضنة 2018
 ب�ضاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم

بعقوبات بديلة واإجراءات  تنفيذها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )8( منه،
العقوبات  تنفيذ  واآلية  ة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،
وبعد التن�شيق مع وزير الداخلية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(

يِّ بها كعقوبة بديلة طبقًا للمجالت الـُمبيَّنة يف اجلدول  د برامج التاأهيل والتدريب املْق�شِ حُتدَّ
املرافق لهذا القرار.

مادة )2(
د نيابة التنفيذ للمحكوم عليه برنامج التاأهيل والتدريب ونوعه من بني الربامج الواردة  حُتدِّ

يف اجلدول املرافق لهذا القرار. 
باأيٍّ من الربامج الواردة يف  النيابة العامة لاللتحاق  اإلى  اأن يتقدم بطلب  وللمحكوم عليه 
اجلدول املرافق لهذا القرار اأو ا�شتبدالها، على اأْن ُيرفق بالطلب ما يفيد موافقة جهة التاأهيل 
اإليها يف املادة )10( من هذا القرار،  والتدريب واإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية امل�شار 

وُيعَر�س الأمر على قا�شي تنفيذ العقاب للف�شل فيه.

مادة )3(
ن فيه اأ�شماء املحكوم عليهم بعقوبة بديلة خا�شة  ُيَعدُّ مبكتب قا�شي تنفيذ العقاب �شجل تدوَّ
ن فيه كافة البيانات  بربامج التاأهيل والتدريب بدًل من العقوبة الأ�شلية املحكوم بها عليهم، وتدوَّ
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املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة.

مادة )4(
ر  يلتزم املحكوم عليه بالربامج التي متاَر�س يف اجلهة املخت�شة بالتاأهيل والتدريب التي تقرِّ

رة يف احلكم ال�شادر بتوقيع العقوبة. تنفيذ العقوبة البديلة لديها ِوْفقًا للمدة املقرَّ
الربنامج  ونوع  واأماكن  مواعيد  بها  مبينة  ورقة  عليه  املحكوم  ت�شلِّم  اأن  اجلهة  هذه  وعلى 
الداخلية  بوزارة  املعنيَّة  الأمنية  للمديرية  منها  ن�شخة  وتر�َشل  والتزاماته،  و�شروطه  ونظامه 

والنيابة العامة.

مادة )5(
يجب على اجلهة املخت�شة بتاأهيل وتدريب املحكوم عليه اإعداد �شجل للح�شور والن�شراف، 
ويكون هذا ال�شجل ُمعتَمدًا من ِقَبلها وحتت م�شئولية املوظف امل�شار اإليه يف املادة )7( من هذا 

القرار.
د هذه اجلهة قا�شي تنفيذ العقاب واإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بُن�شخة من  وتزوِّ

هذا ال�شجل متى ُطِلب منها ذلك.

مادة )6(
يجب على اجلهة املخت�شة بالتاأهيل والتدريب اأن تراعي عند اإلزام املحكوم عليه بالربنامج 
اأْن  الأ�شبوع، على  اأيام يف  يزيد على خم�شة  واأل  يوميًا  �شاعات  ثمان  يجاوز  األ  له  �س  الـُمخ�شَّ

تراعى احلالة البدنية وال�شحية للمحكوم عليه يف احلالت التي ت�شتدعي ذلك.

مادة )7(
لالإ�شراف  تراه منا�شبًا من موظفيها  َمن  اختيار  والتدريب  بالتاأهيل  املخت�شة  على اجلهة 
على تنفيذ املحكوم عليه للربنامج املكلَّف به، وعليها تزويد النيابة العامة واإدارة تنفيذ الأحكام 

بوزارة الداخلية ببيانات ذلك املوظف وباأيِّ تغيري اأو ا�شتبدال يطراأ على هذا الختيار.

مادة )8(
يلتزم املوظف امل�شار اإليه يف املادة )7( من هذا القرار باإخطار اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة 

الداخلية بالآتي:
اأ - تقرير اأ�شبوعي عن مدى التزام المحكوم عليه بمواعيد الح�شور والن�شراف.
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ب - طلب المحكوم عليه ا�شتبدال العقوبة البديلة باللتحاق باأحد برامج التاأهيل والتدريب باأية 
عقوبة بديلة اأخرى.

ج - امتنـــاع المحكوم عليـــه عن التقيُّد بالواجبات واللتزامات المفرو�شـــة عليه في البرنامج اأو 
الإخالل بها.

يِّ بها. د - هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة الَمْق�شِ

مادة )9(
ُتِعدُّ اجلهة املخت�شة بالتاأهيل والتدريب تقريرًا �شاماًل عن �شلوك املحكوم عليه عقب انق�شاء 

رة، وُيرفع هذا التقرير مبا�شرة اإلى اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. مدة الربنامج املقرَّ

مادة )10(
ُتتابع اإدارة تنفيذ الأحكام حتت اإ�شراف النيابة العامة مدى التزام املحكوم عليه بالربنامج 
ة  ق من مدى ان�شباطه وتقيُّده بالربنامج اأو الربامج املعدَّ اأو الربامج التاأهيلية والتدريبية للتََّحقُّ

ومتابعة املالحظات حول �شلوكه اإْن ُوِجدت.
كما تتولى اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مبا�شر اإلى النيابة العامة فيما 
ل قا�شي  لو اأَخلَّ املحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة اأو هرب اأو �شاعده �شخ�س يف ذلك. ويْف�شِ

تنفيذ العقاب يف ذلك بعد �شماع اأقوال النيابة العامة.

مادة )11(
اإذا كان املحكوم عليه من منت�شبي قوة دفاع البحرين اأو وزارة الداخلية اأو احلر�س الوطني اأو 
جهاز الأمن الوطني، فيكون تنفيذ العقوبة البديلة باإحلاقه باأحد برامج التدريب اأو التاأهيل لدى 

ر ِوْفقًا مِلا تراه منا�شبًا. د نوع الربنامج املقرَّ اجلهة التي ينت�شب اإليها، وعلى هذه اجلهة اأن حتدِّ

مادة )12(
على املعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريــخ: 1 رم�شان 1439هـ
الــمــــوافـــــــق: 17 مــــــايو 2018م
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جدول برامج التاأهيل والتدريب

اجلهة امل�شرفةنوع الربنامج

برنامج تاأهيلي يف اجلوانب النف�شية يقدم ال�شت�شارات الأ�شرية 
املجل�س الأعلى للمراأةللمحكوم عليهم يف ق�شايا العنف الأ�شري

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةدورة تدريبية يف ت�شفيف ال�شعر وفن املكياج

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف اخلياطة والتف�شيل

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة كرو�شيه

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف الزراعة املنزلية

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف فن الطبخ

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف مهارات الأ�شغال اليدوية

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف فن �شناعة اخلزف

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة حول املائدة ال�شحية

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة الديكوباج

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة الديكوباج – امل�شتوى الأول
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة الديكوباج – امل�شتوى الثاين

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة ال�شموك

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة �شباغة الف�شة

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة تطبيقات اإبداعية يف اخلط العربي

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف فن �شناعة ال�شالل

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف فن �شناعة العطور والبخور

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف الف�شيف�شاء

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف اأ�شا�شيات النقد

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف الت�شوير التجاري

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف الأ�شرار ال�شبعة للتميُّز يف الإنتاج

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف فن ال�شراء والتوا�شل مع العميل

وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورة يف اأ�شا�شيات الإدارة املالية

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات التدريب على وظيفة ب�شتاين
والتخطيط العمراين 
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )4( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي جلائزة لوؤلوؤة البحرين

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على 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،
وعلى ما عر�شه مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعتَمد النظام الأ�شا�شي جلائزة لوؤلوؤة البحرين املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية
على مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  رئي�ضة هيئة البحرين للثقافة والآثار
 مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1439هـ  
الـــمــــوافــــق: 4 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2018م
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النظام الأ�ضا�ضي جلائزة  )لوؤلوؤة البحرين(

املادة )1(
 ا�ضم اجلائزة   

تن�شاأ جائزة ت�شمى )جائزة لوؤلوؤة البحرين( عرفانًا وتقديرًا وتخليدًا ل�شم ال�شيخة لولوة 
بنت حممد بن عبداهلل اآل خليفة ِلـما لها من دور تاريخي ا�شطلعت به كرائدة يف العمل الثقايف 

والجتماعي يف مملكة البحرين.

املادة )2(
ر�ضالة اجلائزة

جائزة رائدة ر�شالتها حتقيق تنمية ثقافية �شاملة لتكوين بيئة ثقافية ومعرفية ُترِثي املجتمع 
بعنا�شر واأعمال علمية واإبداعية متميزة. 

املادة )3(
 اأهداف اجلائزة 

تهدف اجلائزة اإلى الآتي:
 1 -  تحقيق تنمية ثقافية متميزة للمجتمع.

 2 -  الرتقاء الإن�شاني بقيم الحق والخير والجمال.
هة لخدمة المجتمع. 3 - اإبراز المبادرات في مجال تنفيذ م�شروعات متميزة موجَّ

4 - ن�شر البحوث والدرا�شات المتخ�ش�شة والأعمال الإبداعية.
5 - التوا�شل مع الجوائز والموؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

6 - تعزيـــز الـــدور الريادي للجائزة في المجتمع وتعزيز روح المناف�شة ال�شريفة في مجال العمل 
التطوعي.

املادة )4(
 �ضوابط وا�ضرتاطات اجلائزة

م الراغبـــون في نيل الجائزة، اأفرادًا اأو موؤ�ش�شات، منَتجًا فكريًا مطبوعًا في �شكل كتاب   1 - يقـــدِّ
ره وتبث قيم النفتاح بين اأبنائه وكل ما  يتنـــاول اأحد المو�شوعات التي تخدم المجتمع وُتَنـــوِّ

يخت�س بتنمية المجتمعات العربية فكريًا وثقافيًا وح�شاريًا.
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رًا باللغة العربية الف�شحى. 2 - اأن يكون الكتاب محرَّ
3 - األ يكـــون قـــد م�شى علـــى �شدور الكتاب اأكثر مـــن �شنتين �شابقتين علـــى تاريخ الإعالن عن 

الجائزة.
4 - اأن تتم الم�شاركة في الجائزة بعمل واحد فقط.

5 - ل ُتمنح الجائزة لعمل �شبق له الفوز بجائزة عربية اأو اأجنبية.

املادة )5(
 امل�ضاركة يف اجلائزة

1. يتـــم تحرير ا�شتمارة الت�شجيـــل لنيل الجائزة وتر�َشل عبر الموقـــع الإلكتروني لهيئة البحرين 
للثقافـــة والآثار خالل الموعد المحدد في الإعالن عن الجائزة، على اأن تتوقف التر�شيحات 

مع نهاية يناير ل�شنة الإعالن عن الجائزة.        
م العمل الُم�شاَرك به من خم�س ن�شخ اإلى هيئة البحرين للثقافة والآثار -  مملكة البحرين   2. يقدَّ

-  �شندوق بريد رقم: 2199.
نة بياناته ال�شخ�شية والعلمية قبل الوقت  م المتر�شح لنيل الجائزة �شيرته الذاتية مت�شمِّ 3. يقـــدِّ

المحدد لتوقُّف التر�شيحات.

املادة )6(
 جلنة حتكيم اجلائزة

1 - ُت�شِدر رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار بناًء على تو�شية مدير عام الثقافة والفنون قرارًا 
بت�شكيـــل )لجنة تحكيم للجائـــزة( من داخل الهيئة اأو خارجها، تتكـــون من ثالثة  اأ�شخا�س 
مـــن ذوي الخبرة والمكانة. وللجنة في �شبيل اختيـــار المتر�شح لنيل الجائزة اأن تتوا�شل مع 

الموؤ�ش�شات العلمية والبحثية والتحادات الأدبية.
2 -  يتم ت�شكيل لجنة التحكيم دوريًا قبل موعد الجائزة بوقت كاٍف.

3 - على لجنة التحكيم اأن تتم�شك في عملها بقيم ال�شتقاللية وال�شفافية والنزاهة في اختيارها 
المتر�شحين لنيل الجائزة.

4 - تق���رُّ لجن���ة التحكيم ال�ش���روط والمعايير والإج���راءات الخا�شة بالجائ���زة، وتقييم الأعمال 
حة لنيلها، وكذلك اإقرار واإعالن القرارات الخا�شة بنيل الجائزة. المر�شَّ

حة اإلى الم�شتوى الذي يوؤهلها لنيل الجائزة. 5 - ُتحَجب الجائزة اإذا لم تْرَق الأعمال المر�شَّ
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6 - تخ�شـــع تو�شيات لجنـــة التحكيم وقراراتها لالعتماد من ِقَبل رئي�شـــة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار.

املادة )7(
موعد ت�ضليم اجلائزة 

ت�شلَّم اجلائزة يف �شهر مار�س كل عامني يف احتفال يتم بالتزامن مع فعالية معر�س البحرين 
الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار.

املادة )8(
قيمة اجلائزة

 تكون للجائزة مكافاأة نقدية مقدارها مبلغ )25000( خم�شة وع�شرون األف دولر اأمريكي   
بالإ�شافة اإلى درع اجلائزة و�شهادة تقدير.

�شة لهيئة البحرين للثقافة والآثار.  ويدَرج مبلغ اجلائزة �شمن العتمادات املالية املخ�شَّ



العدد: 3366 – الخميس 17 مايو 2018

26

 قرار رقم )5( ل�ضنة 2018
 ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي جلائزة حممد البنكي

 ل�ضخ�ضية العام الثقافية

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على 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،
وعلى ما عر�شه مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعتَمد النظام الأ�شا�شي جلائزة حممد البنكي ل�شخ�شية العام الثقافية املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية
على مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  رئي�ضة هيئة البحرين للثقافة والآثار
 مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شعبان 1439هـ  
الـــمــــوافــــق: 13 مـــايـــو 2018م
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النظام الأ�ضا�ضي جلائزة )حممد البنكي ل�ضخ�ضية العام الثقافية(

املادة )1(
 ا�ضم اجلائزة   

ُتن�شاأ جائزة ت�شمى )جائزة حممد البنكي ل�شخ�شية العام الثقافية( عربونًا للراحل حممد 
البنكي، كونه رائدًا يف العمل الثقايف والجتماعي يف مملكة البحرين، وا�شتكماًل مل�شرية عطاءاته 

وتخليدًا ل�شمه.
املادة )2(

ر�ضالة اجلائزة
جائزة رائدة ر�شالتها حتقيق تنمية ثقافية �شاملة؛ لتكوين بيئة ثقافية ومعرفية ُترِثي املجتمع 

بعنا�شر واأعمال علمية واإبداعية متميزة.
 

املادة )3(
 اأهداف اجلائزة 

تهدف اجلائزة اإلى الآتي:
1- تحقيق تنمية ثقافية متميزة للمجتمع.

2- الرتقاء الإن�شاني بقيم الحق والخير والجمال.
3- اإبراز المبادرات في مجال تنفيذ م�شروعات ثقافية متميزة.
4- ن�ْشر البحوث والدرا�شات المتخ�ش�شة والأعمال الإبداعية.

5- التوا�شل مع الجوائز والموؤ�ش�شات ذات ال�شلة.
6- تعزيـــز الدور الريادي للجائزة فـــي المجتمع، وتعزيز روح المناف�شـــة ال�شريفة في المجالت 

الأدبية.
7- الم�شاهمة في ن�ْشر وتكريم الثقافة العربية والإبداع الأدبي والفني.

املادة )4(
معايري وا�ضرتاطات اجلائزة

تندرج  التي  املو�شوعات  اأحد  اإلى  يتطرق  م منَتجًا فكريًا  يقدِّ الذي  للمبدع   مُتنح اجلائزة 
َبطي(، الق�شة  حتت م�شمى الإبداع الأدبي والفني، والتي ت�شمل: ال�شعر بنوعيه )الف�شيح، النَّ



العدد: 3366 – الخميس 17 مايو 2018

28

الق�شرية، الرواية، الن�شو�س امل�شرحية، النقد الأدبي، اأدب الأطفال، املو�شيقى، الت�شكيل، وكل 
ح قد ُمِنح جائزة مماثلة خالل ال�شنوات  ما يخت�س بجوانب الإبداع املختلفة، على األ يكون املر�شَّ

الثالث التي ت�شبق اجلائزة.

املادة )5(
 امل�ضاركة يف اجلائزة

1. يتـــم تحرير ا�شتمارة الت�شجيـــل لنيل الجائزة وتر�َشل عبر الموقـــع الإلكتروني لهيئة البحرين 
للثقافـــة والآثار خالل الموعد المحدد في الإعالن عن الجائزة، على اأن تتوقف التر�شيحات 

مع نهاية يناير ل�شنة اإعالن الجائزة.        
م العمل الُم�شاَرك به من خم�س ن�شخ اإلى هيئة البحرين للثقافة والآثار- مملكة البحرين،  2. يقدَّ

�شندوق بريد رقم: 2199.
نة بياناته ال�شخ�شية والعلمية، قبل الوقت  ح لنيل الجائزة �شيرته الذاتية مت�شمِّ م المتر�شِّ 3. يقدِّ

د لتوقف التر�شيحات. المحدَّ

املادة )6(
 جلنة حتكيم اجلائزة

1 - ُت�شـــِدر رئي�شـــة هيئة البحريـــن للثقافة والآثار، بناًء على تو�شية مديـــر عام الثقافة والفنون 
قــرارًا بت�شكيل لجنة تحكيم للجائزة  من داخل الهيئة اأو خارجها، تتكون من ثالثة  اأ�شخا�س 
ح لنيـــل الجائزة اأن تتوا�شل مع  مـــن ذوي الخبرة والمكانـــة. وللجنة في �شبيل اختيار المر�شَّ

الموؤ�ش�شات العلمية والبحثية والتحادات الأدبية.
2 -  يتم ت�شكيل لجنة التحكيم دوريًا قبل موعد الجائزة بوقت كاٍف.

3 - على لجنة التحكيم اأن تتم�شك في عملها بقيم ال�شتقاللية وال�شفافية والنزاهة في اختيارها 
المَتَر�شحين لنيل الجائزة.

4 - تعم���ل اللجنة على اإقرار ال�ش���روط والمعايير والإجراءات الخا�شة بالجائزة وتقويم الأعمال 
حة لنيل الجائزة، وكذلك اإقرار واإعالن القرارات الخا�شة بنيل الجائزة. المر�شَّ

5 - تخ�شـــع تو�شيات لجنـــة التحكيم وقراراتها لالعتماد من ِقَبل رئي�شـــة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار.

لها لنيل الجائزة. حة اإلى الم�شتوى الذي يوؤهِّ 6 - ُتحَجب الجائزة اإذا لم تْرَق الأعمال المر�شَّ
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املادة )7(
موعد ت�ضليم اجلائزة 

ُت�شلَّم اجلائزة يف �شهر مار�س كل عامني يف احتفال يتم بالتزامن مع فعالية معر�س البحرين 
الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار.

املادة )8(
قيمة اجلائزة

 تكون للجائزة مكافاأة نقدية مقدارها مبلغ )25000( خم�شة وع�شرون األف دولر اأمريكي  
بالإ�شافة اإلى درع اجلائزة و�شهادة تقدير.

�شة لهيئة البحرين للثقافة والآثار.  وُيدَرج مبلغ اجلائزة �شمن العتمادات املالية املخ�شَّ
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

اإعالن رقم )348( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بتول 
ال�شيد علي �شعيد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فرونت لين لأنظمة العوازل واأعمال الخر�شانة(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم  89556، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني.

اإعالن رقم )349( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
يو�شف اأحمد الع�شماوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز زوم لطب وجراحة الأ�شنان(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،98017 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد يو�شف اأحمد 

الع�شماوي، وبلقي�س عبداهلل �شلمان محمد طوا�س، وعالء محمد عبداهلل محمد.

اإعالن رقم )350( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الدعوم للنظارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110919-2، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف(

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: بالل طالل �شليم الدعوم، واأرميليندا مجالويد ديوجار�شي�س اأكينو.



العدد: 3366 – الخميس 17 مايو 2018

31

اإعالن رقم )351( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )خبراء الخليج للمقاولت(، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة المذكورة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،200 )األف ومائتا( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )352( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  اإن�شبك�شن  )بروفي�شيونال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
القيد رقم 70933، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره   20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ مح�شن عبدالحميد ح�شنين.

اإعالن رقم )353( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
حمدي فتُّوح المتولى عبدالعال والي، نيابة عن  ال�شيد/ اأكرم محمد يو�شف علي عا�شي، مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )ت�شويات لتح�شيل الديون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114497، طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 
اإبراهيم خليل، واأ�شامة محمد  بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأكرم محمد يو�شف علي عا�شي، ومحمد خليل 

اأمين عبده.
اإعالن رقم )354( ل�ضنة 2018

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب  كي اإ�س اآي 
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ا�شم )كدما  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  نيابة عن مالك  قانونيون(،  البحرين )م�شت�شارون ومحا�شبون 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-66618 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني ، وت�شبح 

مملوكة لكل من:  باول فالون، وماريا ما�شيتي.
اإعالن رقم )355( ل�ضنة 2018

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية
اإلى فرع ب�ضركة ال�ضخ�س الواحد

  
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم)�شيمبل�شتي لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87387-3، طالبًا تحويل الفرع 
وال�شت�شارات  للمحا�شبة  اإيه  اإم  )اإف  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  ب�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث 

�س.�س.و( الم�شجلة بموجب القيد رقم 115992.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )356( ل�ضنة 2018
�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ندى الريا�شي 
الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأبكر،  ال�شيد/ �شديق محمد ح�شن  نيابة عن  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة 
ال�شكل  تـغيير  طـالبا  رقم 81858،  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للترويج  المدينة  )اأنوار  ا�شم  تحمل  التي 
اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  فار�س �شديق الأمين، اأبوبكر ال�شديق محمد الح�شن العقاد.

اإعالن رقم )357( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل  فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )الإبداع 
لال�شت�شارات/ ت�شامن( لأ�شحابها محمود الكامل و�شركاه، نيابة عن ال�شيد/ ال�شيد مرت�شى باقر ها�شم الخباز، 
 ،36660 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الطازجة(،  للفواكه  اإم  )اإ�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 
مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبة  
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد مرت�شى باقر ها�شم الخباز، وناجنو اأولتايل 
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كونيبابو، وزبير محمد علي.    

اإعالن رقم )358( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نديم يو�شف 
محمد يو�شف كريم بخ�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز البا�شط لالإلكترونيات(، الم�شجلة 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،51883 رقم  القيد  بموجب 
محمد  يو�شف  نديم  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

يو�شف كريم بخ�س، ومحمد اأبو حنيف محمد فريد اأحمد، واأبو الكالم علي ح�شين.

اإعالن رقم )359( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
 اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد

  
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
فردان عبدالح�شن مح�شن مكي،  نيابة عن  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقهى لرو�س(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 20572-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإقبال اأحمد �شالم بكر.

اإعالن رقم )360( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ت�ضامن
 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�س.�س.و(،  ال�شلعية  لل�شم�شرة  عثمان  )اأحمد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  حجازي،  عثمان 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 103743، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:اأحمد عثمان اأحمد حجازي، 

وم�شطفى مر�شي عبدالغفار �شالم.

اإعالن رقم )361( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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خليل كمال خليل، نيابة عن ال�شيد/ محمود طلعت ح�شن حجازي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معمل 
العناية لالأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91850، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ح�شن اأحمد 

م�شاعد الحمراوي.

اإعالن رقم )362( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال

�ضركة )اأ�ض�س �س�م�ب� مقفلة(
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  اأ�شــحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأ�ش�س �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 46496، 
 2،800،000 اإلى  بحريني  دينار  مليون(  ع�شر  )خم�شة   15،000،000 من  ال�شــركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين 

)مليونين و ثمانمائة األف( دينار بــحريني.

اإعالن رقم )363( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

اإليه ال�شيد/ الدكتور  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
عادل عبداهلل علي بوخوه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فندق رمادا �شتي �شنتر(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،75994 رقم  القيد 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: الدكتور عادل عبداهلل علي  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

بوخوه، و�شركة بوخوه لال�شتثمارات الدولية �س.�س.و.

اإعالن رقم )364( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،48532 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  اللمعة  ا�شم )مجوهرات  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

.Alumkal Chacko Thomas /ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد(
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اإعالن رقم )365( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

جهاد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  المباني(،  ل�شيانة  الما�شية  )الأجنحة  ا�شم  تجمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمود محمد علي، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 31605-2، طالبًا  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقدره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: بديعة اأحمد عبداهلل 

.Amburajو ،Damodaran Rajendranجمعه التتان، و

اإعالن رقم )366( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه امكتب عبدالعال 
ا�شم )مطعم  تجمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد غريب  علي  ال�شيد/ محمد  نيابة عن  للتدقيق،  الخليج 
ومندي ال�شويفية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 8825، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة. وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:   

محمد علي اأحمد ح�شن غريب، ور�شا محمد علي اأحمد ح�شن غريب.


