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 اأمر ملكي رقم )23( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

 ُيعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 4 رم�شان 1440هـ

المـوافـق: 9 مــايـــــــو 2019م
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 قانون رقم )5( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة )424( من قانون العقوبات 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2010 بالت�شديق على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )424( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

1976، الن�س الآتي:

:)424( "مادة 
ُيعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل اأو ع�شو جمل�س الإدارة اأو جمل�س 

الأمناء لل�شخ�س العتباري اخلا�س اختل�س ماًل اأو �شندات اأو اأوراقًا ذات قيمة مالية اأو جتارية 

اأو معنوية ُوِجدت يف حيازته ب�شبب عمله اأو من�شبه، وُيحكم على اجلاين بردِّ ال�شيء املختَل�س.

واإذا كان اجلاين من ماأموري التح�شيل اأو املندوبني له اأو الأمناء على الودائع اأو ال�شيارفة 

و�ُشلِّم اإليه املال اأو ال�شندات اأو الأوراق املالية اأو التجارية اأو غريها بهذه ال�شفة ُعدَّ ذلك ظرفًا 

دًا. م�شدَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 رم�شان 1440هـ

الموافق: 6 مـايـــــــــو 2019م
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 قانون رقم )6( ل�سنة 2019

 بالت�سديق على التفاقية بني 

 حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية  

ب�ساأن اخِلـْدمات اجلوية 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية ب�شاأن اخِلـْدمات اجلوية 

ـعة يف مدينة الرباط بتاريخ 27 فرباير 2018، املوقَّ

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي َنـ�شُّ

املادة الأوىل

ودق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية ب�شاأن اخِلـْدمات  �شُ

ـعة يف مدينة الرباط بتاريخ 27 فرباير 2018، واملرافقة لهذا القانون. اجلوية املوقَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.        

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 رم�شان 1440هـ

الموافق: 6 مـايـــــــــو 2019م
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 مر�سوم رقم )37( ل�سنة 2019

 بت�سمية الوزير املعِنـي بقانون ال�سمان ال�سحي

ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2018

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية، ال�شادر بالقانون رقم 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، )38( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى قانون املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015، 

ل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019، املعدَّ

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شحي  ال�شمان  قانون  وعلى 

املادة رقم )1( منه،

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

يكون وزير ال�شحة هو الوزير املعِنـي بقانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( 

ل�شنة 2018.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكــلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

 

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 رم�شان 1440هـ

الموافق: 6 مـايـــــــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )38( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعديل امل�سمى والعقد والنظام الأ�سا�سي

للموؤ�س�سة البحرينية ل�سيدات الأعمال

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

 وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل املوؤ�ش�شة البحرينية ل�شيدات 

الأعمال )موؤ�ش�شة خا�شة(،

وعلى النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة البحرينية ل�شيدات الأعمال وعْقد تاأ�شي�شها،

وعلى قرار الموؤ�ش�شين بتاريخ 16 اأبريل 2019،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ُتغريَّ ت�شمية )املوؤ�ش�شة البحرينية ل�شيدات الأعمال( اإىل الت�شمية اجلديدة وهي )املوؤ�ش�شة 

ويف  تاأ�شي�شها،  وعْقد  للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  النظام  يف  وردت  اأينما  الأعمال(  لِريادة  البحرينية 

القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل املوؤ�ش�شة.

مادة - 2 -

جُتَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وهي:

ل المـــادة )1( لت�شبـــح "يتكـــون مجل�ـــس الأمناء مـــن 11 ع�شوًا يتـــم تعيينهم من  )اأوًل(:  تعـــدَّ

د المنا�شب الإدارية فـــي المجل�س لمدة ثالث �شنوات  الأع�شـــاء الموؤ�ش�شين ومـــن غيرهم، وتحدَّ

قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى بالقتراع ال�شري المبا�شر".

ل المادة )8( لت�شبح "تقوم الموؤ�ش�شـــة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة  )ثانيـــاً(: تعدَّ

البحريـــن بالعمل على تحقيق الأهداف التالية ح�شب اإمكانيات الموؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة:

زة لالبتكار والإبداع وتباُدل الخبرات في المجال القت�شادي و�شوًل للعالمية. 1.  توفير بيئة محفِّ
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2. و�شع حلول ت�شاهم في تطوير الو�شائل والِخْدمات الداعمة لتنمية القت�شاد وتعزيز التناف�شية.

3. توفير فر�س لتنمية قدرات ال�شباب من الجن�شين في مجال تطبيقات البتكار والإبداع."

مادة - 3 -

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 25 اأبريــــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )39( ل�سنة 2019

 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل اجلهة الإدارية املخت�سة

بالَبتِّ يف تَظلُّم امل�ستفيد من التعوي�ض اأو الإعانة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

بالقانون رقم )43( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )26( منه،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اجلهة الإدارية املخت�شة بالَبتِّ يف 

تَظلُّم امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة التفتي�س وال�شالمة املهنية،

قرر الآتي:

مادة )1(

الإعانة  اأو  التعوي�س  من  امل�شتفيد  تَظلُّم  يف  بالَبتِّ  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  ت�شكيل  ُيعاد 

واإجراءات ذلك، برئا�شة ال�شيد/ اأحمد جعفر مفتاح،  مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية، وع�شوية 

كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

نائبًا للرئي�س 1( علي عبداهلل مكي 

ع�شوًا 2( نعيمة عبداهلل الح�شيني 

ع�شوًا 3( علي �شلمان عبداهلل 

ع�شوًا 4( اأحمد محمد الخلوفي 

ع�شوًا 5( اإيمان عي�شى غريب 

ع�شوًا 6( هاني عبا�س محفوظ 

مادة )2(

يعنيَّ ال�شيد/ح�شني خليل ال�شويخ،  اأمنَي �شرٍّ للجنة، ويقوم باإعداِد التقارير اخلا�شة باللجنة 

ها على اللجنة للبَّت فيها، واإعداِد النتائج مبا يف ذلك جداول  والتن�شيق، وَت�َشلُِّم التََّظلُّمات وعْر�شِ

وتدقيق  التاأمني  مدفوعات  لق�شم  وت�شليمها  املَتَظلِّمني  على  الرد  ور�شائل  والتقارير  املقبولني 
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املطالبات، وكل ما ي�شند اإليها يف �شبيل اإجناز اللجنة مهامها.

مادة )3(

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  واملعنيني  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 24 اأبريــــل 2019م



العدد: 3418 – الخميس 9 مايو 2019

30

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )40( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء دار ح�سانة كدز يونيفري�ض

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�س لل�شيد جعفر عبدال�شاحب ح�شن باإن�شاء دار ح�شانة كدز يونيفري�س ملدة �شنتني،  ُيرخَّ

حتت قيد رقم )2/دح/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 اأبريــــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )41( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعديل ن�ساط اأكادميية اخلليج للطريان

 )موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

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

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2009 ب�شاأن توفيق اأو�شاع مركز طريان اخلليج للتدريب،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )161( املنعقدة بتاريخ 2019/3/21،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

�س لل�شادة/ اأكادميية اخلليج للطريان املقيَّدة حتت �شجل جتاري رقم )72368/1(،  يرخَّ

يف تقدمي الن�شاطني الآتيني:

1- التدريب الإداري والتجاري.

2- التدريب المهني والتقني.

�س لهم تعديل ال�شجل التجاري ِوْفقًا لذلك. ويرخَّ

مادة - 2 -

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 اأبريــــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )42( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )58( ل�سنة 2016

ب�ساأن جلنة الَبتِّ يف طلبات �سْرف الأجهزة التعوي�سية للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القرار رقم )58( ل�شنة 2016 ب�شاأن جلنة الَبتِّ يف طلبات �شْرف الأجهزة 

ل بالقرار رقم )94( ل�شنة 2017، التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع وزارة ال�شحة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني )2( و)9 الفقرة الأوىل( من القرار رقم )58( ل�شنة 2016 ب�شاأن 

جلنة الَبتِّ يف طلبات �شْرف الأجهزة التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، الن�شان الآتيان:

مادة )2(:

ل اللجنة برئا�شة مدير اإدارة التاأهيل الجتماعي، وع�شوية كل من: "ت�شكَّ
نائبًا للرئي�س. 1- رئي�س ق�شم ِخْدمات ذوي الحتياجات الخا�شة باإدارة التاأهيل الجتماعي    

2- رئي�س ق�شم المراكز التاأهيلية الأكاديمية والمهنية باإدارة التاأهيل الجتماعي    ع�شوًا.

3- رئي�س ق�شم ُدور ومراكز ذوي الحتياجات الخا�شة باإدارة التاأهيل الجتماعي   ع�شوًا.

4- رئي�س مجموعة الم�شتريات والعقود باإدارة الموارد المالية                             ع�شوًا.

5- م�شرف الِخْدمات التاأهيلية باإدارة التاأهيل الجتماعي                                    ع�شوَا.

6- رئي�س دار بنك البحرين الوطني لتاأهيل الأطفال المعاقين                            ع�شوًا.

7- رئي�س مركز �شيخان الفار�شي للتخاطب ال�شامل                                       ع�شوًا.

8- اأخ�شائي عالج مهني ممثل عن وزارة ال�شحة                                           ع�شوًا. " 

مادة )9( الفقرة الأولى:

"جتتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئي�شها يف الزمان واملكان اللذين يحددهما، ويف حالة 
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ه الدعوة لالجتماع من ِقـَبل نائب الرئي�س. ويكون الجتماع �شحيحًا بح�شور  غياب الرئي�س توجَّ

�شتة على الأقل من اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه".

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.    

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــايــــــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )43( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية املقاولني البحرينية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املقاولني البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املقاولني البحرينية،

واإ�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف  2018/11/19، والثابتة فيها 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )19، 29، 32، 33، 44، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية املقاولني البحرينية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شيد/  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  البحرينية  املقاولني  موؤقت جلمعية  اإدارة  ـن جمل�س  ُيعيَّ

علي عبداهلل عبا�س مرهون، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- محمد عبدالغفار الكوهجي.

2- خليل اإبراهيم �شاهين.

3- ال�شيد محمد �شلمان محفوظ.

4- محمد يو�شف الحو�شني.

5- نواف محمد جواد الج�شي.

6- يون�س يو�شف اأحمد الدم�شتاني.                                                               

7- خلف حبيب حجير.

8- عبدالعزيز محمد علي ال�شمالن.

9- ه�شام عبدالجليل علي مطر.

يقي. ـدِّ 10- اأحمد علي ال�شَّ

11- فريد غالم عبا�س بدر.
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مادة )2(

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

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

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

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اجلمعية مت�شمِّ

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

                                                                              

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 مــايــــــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )44( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء وت�سغيل نادي احلورة والق�سيبية لرعاية الوالِدين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني،

ل�شنة   )58( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�شدار   2011 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )84( ل�شنة 2017،  2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني، املعدَّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:

مادة -1-

�س جلمعية احلورة اخلريية باإن�شاء وت�شغيل نادي احلورة والق�شيبية لرعاية الوالِدين   يرخَّ

ملدة �شنتني حتت قيد رقم )1/ت.ر.ن/2019(، 

مادة -2-

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــايــــــــو 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )98( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة ع�سكر  - جممع 950

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 12004966الكائن مبنطقة ع�شكر جممع 950 اإىل ت�شنيف مناطق 
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )PS( اخِلْدمات واملرافق العامة

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 23 اأبريــــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )99( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عراد - جممع 246

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01013918الكائن مبنطقة عراد  باملحرق جممع 246 اإىل ت�شنيف 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 23 اأبريــــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )100( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عقارين يف منطقة دم�ستان - جممع 1019

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنَّف العقاران رقم 10041579 ورقم 13212975 الكائنان مبنطقة دم�شتان جممع 1019 
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 )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  ومناطق   )RHA( اأ  املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن 

ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات  ِوْفقًا  التوايل  على 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 18 اأبريــــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )101( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة الرفاع ال�سرقي - جممع 909

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيغري ت�شنيَّف العقاران رقم 09029859 ورقم 09029858 الكائنان مبنطقة الرفاع ال�شرقي 
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جممع 909 اإىل ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة 

جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 18 اأبريــــل 2019م
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املجل�ض الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )43( ل�سنة 2019

 بتحديد امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية

 التي ي�سري عليها قانون ال�سمان ال�سحي ال�سادر بالقانون 

رقم )23( ل�سنة 2018

 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، وعلى 

الأخ�س املادة )63( منه،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قررنا الآتي:

املادة الأوىل

ي�شري قانون ال�شمان ال�شحي على املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية الآتية: 

1- الم�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة المرفق بيانها بهذا القرار.

2- مراكز الرعاية ال�شحية الأولية المرفق بيانها بهذا القرار. 

املادة الثانية

له يف قانون  دة  باملهام وال�شالحيات املحدَّ القيام  اأمناء كل موؤ�ش�شة �شحية  يتوىل جمل�س 

ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

ي�شتمر العمل باأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ولئحته التنفيذية اإىل حني اإ�شدار لوائح تنظم �شئون العاملني باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية.

املادة الرابعة

املالية  اللوائح  اإ�شدار  حلني  احلكومية  للجهات  رة  املقرَّ املالية  بالقواعد  العمل  ي�شتمر 

للموؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية. 
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املادة اخلام�سة

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

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.       

 

                                            

    رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافــــــق: 5 مــــايـــــــــو 2019م
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 ملخ�ض اخلطة ال�سنوية

 ل�سندوق العمل للعام 2019
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4 

.والمتوسطة رةيالصغالخاصة  المشروعات ليوتموإلنشاء  ةياإلسالم عةيالشروفق أحكام  نيللمواطن سرةيالم القروض منح.6
.المضافة ةياالقتصاد مةيالقذات  المشروعات خاص هوبوج ن،يينيالبحرالعمال  فيتوظ ادةيز شأنهامن  كونيالمشروعات التي  ليوتمو دعم.7
.العمال ةيوإنتاجألصحاب العمل لرفع كفاءة  ةيوالمال االستشاريةالخدمات  وتقديم دعم.8
.العمل سوق ريوتطو ةيتنم وبرامج خطط رةيلمسا العمل أصحاب تؤهل التي البرامج ريوتوف دعم.9

.نتائجها من االستفادة عيوتشج الصندوق عمل مجال في والدراسات البحوث إجراء دعم.10
 األهداف قيتحق شأنها من التي واألعمال التصرفات عيجم وإجراء العقود وإبرام الصندوق موارد من أي واستثمار وإدارة ةيوالعقار المنقولة األموال تملك.11

.ةياإلسالم عةيالشر بأحكام إخالل دون أجلها من الصندوق أنشىء التي
 

 
   

 

3 

تمكين وأهدافها مهام

قبل إطالق تمكين. ويعزى ذلك أساًسا إلى الزيادة السريعة في توفير فرص العمل في  نمو إنتاجية العمل اتجاه سلبي ت نتائجظهرالقوة العاملة، أ ارتفاع نسبةمع 
ً  ،العمالة الوافدة منخفضة التكلفةإلى شغلها في الغالب من قبل  القطاعاتتميل الوظائف في هذه إذ القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة مثل البناء والخدمات.   ونظرا

 .سلسلة من اإلصالحات في سوق العمل تهدف إلى تعزيز اإلنتاجية لهذه العوامل، أطلقت الحكومة الموقرة
 

 ألصحاب األجانبالعمال ولبحرينيين لعمال اما بين امنافسة أكثر عدالة  خلقوالتي تهدف إلى  2006وشملت هذه اإلصالحات إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل في عام 
بشكل  مهمتهاتتمحور حيث ، والتي تهدف إلى تحسين مهارات وفعالية القوى العاملة الوطنية. تمكين في نفس العامإنشاء لماهرة وكذلك الذين يفضلون العمالة ا العمل
  .الفعالة في سوق العمل واالستفادة من فرص العمل سةمنافالب لهم للسماح همتأهيلو للبحرينيين اتمهاري حول المساعدة في تطوير وتعزيز الأساس

 
 خلقزيادة اإلنتاجية وتحسين الكفاءة في األعمال من أجل التنافسية والنمو المستدامين، وكذلك للمساعدة في العمل على باإلضافة إلى ذلك، تم تكليف تمكين أيًضا ب

العمل" )بما في ذلك الميزانية العامة والتوظيف في القطاع  صندوقفرص عمل ذات قيمة مضافة في المملكة. على وجه التحديد، ينص القانون المتعلق بـ "إنشاء 
 :األهداف التالية لتحقيقسعى ي صندوقعلى أن ال 3المادة  - 2006( لعام 57الخاص(، بموجب المرسوم بقانون رقم )

.في تنمية وتعزيز االقتصاد الوطنيالمساهمة .1
.المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو االقتصادي في المملكة.2
.على المنافسة في سوق العملالعمال البحرينيين ومقدرتهم االنتاجية وقدرتهم كفاءة  رفع.3
.بل أصحاب العملالمناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار األفضل للتوظيف من ق بيئةالتهيئة .4
.المرأة البحرينية في سوق العمل دماجلزيادة إ المناسبة بيئةالتهيئة .5
  .خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينية.6

 ، وله على األخص ما يلي:الصندوق كافة المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أهداف القانونوفي سبيل تحقيق هذه األهداف، فقد أعطى 

.على المنافسة في سوق العمل وقدرتهم ةياإلنتاج ومقدرتهم كفاءتهملرفع  نيينيالبحرالعمال  ليوتأه بيلتدرودعم برامج  ريتوف.1
.األجانب العمال من رهميغ على نيينيالبحر للعمال ةيالنسب زةيالم رفع.2
.العمل سوق ريوتطو ةيبتنم المرتبطة ةياالجتماع والمشروعات البرامج ودعم ريتوف.3
.في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة المساهمة.4
.المملكة في االقتصاديالنشاط  ادةيز فيمقدرة القطاع الخاص  زيتعز شأنهاالبرامج التي من  ريوتوف دعم.5

ملخ�ض اخلطة ال�سنوية لل�سندوق للعام 2019
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2020-2018نظرة عامة على استراتيجية تمكين 
في  مساهمتهاعلى كيفية  التركيزعلى أفضل وجه من خالل تحقيق أهدافها  بإمكانيةتمكين  تؤمن، تها بالشكل الذي يحقق استراتيجيتها لهذه المرحلةلتوجيه أنشط

 :كالتالي تحقيق النتائج المنشودة

للبحرين للمؤسسات في البحرين لألفراد البحرينيين لتمكين

اقتصاد مرن وتنافسي ومنتجة تقود  بحرينية مبدعةمؤسسات 
نجاحالر وتَُصد   االقتصاد

، بأعلى مستويات الكفاءةبحرينيين 
من خالل االقتصاد الوطنييقودون 

نحو النمو عملهم

على خدمة  متعاون يركز فريق عمل
أثر عالذات ويقدم برامج  الءالعم

ن والمؤسساتيللمواطني

 :، وهي كالتاليكمؤسسة جهودنا اتتمحور عليهيجب أن  مبادئأن هناك ثالثة ب نؤمن، 2020التي توجه جهودنا حتى عام  النتائجهذه في ظل 

تنويع تسارع استدامة

في مختلف  إيجابي بشكل عليهانؤثر  التيقاعدة العمالء 
جديدة في جميع ال القطاعات، بما في ذلك القطاعات

مراحل تطور دورة العمل

تعزيز االبتكار و تحفيز النمط الذي نعمل من خالله على
لشركات ا بالشكل الذي يؤدي إلى نموالكفاءة واإلنتاجية 

العاملة في القطاع الخاص في البحرين

 مؤسسةلجعل تمكين  المبذولةجهودنا 
ً زيأكثر كفاءة وترك على العمالء ا

ستواصل تمكين ذلك،  وفي سبيل. المختلفة من خالل برامجنا وأنشطتناإليه  نسعىاإليجابي الذي ر ثاألوترك جودة ال تعزيزبما يسهم في  المبادئتم التخطيط لهذه 
ً  تم تحديدهاالتي  -العاملة في البحرين   األفراد البحرينيين أو المؤسساتسواءً  –العمالء  قطاعالتركيز على   . األثر المطلوبمن أجل الحصول على  مسبقا

ً المنتجات والخدمات التي نقدمها لكل من القطاعات المبينة في القسم التالي من االستراتيجية، أصبحنا اآلن  نوعيةزيادة تحسين ول بشأن القطاعات الفرعية أكثر وضوحا
 :األفراد والمؤسساتكل من قطاع في  خدمتهاالتي نسعى إلى 
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:العاملة في البحرين للمؤسسات
األهداف الفئات الفرعية الفئات

ريادة األعمال لتحفيز خلق فرص العمل االبتكار وتشجيع 
وتحسين مستوى المعيشة

 مرحلة وضع األفكار▪
 مرحلة ما قبل اإلنشاء▪
لإلنشاء المراحل األولى▪
مؤسسات ناشئة قائمة▪

الناشئة المؤسسات

في  ويساهم ااستدامته بالشكل الذي يعززتطوير المؤسسات 
انموه

النماذج المحلية الجاهزة لالمتياز▪
المؤسسات القادرة على تصدير منتجاتها▪ النموفي طور  المؤسسات

تشجيع المؤسسات على التنويع والتوسع لالستمرارية في النمو 
والمساهمة في االقتصاد الوطني

الكبيرةالمؤسسات ▪
المؤسسات العائلية▪
المؤسسات المصدرة▪

المتقدمة المؤسسات

لألفراد البحرينيين:
األهداف الفئات الفرعية الفئات

سوق العملمتطلبات  تماشى معبما يخياراتهم المهنية  وتوجيهإرشاد الطلبة 
الثانوية العامة يخريج▪

طلبة الجامعة أو ما يعادلها▪
الطالب

ً خلق فرص العمل  بما يسهم في توظيف الباحثين وتحسين جاهزية الفرد مهنيا

عامةالثانوية الأقل من ▪

التخرج يحديث▪

 عن عمل نوأصحاب الخبرة الباحث▪

 الباحثون عن عمل

االحترافيصقل مهارات وقدرات الموظفين والتشجيع على التطور المهني 
موظف▪

لحسابهم الخاص ينالعامل▪
الموظفون

واألهداف نقدمه أن نكون على دراية كاملة بما  لذا يجبمن نجاح وتطور، في تمكين غير كاف لتحقيق ما نطمح إليه هذا ولكنفي أي مؤسسة، من الضروري وجود رؤية وأهداف 
الماضية  الفترةوخالل  .عن فرص جديدة لتطوير وتحسين العملنعمل بشكل مستمر على تقييم أداء العمل ونبحث هذا باإلضافة إلى أنه علينا أن، ما نساهم بهكل  المنشودة وراء

أدناه  الجدول، ومن خالل ل عمالئنا واقتراحاتهمافعأردود تعلمنا الكثير من تجاربنا ومن فقد .لتقديم ما هو أفضل لمملكة البحرينالممكنة تطبيق أفضل الممارسات بقامت تمكين 
 .في استراتيجيتها للسنوات الثالث القادمة لتطبيقهنلخص نموذج "األثر" الذي تبنته تمكين 
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أهدافنا وطموحاتنا
 

 البحرين والمؤسسات العاملة فيتعزيز اإلنتاجية والنمو المستدام لألفراد 
 

العمل أدوات التغيير مستويات  يرتكز العمل عليهااالحتياجات التي 

:خصصة تجمعتبرامج دعم م
oالتدريب
oالتمويل 
oاالستثمار
oتحليل معلومات األسواق 
oالوصول إلى الشبكات

المعايير الدولية للتميز والشهادات

عمال المستدامةاألذج انم
تجاريةالممارسات ال

مهارات الجودة
عمليات التمويل

التنافسيةعلى النمو االقتصادي والقدرة 
اإلنتاجية واالبتكار

للحصول عليهاخلق فرص عمل ذات جودة وتعزيز قابلية البحرينيين 

النتائج التي نسعى إليها

والخدمات البرامجالحالية من  باقاتناتحسين 
أنشطتنا االستثمارية التوسع في

تعزيز تجربة العمالء
فعالية البرنامج تحسين

األداء التنظيمي تعزيز المسؤولية و
تأييد القطاع الخاص والوصول إلى شريحة أكبر من مكوناته

 سوق العمل في البحرين بين عناصردمج أداة االجتماعي ك مد األثر
   

 

8 

 لسوقاالقتصادي لوضع المراجعة 
على في هذه الجزئية ط الضوء يتسليقتصر ال و. االستراتيجيةاستخدمت إلعداد  المبدئية التيالعمل على فرضيات  تؤثرالتغيرات الرئيسية في البيئة العملية لتمكين والتي  تبرزهذه الجزئية من الخطة التشغيلية 

، وهي أولوياتها االستراتيجية ترتيبالتغيرات اإليجابية في السوق والفرص الجديدة التي يجب على تمكين مراعاتها عند وضع خطتها التشغيلية وإعادة عوامل أخرى ك يشمل بل ،فحسباالقتصادية  مخاطرال
كالتالي:

 اآلثار التفاصيل العامل

 النمو االقتصادي

قد يتأثر بتقلب أسعار النفط الذي  القطاع النفطي نموبطء •

 وزيادة اإلنتاج

ي الربع ف% 2.4نفطية بمعدل الاستمرار نمو القطاعات غير •

 2018الثالث من 

 ظهور بوادر النتعاش االقتصاد على المستوى اإلقليمي •

المرتبط بمتغيرات عديدة قد تؤثر عالمي القتصادي االنمو ال•

 بعليه بالسلب أو اإليجا

مراجعة اعادة ؤدي إلى ي قداالقتصادي العالمي  عدم استقرار الوضع•

السياسات المالية

ً  تصحيح أوضاع السوق•  أطول قد يتطلب وقتا

 لضمان تحفيز السوق بشكل أكبر دور تمكين  تفعيل•

 القطاعاتتقلص بعض 

منها قطاع  التراجع، شهدت قطاعات أخرى فترات من•

 قطاع البيع بالتجزئة وأجزاء فرعية منالضيافة 

عدم تؤدي إلى قد  ضيقذات نطاق سياحية استراتيجية •

ارتباط القطاع السياحي بالقطاعات األخرى بالشكل الذي يؤثر 

  على نموها

ً  القطاع العقارياتخاذ • ً  دورا قطاع الفندقةأقوى مع  تنافسيا

 القطاعاتفي تلك  ةجديد استثماراتقد ال يستوعب السوق •

بعض القطاعات تقلص نقص الجذب السياحي الذي قد يؤدي إلى •

الفندقةقطاع ك

 التوازن الماليبرنامج • ضبط األوضاع المالية

مليار دوالر أمريكي لتحفيز النمو االقتصادية 10ضخ مبلغ •

 2022للقضاء على العجز بحلول العام  السعي•

 األسعار استقرارمن خالل زيادة القوى الشرائية •

ً  أوضاع القطاع الخاصتصحيح •  أطول قد يتطلب وقتا

 انخفاض أسعار البترول
المالي  الوضععلى  تأثر 2014انخفاض أسعار النفط من •

  للحكومة

سعار النفطالمستمر أل التذبذب•

  القطاع الخاصلتنوع في إلى دعم ازيادة الحاجة •

قد يؤثر على استقرار السوقغموض الوضع االقتصادي •
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  إلى حٍد ماسلبي • الوظيفيمحدودية النمو 

بمعدل منخفض  ينبحرينيلل النمو الوظيفيتصاعد •

زيادة  مقارنه بالباحثين عن العمل  محدودةالمتوفرة فرص عمل •

 عملالالتوظيف وخلق فرص بالحاجة في دعم المبادرات المتعلقة 

انضموا لهذا البرنامجشخص  10,000أكثر من • التقاعد االختياري

 الداخلين المحتملين إلى القطاع الخاصزيادة عدد •

 التجارية الشركات/زيادة متوقعة في المؤسسات•

عبء التخفيف إلى القطاع العام  موظفيعدد كبير من  تقاعديؤدي  قد•

وزيادة كفاءة الخدمات على المدى الطويل والمساهمة في التوازن 

 المالي 

لتدريبلتملة محالزيادة الحاجة •

 المضافةفرض ضريبة القيمة 
• ً  في البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة رسميا

على زيادة الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة •

 المدى القريب

 السوقمتباينة في ألسعار وردود فعل لعدم استقرار مؤقت •

 وضوح طريقة وآلية تطبيق الضريبة•

 دعم المحاسبةمن المتوقع زيادة الطلب على برنامج •

 ر البيانات الماليةزيادة تواف•

 الطاقة ترشيدبرنامج 
 الطاقة لترشيد برنامج الحكومةتوجه واضح ل•

 إنشاء وحدة الطاقة المستدامة•

كفاءة الطاقة في القطاع الخاص اهتمام متزايد بموضوع •

 سواًء عن طريق الطاقة ترشيددعم  خياراتها فيتمكين  تراجع•

 حأو المنالتمويل  االستثمار أو

برنامج تطوير دعم عمليات تدقيق الطاقة في إطار في إمكانية النظر •

 األعمال

 الطاقة ترشيدعن دعم  أوضحتوفر بيانات •

 بحاجة إلى في القطاع الخاصالبديلة ستخدام الطاقة التعزيز الوعي •

اآلثار المترتبة على ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر من حيث توضيح 

 المحتمل التوفير

 الحوسبة السحابيةزيادة التركيز على الحلول القائمة على • الحوسبة السحابيةزيادة الدعم لحلول 

المدعومة بالكامل الحوسبة السحابيةتوفر حلول •

 زيادة المرونة المتاحة للقطاع الخاص•

 األجهزةعلى  الطلبانخفاض تكلفة النفقات بسبب انخفاض •

 اإللكترونية

من الحلول المتاحة ويقدم بدائل منخفضة التطور التكنولوجي يزيد •

  التكلفة
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 زيادة الحاجة إلى التدريب والوعي•

الخطة الخمسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
 والمتوسطة

 

متناهية الصغر  المؤسساتتنمية معني بانشاء مجلس •

مع وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون الصغيرة والمتوسطة 

مجلس التنمية باإلضافة إلى الوزارة مل تيش، ووالسياحة

 بنك البحرين للتنميةوتمكين واالقتصادية 

 تؤثر على أنشطة تمكين قدمسرعات األعمال ل معاييرتطوير •

 قانون اإلفالس سيكون له تأثير إيجابي إصدار•

 أن تنشط القطاع الخاصالجديدة يمكن لسياسة المشتريات الحكومية •

الصغيرة والمتوسطة من الصغر والمؤسسات متناهية تعريفات •

ً  الممكن أن تؤثر على تصنيف فئات تمكين داخليا

تأسيس صادرات البحرين
ً المركز  افتتاح•  لخدمة العمالء  رسميا

 وضمان التصدير التمويل خدمات المركزمل تتش•

بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية  الخدماتمكانية التعاون لتقديم إ•

 الحالية لـتمكين

من الوصول  منعهموتفهم أفضل للعقبات التي تواجه القطاع الخاص •

 إلى األسواق الدولية

 دعم استعدادية المؤسسات للتصدير•
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 األساسية تمكين برامج
 تطوير األعمال دعمبرنامج دعم المؤسسات: 

 ٪50يتم تمويل تكلفة المشروع التجاري بنسبة  على أن من خالل تقييم حالة المؤسسة الحالية واإلمكانيات المستقبلية يتم تحديد مبلغ المنحةويدعم البرنامج المؤسسات لتنفيذ خططها من خالل التمويل المشترك 

ً ٪ بناًء على "نظام المكافآت". يوفر هذا البرنامج منح80إلى  هايمكن تمديد على معايير الجودة وتنفيذها والتسويق  لمختلف المجاالت بما في ذلك: شراء المعدات واآلالت والخدمات االستشارية والحصول ا

 والمشاركة في المعارض وشراء متطلبات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذ خدمات مراجعة الحسابات.

إجمالي الميزانية المعتمدة الميزانية المستخدمة حتى اآلن  عدد الزبائن الذي تم خدمتهم حتى اآلن عدد الزبائن المستهدفة
دينار بحريني *137,641,665 دينار بحريني 58,694,617 ال يوجد 4,758

  .*يتضمن إجمالي الميزانية المعتمدة على إصدارات قديمة من برنامج تطوير األعمال
 

 الهدف من البرنامج:

 من خالل: الشركات تمكين

 المساعدة في الحفاظ على الشركات القائمة.•
 الداخلية للشركات.المساعدة في تحسين العمليات •
 المساعدة في تحسين نمو المؤسسات البحرينية.•
المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية لألعمال وتعزيز الوجود في السوق.•

 تطوير األعمال دعمنظرة عامة حول برنامج دعم المؤسسات: 

 295 معدلكان عدد الزبائن الذين تم خدمتهم أعلى ب ذلك،٪. ومع 1.32وكانت نفقات الميزانية الفعلية أقل بفارق  2018دينار بحريني في عام  24,700,000إجمالي ميزانية البرنامج المحددة تقدر بمبلغ •

 .(1595 ي:الفعل / 1300 :المستهدف)مؤسسة 

 مبالغ المنح فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في االلتزامات انخفاضفي حال عدم بكثير.  المستهدفة أعلىلكن عدد الزبائن  بحريني؛دينار  700,000أقل بمقدار  2019ميزانية البرنامج في عام •

 .المالية

 .الواحد ين الثاني والرابع من العام؛ التقديرات الفصلية لها تباين أكبر بكثير. ويرجع ذلك إلى مدفوعات تمكين التي تتم بشكل أساسي في الربعن المخطط لهفي حين أن الميزانية السنوية قريبة م•

الجديدة. وهذا متوقع بسبب مدة العقد والنتائج  للطلباتالميزانية المتبقية  ٪ من26يتم تخصيص وفي الدورات السابقة؛  الطلبات التي تمت الموافقة عليها٪( هي من  74)حوالي  2019أغلب الميزانية لعام •

ومع ذلك فإن التنبؤات غير الدقيقة يمكن أن تسبب طفرات مفاجئة في التزامات تمكين المالية. ،آخر ربعين من السنةغير المباشرة من 

ً أهداف الزبائن الخاصة ببرنامج دعم المؤسسات تستمر في النمو • .2019و 2018وذلك عند المقارنة بين العامين ٪ 54بنسبة  سنويا
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 قيود الميزانية ولكن قد يؤثر سلباً على(. في حين أن النمو قد يكون إيجابياً 1300مقابل  1595٪ ) 18بنسبة  2018من الزبائن لعام  المستهدفد أعلى من العد 2018خدمتهم في عام  تتم نعدد الزبائن الذي•

 .في الوقت الحالي قيود ماليةمن تمكين وخصوصاً لما تتعرض له  في السنوات المقبلة

 .االستمرار في خدمة الزبائن بما يضمنانية البرنامج زسيكون له تأثير إيجابي على استخدام مي ،إلى السياسات باإلضافةمراجعة آليات البرنامج ونموذج التسجيل •

 .أكثر دقة 2019يبدو أن التوقعات لعام  ذلك،يستمر التباين في التقديرات في النمو على أساس ربع سنوي. ومع •

 .تشغيلالقيود زيادة يؤدي إلى  ولكن قداً، إيجابي اً مؤشر لمؤسساتا لطلباتسنوي النمو يعد ال•

 ات بشكل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في الطلبهوالسرعة في إنجازطلبالميزانية لكل  تحديدأن هذا قد يعزز  وبالرغم من، 2019سيتم تنفيذ العديد من التحسينات على البرنامج في نهاية الربع األول من عام •

 أكبر مما كان متوقعًا.

الخدمة. تسريع عند إعادة تشغيل البرنامج قد يحد بشدة من قدرة تمكين على االلتزام بمعايير منها لمتكررلدون النظر  الطلباتفإن زيادة عدد  سقف،ألبرنامج يعمل حاليًا بدون نظًرا ألن ا•

هذه الزيادة أيضا ثابتة على أساس ربع سنوي. ،2018عام في  ٪38و 2017٪ في عام 34ارتفع عدد الطلبات المستلمة على أساس سنوي بمعدل •

 (٪6)( والمؤسسات الكبيرة التي تشكل %25والشركات الناشئة ) (،٪32تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة ) المؤسسات،( في إطار برنامج دعم %37أكبر شريحة تم خدمتها ) قيد اإلنشاءتشكل الشركات •

فقط.

.(ميزانية البرنامج التزامات إضافية علىفرض دعمها إلى عدد الشركات الكبيرة التي يتم في زيادة الؤدي )ت٪ من الميزانية  38حوالي تستهلك الشركات الكبيرة  ذلك،ومع •

٪ فقط من الميزانية.14فإنها تستهلك  اتلطلباتشكل ربع التي ٪ والشركات الناشئة 20بنسبة  قيد اإلنشاءتليها الشركات  الميزانية؛٪ من  28تستهلك الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي •

.(66.3%) بنسبة حيث تخصيص التكاليف ومن( 31.3%) بنسبة وذلك يتمتع دعم اآلالت والمعدات بأعلى طلب من جميع برامج دعم المؤسسات•

.٪ من التكلفة27ل وتمث مجمل الطلبات٪ من 50تستحوذ برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتسويق والعالمات التجارية على •

.من التكلفة ٪2.4و ات٪ من الطلب10تمثل البرامج المحاسبية •

 متوافقاً بشدة مع استراتيجية تمكين نوصيكونها منتًجا وذلك ل٪. 100الرغم من أنها مدعومة بنسبة ب ،٪ من التكلفة0.2و ات٪ فقط من الطلب0.4 البرامج،تمثل خدمات الحوسبة السحابية، وهي أحدث •

األخرى. الخدماتنظًرا لقدرته على تعويض بعض تكاليف  باإللمام به بشكل أكبر

هو لميزانية تمكين هذه القطاعات  استهالكفإن حجم  ذلك٪. ومع 22.4يليه قطاع التجزئة والتجارة العامة بنسبة  الطلبات،٪ من إجمالي 26.4يمثل قطاع الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات الشخصية •

القطاعات األخرى.ب مقارنةً ٪ على التوالي 16و٪ 18

نتيجة الستخدام واختيار برنامج دعم اآلالت وتكلفة المعدات. الطلبات٪ من 18.9المستخدمة بينما يمثل فقط  الميزانية٪ من  34يمثل قطاع الصناعة •

قد تكون خدمات أو ، وقد يرجع ذلك إلى قلة المؤسسات العاملة في هذا القطاع ٪ فقط من الميزانية3.3ويستهلك  ٪،5بنسبة الطلبات وذلك يعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية األكثر محدودية من حيث •

.  تمكين ال تتناسب مع احتياجاته
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 برنامج التدريب ودعم األجور
لموظفين لوتدريبلألجور  وزيادةدعم من البرنامج  هيوفر وذلك من خالل ما معدل االحتفاظ بالموظفين لزيادةتم انشائه وقد  ،العمالة البحرينيةلدعم وتطوير  2007التدريب ودعم األجور في عام برنامج تم إطالق 

 الحالية وما هو مطلوب في المستقبل. العملوالعمل على تحسين كفاءاتهم ليحققوا أعلى معايير اإلنتاجية وتحسين مهاراتهم عن طريق سد الفجوة بين متطلبات 

 

 :الهدف من البرنامج

 من خالل التدريب. وإنتاجيتهتعزيز مهارات الموظف •

 تعزيز اإلنتاجية اإلجمالية للمنشآت.•

 .زيادة أجور الموظفين•

 

 :(في السلم المهني التطورالتدريب ودعم األجور )برنامج  الخاصة ببرنامجالتغيرات 

في الربع أما  تقدم للمنشآت المستفيدة، منحهيئة على  البرنامجتم إطالق  2015في عام و "النسخة السابقة من البرنامج"، في السلم المهنيعلى برنامج التطور  2007من التحسينات منذ عام  العديد أجريت

كانت هناك تغييرات  2016بحلول الربع الثالث من عام دينار(. و 500و 50ما بين دعم الزيادة في األجور و %50بشكل أكبر )دعم األجور بنسبة  تم تعديل طريقة الدعم لتسهيل البرنامج ، فقد2016األول من عام 

 .لخاصفي القطاع ا لتوفير دعم أكبر لتوظيف البحرينيين %، وقد تم هذا التغيير30و %50و %70بنسب متفاوتة بحسب الطلب تتراوح بين جور لألدعم  طريقة الدعم لتكون على هيئةأخرى على 

هما دون األجور أو كالوزيادة كان الدعم في مجال التدريب أو دعم  تحديد نوع الدعم سواءً المستفيدة الفرصة للمؤسسات ا المعمول بها إلعطاءالسياسات واألنظمة  تحديث، تم 2017في الربع الثالث من عام 

 2017خدمتهم في الربع الرابع من عام  تتم نأدت إلى نمو هائل في عدد الزبائن الذي إجراءات الموافقة الجديدةلها، كما أن ت ليتم تحديد الدعم الالزم مؤسساوقد ساعد ذلك في توفير المزيد من المرونة لل ،قيود

 دعم األجور.قاق ستحتم إجراء تغييرات طفيفة إضافية على السياسات ومعايير األهلية ال فقد 2018في الربع الثالث من عام أما . 2018وطوال عام 

 

:نظرة عامة حول برنامج التدريب ودعم األجور

إجمالي الميزانية المعتمدة الميزانية المستخدمة حتى اآلن عدد الزبائن المستهدفة خدمتهم حتى اآلن تتم نعدد الزبائن الذي
107,722,116 45,515,266 7,600 توجد ال

 

 .2018٪ في عام 80بنسبة  تجاوزت الميزانية الفعلية الميزانية المقررة•

 .2018في عام  دينار بحريني 37,202,808 المصروفةبلغت الميزانية الفعلية •
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 دينار بحريني. 20,641,574بلغت  2018الميزانية المخطط لها في بداية عام •

 دينار بحريني. 35,000,000 2019بلغت الميزانية المخطط لها في بداية عام •

 .2019إلى  2018٪ من 70المخطط لها بنسبة بلغت زيادة الميزانية •

 .برنامجالتي تطرأ على ال المستمرةتحسينات التغييرات أو ال سنة وأخرى في ضوءبين  المبالغ المصروفةتباين ، وذلك بسبب للبرنامج حتى اآلن٪ من الميزانية المخصصة 57تم استهالك •

 .107,722,116 له المخصصةدينار بحريني، في حين بلغ إجمالي الميزانية  45,515,266 البرنامجبلغ إجمالي الميزانية المستخدمة منذ بدء •

ً  المنتفعة مؤسساتالع عدد اارتف•  .2018٪ في عام 21بنسبة  المستهدفة المؤسساتمقابل  فعليا

 .2019مؤسسة في العام  2000مؤسسة مقابل  1900ما يعادل  2018، حيث بلغ في 2019إلى  2018٪ من 5بنسبة  ةالمستهدف عدد المؤسساتارتفع •

 العدد المستهدف للزبائن في بداية العام.% على 21بزيادة قدرها ، 2018 في عاممؤسسة  2312تم تقديم خدمات البرنامج لـ •

 خدمتهم منذ إنشاء البرنامج. ت٪ من إجمالي عدد الزبائن الذين تم50ما نسبته  2018التي خدمت في عام  المؤسسات شكلت•

وفي الربع الرابع  دينار بحريني، 1,661,373الثالث في الربع و ،دينار بحريني 12,500,318في الربع الثاني و بحريني،دينار  2,636,379 بلغ 2018في الربع األول من عام  صرفهالمبلغ الذي تم •

ً  لمعاهد التدريبهذه المبالغ ما تم صرفه  تشمل)دينار بحريني  20,404,738  .(أيضا

 .زبون 4543تم خدمتهم حتى اآلن  ندد الزبائن الذيبلغ ع•

 .تمكين في المتبعة الدفع آليةبسبب  2018خالل عام  المصروفةالمبالغ  تتباين•

على البرنامج بسبب  اإلقبالمما يشير إلى زيادة  ،2018إلى  2017٪ من 23و ،2017إلى  2016٪ من 427في عدد الطلبات المعتمدة خالل السنوات الثالث الماضية بزيادة قدرها  مستمرةكانت هناك زيادة •

 .2017التغييرات التي حدثت في الربع األول من عام 

 األجورفي زيادة ال اتطلب تأتي ثماألجور  دعم يليه ،الطلب على البرامج التدريبية هو األعلىيعد ووهي دعم األجور وزيادة األجور ودعم التدريب.  ،البرنامجهناك ثالثة مجاالت رئيسية يتم تقديمها في إطار •

بشكل أكبر من غيرها من الفئات. فيهاالعاملين  تحسين مهاراتاحتياج هذه الفئة لعلى  يدلقد ناشئة، فهذا  مؤسسات هم٪ من المتقدمين 70 أن وبما .في المرتبة األدنى

 

 :التي تمت خدمتها اتالقطاع

الجدير بالذكر بأن هناك عدد كبير من الطلبات لمؤسسات  ومن تليها قطاعات تجارة التجزئة والتجارة العامة. والزراعة والثروة السمكية، والتشييدقطاع الصناعة ب مرتبطللبرنامج  الطلباتكبر عدد من أ•

 .المعتمدة القطاعات ضمن تصنيفه يصعب صغيرة

 .يليه قطاع الصناعة والتشييد والزراعة والثروة السمكيةو المصروفة المنح مقدار حيث من الترتيب في صدارةالاع التجزئة والتجارة العامة قط احتل ،2018في عام •

العمر الزمني الستمارات الطلب:

 ةتلقائيال الموافقةعملية  اعتماد باإلضافة إلى ،2018و 2017 ي٪ بين عام45واألجور بنسبة دعم التدريب برنامج الستمارات طلب عدد أيام عمليات تقييم ومراجعة وإصدار الموافقة النهائيةانخفض متوسط 
 .2019 لدعم األجور في عام
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 :األجورزيادة متوسط 

.نفس العام في طلب 5,023وصل عدد طلبات دعم زيادة األجور إلى ، و2018دينار بحريني في عام  82 توسطبمودعم األجور في زيادة  برنامج التدريبساهم 
 

 :المدفوعات

خفض مقدار الوقت المستغرق إلتمام الطلب. أدى إلىمما  اتعودفمال وصرفتحسينات هائلة متعلقة بالسرعة والدقة في آلية معالجة  ةاالجتماعي اتهيئة التأمين والمرتبط بنظامالمعمول به في تمكين نظام الأظهر 
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 ج التمويل مبرا
المبلغ الموافق عليه  اآلنحتى  المصروفالمبلغ  المستهدفينمجموع العمالء  اآلنحتى  المدعومينالعمالء 

284,804,418 49,503,533 12,785 10,960

تمويل برنامج 
مبلغ التمويل يتراوح % من معدل الربح السنوي. 50تمكين تدعم  بالتعاون مع مجموعة من البنوك في البحرين، برنامج تمويل يوفر خدمات تمويلية تتوافق مع الشريعة االسالمية بمعدل ربح تنافسي، حيث ان

.سنوات وفترة سماح تتراوح بين شهر إلى سنتين، وهذه تخضع لسياسة البنك 10( مع خيار فترة سداد طويلة تصل إلى 2018 اعتباراً مندينار بحريني ) 1,000,000دينار بحريني إلى  5,000ما بين 

تمويل +برنامج 
يار فترة سداد طويلة خمليون دينار بحريني مع  2.5التوسعة والتنوع في التجارة. معدل التمويل يتراوح بين مليون دينار بحريني إلى ونسبة الربحية لتمويل االستثمار  منالبرنامج يوفر للمستثمرين دعماً اعلى 

كحد أقصى. %5.6دعم تمكين إلى ، ويصل سنوات 10تصل إلى 

الدعم متناهي الصغر برنامج 
 لألفراديقدم تمويل  حيثر.رباح المحسوبة من قبل البنوك لذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في فتح مشروع متناهي الصغ% من مجموع قيمة األ87.5دي حيث ان تمكين تدفع حتى هذا البرنامج يقدم دعم ما

.والحفاظ على استدامتها التجارية أنشطتهمدينار بحريني لتسويق  10,000دينار بحريني إلى  500والمؤسسات متناهية الصغر مبلغ يتراوح بين 
  المرأةريادات: محفظة تمويل برنامج 

من تمكين. وهذا المشروع يختلف عن التمويل العادي من خالل زيادة الدعم المقدم من تمكين بنسبة  بدعمٍ على للمرأة محفظة مالية تستهدف المشاريع النسائية من خالل بنك البحرين للتنمية المجلس األطلب 
. الخاصة وتطويرها نمشاريعه إلنشاء نتمكينهمن أجل  المرأةهذا المشروع هو تلبية االحتياجات المالية لمشاريع  من الرئيسي والهدف،% لهذه الفئة60% إلى 50

 برامج التمويلأهداف 
سد الفجوة التمويلية للمؤسسات عبر تسهيل حصولهم على التمويل الالزم بتكاليف أقل.
تشجيع المؤسسات المالية المحلية على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
اهية الصغر.تقديم تمويل ذو كلفة منخفضة إلى األفراد الذين يملكون مؤسسات متناهية الصغر، أو الذين يرغبون في بدء مشاريع متن
.سد الفجوة التمويلية لرائدات األعمال
 واستدامة أعمالها. انتشاردعم المرأة في ريادة األعمال عبر مساعدتها في

التمويل  برامجنبذة حول 
 تبني سياسة جديدةإلى  ذلكويعود  ،دينار بحريني 12,380,000التي كانت  2018دينار بحريني أي أقل من ميزانية العام  11,000,000هي  2019إجمالي ميزانية برامج تمكين التمويلية الرئيسية في 

دارة السيولة.إل
 مليون دينار 1.5يعادل  % أو ما12كانت أقل من الميزانية المرصودة بنسبة  2018النفقات الفعلية في.
 ريادات لبرنامج% 3التمويل متناهي الصغر ولبرنامج % 4ل+ وتمويلبرنامج % 35و تمويللبرنامج % 58 إلىالميزانية اإلجمالية لبرامج التمويل مقسمة.
 1,180وهو  2019وقد تم تحديد عدد العمالء المستهدفين للعام  ،1,120مقارنة بعدد العمالء المستهدفين  1,032ة األربعة يضمن برامج التمويل الرئيس 2018بلغ عدد العمالء الذين تمت خدمتهم في 

.%2.5بنسبة أقل بلغت 
 6% وبرنامج تمويل+ بنسبة 6 بنسبة ريادات وبرنامج%، 37% وبرنامج تمويل 51التمويل متناهي الصغر بنسبة برنامج غالبية العمالء الذين تمت خدمتهم ضمن برامج التمويل كانوا ضمن.%
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في دعم أكبر عدد من العمالء رغم استخدامه لميزانية محدودة، بينما ساهم برنامج تمويل+ في خدمة خدمتهم، فإن برنامج التمويل متناهي الصغر ساهم  تبالمقارنة بين النفقات وعدد العمالء الذين تم
 أن أثر البرنامج على العوامل مثل التوظيف، وحجم حيثمن الصعب وضع مقارنة بين البرامج وذلك بسبب اختالف مجال عملها، . و%35% فقط من العمالء مستخدًما ميزانية البرنامج بنسبة 6

المؤسسة، والمساهمة في االقتصاد كبير جًدا.
 إلى  700. كما سيتم تقليص عدد العمالء المستهدفين من دينار 6,417,759% حيث بلغت 22بنسبة  2019دينار بحريني، وتم تقليصها في العام  8,200,000بمبلغ  2018تم وضع ميزانية تمويل للعام

.2018عميل فقط في  400وهذا التقليص عائد إلى أن البرنامج قام بخدمة  ،440
 ً %.75من  أكبرعلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة والخدمات األخرى بنسبة  يبشكل رئيس ترتكزللقطاع  نفقات البرنامج وفقا
 دينار بحريني منه. وبالرغم من تقلص النفقات، فإن عدد العمالء الذين تم دعمهم  3,075,121ينار بحريني وتم استخدام مليون د 3,600,000بمبلغ وقدره  2018تم وضع ميزانية برنامج تمويل+ لعام

% عن 75 عميل وبنسبة زيادة 70دينار بحريني مستهدفة  3,859,282لهذا البرنامج بمبلغ وقدره  2019عميل. وقد تم وضع ميزانية العام  51إلى  40ضمن البرنامج تجاوز عدد العمالء المستهدفين من 
العام الماضي.

غالبية العمالء إلى قطاع التصنيع والتشييد، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وينتميأكبر وتوسيع نطاق عمل المؤسسات وتنوع المشاريع،  يةصمم برنامج تمويل+ ليتوافق مع احتياجات استثمار.
 عميل أي ما يعادل  54(. حيث تم استخدامه في خدمة %54دينار بحريني منه بنسبة ) 96,982دينار بحريني، حيث تم استخدام  180,000، بملغ وقدره 2018في العام  تريادا برنامجتم تحديد ميزانية

نفس العدد من المستفيدين.دف خدمة بهدينار  302,960بمبلغ وقدره  2019امرأة. وقد تم تحديد ميزانية العام  70%( من إجمالي العمالء المستهدفين وعددهن 77)
تنتمي إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الضيافة والسياحة، المستفيدة مؤسسات الغالبية ولذلك فإن +، وتمويلبرنامج تمويل فئات ضمن فئة معينة من المشاريع قد ال تتواجد  يستهدف البرنامج

.وقطاع التعليم والرعاية الصحية
 400دينار بحريني، وهو ما ساهم في زيادة عدد العمالء الذين تم خدمتهم من  15,000دينار بحريني بما يعادل  400,000والبالغة  2018برنامج التمويل متناهي الصغر ميزانيته المرصودة لعام تجاوز 

عميل. 600ستهدف البرنامج دينار بحريني وي 420,000إلى  2019مؤسسة. وقد تم زيادة ميزانية البرنامج للعام  527إلى 
متناهية على القروض لطبيعته التي تركز برنامج وذلك نظًرا لال يتم تحليل أهداف التمويل ل و .ال تتوافر معلومات حول القطاعات التي تنتمي إليها المؤسسات المستفيدة من برنامج التمويل متناهي الصغر

الصغر.
ل أو األصول الثابتة أو كالهما.رأس المال العامهو تمويل ع برامج التمويل الهدف الرئيسي من التمويل المطلوب في جمي
 ضمن الثانية  ةالخيار المرتبيحتل هذا نطاق عمل الشركات، ومحفظة برنامج تمويل+ تتيح أيًضا للمؤسسات الحصول على التمويل ألغراض البناء وشراء العقارات إلتاحة المجال الستثمارات أكبر وتوسيع

.في البرامجالخيارات األكثر طلباً 
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 دعم الشهادات االحترافيةبرنامج 
تمكين وضمن هذا البرنامج فإن  ياجات السوق.لشهادات االحترافية في إطار جهود تمكين لدعم البحرينيين عبر إتاحة الفرصة لهم للحصول على الشهادات االحترافية المعتمدة وفقًا الحتا لدعم يأتي برنامج تمكين

نترنت للحصول كما يمكن للمتقدمين ضمن البرنامج االستفادة من الخدمات التدريبية المقدمة من مزودي التدريب المعتمدين المحليين والدوليين وعبر اال ،تقدم الدعم المادي استناًدا إلى سياسة الدعم لكل شهادة
 على الشهادات االحترافية المطلوبة.

المعتمدةإجمالي الميزانية  اآلنالميزانية المستخدمة حتى  عدد العمالء المستهدفين  اآلنعدد العمالء الذين تمت خدمتهم حتى 
28,200,000 24,564,150 17,200 19,405

البرنامجأهداف 

الشهادات االحترافيةين على البحريني تسهيل حصول
البحرينيين بالمهارات التقنية المطلوبة. تزويد
 الالزمةالمهنية  تنمية مهاراتهمبسد النقص الموجود في السوق عن طريق  ينللبحرينيالسماح.

نبذة عن برنامج تمكين للشهادات االحترافية
المدفوعات

 دينار بحريني 24,564,15 :اآلنحتى  قدمالمالدعم.
17 صرفهوالدعم الذي تم  2018% هو معدل الفرق بين الميزانية المرصودة في.
4 2018مقارنة مع  2019معدل الزيادة في الميزانية المرصودة في % هو.
 2019 عام% من الميزانية المرصودة ل58تشكل االلتزامات

العمالء

 2018أنثى في  2,020وذكر  2,402البرنامج في خدمة  حيث ساهم، 19,405 اآلنعدد العمالء الذين تم دعمهم حتى
2 خدمتهم بالفعل. توعدد العمالء الذين تم ينالمستهدف% هو معدل الفرق بين عدد العمالء
 2019، إال أن عدد العمالء المستهدفين بقي كما هو في 2018% مقارنة بالعام 4بالرغم من زيادة الميزانية المرصودة للبرنامج بنسبة

الطلبات
 2016% مقارنة بالعام 32بنسبة  2018زاد عدد الطلبات التي تم استالمها في 
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ويرجع ذلك إلى تقليل الوقت الالزم في مراجعة 2017مقارنة بالعام  2018يوم في العام  16إلى  28هم مالحظة أن الوقت الزمني المستغرق لتقديم الطلبات والمدفوعات تقلص من من الم ،
مبالغ الدعم. وصرفالطلبات والتحقق منها 

 المهارات األساسيةبرنامج 
، إضافة إلى صقل مهارات الموظفين الذين يعملون دون الحد األدنى لألجور. في الحصول على عملبرنامج المهارات األساسية هو مبادرة تهدف إلى مساعدة البحرينيين في الحصول على المهارات األساسية الالزمة لتحسين فرصهم 

.الموظفين( بفرص الحصول على المهارات األساسية لزيادة قابليتهم للتوظيف، وبالتالي التحاقهم بالمهن المناسبةويهدف هذا البرنامج إلى تزويد البحرينيين )الموظفين وغير 

إجمالي الميزانية المعتمدة اآلنالميزانية المستخدمة حتى  عدد العمالء المستهدفين  اآلنعدد العمالء الذين تمت خدمتهم حتى 

4,861,414 8,948,444 15,000 14,560

أهداف البرنامج 

تزويد البحرينيين من الموظفين وغير الموظفين بالمهارات األساسية الالزمة لزيادة فرصهم الوظيفية.

 البرنامجنظرة عامة حول 

 المدفوعات

 دينار بحريني 8,948,444 اآلن يبلغحتى  المصروفالدعم.
13 صرفهوالدعم الذي تم  2018% هو معدل الفرق بين الميزانية المرصودة في.
6 2018مقارنة مع  2019% هو معدل الزيادة في الميزانية المرصودة في.
 2019 عام% من الميزانية المرصودة ل36تشكل االلتزامات.

العمالء

 2018أنثى في  4,897و ذكر 1,892البرنامج في خدمة  حيث ساهم، 14,560عدد العمالء الذين تم دعمهم حتى اليوم.
36 دينار بحريني  601,697بما يعادل  صرفهإلى زيادة قيمة الدعم الذي تم  مما أدى، 2018في  ينعدد العمالء المستهدفمقارنةً ب ياً خدمتهم فعل تالعمالء الذين تمزيادة % هو معدل

.2018مقارنة بالميزانية المرصودة في 
 2018مقارنة بالعام  %36بنسبة  2019في العام من المتوقع أن يزيد عدد العمالء المستهدفين
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الطلبات

2016% في عدد الطلبات التي تم استالمها مقارنة بالعام 256، شهد البرنامج زيادة بنسبة 2018 العام في.
 وبالرغم من زيادة الوقت الالزم في تقييم 2017مقارنة بالعام  2018يوم في العام  19إلى  22من المهم مالحظة أن الوقت الزمني المستغرق لتقديم الطلبات والمدفوعات تقلص من ،

.أيام 5 بمعدلدفوعات قد تقلص بشكل ملحوظ الم وصرففإن الوقت الالزم لمراجعة الطلبات والتحقق منها  ن،يوميبمعدل ومراجعة واستصدار الموافقات 
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 برنامج التوظيف الدولي 
لتولي  واكتسابهم الخبرات والمهارات واإلمكانيات التي تؤهلهمة يالمعرفو القيادية كفاءاتهمبهدف دعم موظفي القطاع الخاص لتعزيز  2015العام أطلقت تمكين برنامج التوظيف الدولي في 

الدولي. البرنامج يقدم دعم مالي لدعم على المستوى العمل أساليب من خالل االحتكاك والتعرف على وذلك مناصب إدارية عليا أو للحصول على ترقية وظيفية بمناصب إدارية رفيعة المستوى 
الذين يتم اختيارهم وفقاً لمعايير البرنامج. للموظفينفرص التوظيف الدولية 

الميزانية المعتمدةإجمالي  اآلنالميزانية المستخدمة حتى  عدد العمالء المستهدفين  اآلنالعمالء الذين تمت خدمتهم حتى 

469,011 71,651 35 18

ف البرنامج اهدأ

لموظف البحريني فرصة العمل في الخارجا إعطاء
 بخطط الستمرارية التطور الوظيفي في مؤسساتهم.دعم المؤسسات

برنامجالنظرة عامة حول 

العمالء والمدفوعات

 دينار بحريني 71,651 اآلن هوحتى  المقدمالدعم.
-77صرفهوالدعم الذي تم  2018رق بين الميزانية المرصودة في ا% هو معدل الف.
47 %ال تشمل التزامات 2019، الميزانية المرصودة في 2018مقارنة مع  2019النقص في الميزانية المرصودة في  هو معدل.
 عمالء فقط وذلك بسبب قلة الطلب على البرنامج على الرغم من جهود تمكين التسويقية 6البرنامج خدم (  2016% مقارنة مع 65إلى  ل)بمعدل زيادة يص 2018طلب في  22 استالمتم. 
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 مشروعيبرنامج 
عاماً، وذلك لتعريفهم بمجال ريادة األعمال، هذه الجائزة ستمكن المشاركين من إعداد خطط ونماذج األعمال  30إلى  18فئة الطالب البحرينيين بعمر جائزة مشروعي لألعمال الشبابية تستهدف 

   النسخة الخامسة والسادسة من البرنامج.باإلضافة إلى تهيئتهم للدخول إلى هذا المجال. وقد أطلقت مؤخراً 

  البرنامجأهداف 

األعمال  بريادة الشبابي زيادة الثقافة والوعي
 نشطة ريادة االعمال في المملكة أزيادة

للبرنامجنظره عامة 

المعتمدةالميزانية  اآلنالمبلغ المستخدم حتى  المستهدفينإجمالي العمالء   حتى األن خدمتهم تإجمالي االشخاص الذين تم

685,135 119,907 400 211

 دينار. 261.828 والبالغبداية السنة  يفدينار مقارنةً بالمبلغ المرصود له  119.907 وه لبرنامج مشروعي 2018عام  يف مستهلكالالمبلغ الفعلي
2018بداية  يمقارنة بالعدد المستهدف للعمالء ف %5.5الفعليين في البرنامج بنسبة عدد العمالء  ازدياد.
شخص في بداية العام. 200، بينما كان العدد المستهدف شخص 211 المشتركين في البرنامجعدد اإلجمالي للعمالء ال بلغ
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المدارس فيبرنامج أصيل 
من خالل مقرر إضافي ضمن المنهج تم تصميمه خصيصاً بما يتوافق مع احتياجات مملكة البحرين من قبل هيئة متخصصة لدى طالب المرحلة الثانوية يهدف برنامج أصيل إلى غرس أخالقيات العمل اإليجابية  

.لبحريني وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة وتسهيل انخراطها في سوق العملل، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية في الواليات المتحدة األمريكية

.ويلقى هذا البرنامج الطموح الدعم الكامل من قبل المسئولين بوزارة التربية والتعليم ،بنجاح في جميع المدارس الثانوية الحكومية من كال الجنسين وشاملة لجميع مناطق المملكةامج تم تطبيق هذا البرن
 البرنامجأهداف 

سوق العمل خوضتهم التنافسية في اتعزيز قدرومهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ال من ةتزويد الطالب البحرينيين بمجموع.
 االختيار الوظيفي الصحيحاتخاد القرارات المناسبة حول من تمكين الطالب. 

 عن البرنامجنظره عامة 

مجموع الميزانية المعتمدة الميزانية المستخدمة حتى اآلن تم تقديمة حتى اآلن الذيالعدد  المستهدفالعدد 

500,000 146,373 1,600 705

 4 تهازيادة نسببدينار بحريني  140,516كميزانية تقديرية بلغت  العامبداية  فيدينار بحريني مقارنة بما كان مقرر  146,373 بلغتلمشروع أصيل  2018 فيأنفقت  يتالالمبالغ الفعلية%.
2018 في العام% 11 شخص، وذلك أقل بما نسبته 800ن يصل إلى أبينما كان من المقرر  أشخاص 705رنامج أصيل ب فيحتى اآلن  ت خدمتهمكان مجموع العمالء الذين تم.
51 من اإلناث49برنامج أصيل من الذكور و في المستفيدين% من االفراد %.
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خرى       األمشاريع ال
     األخرىأهداف المشاريع 

في المملكة. الخدماتتوفير وولوجيا نالتك تساهم في نقل التي جذب االستثمارات
تحفيز ودعم وتطوير القطاعات االقتصادية. 
 نالبحرينييالحد من البطالة بين.
 لنقل المعرفة المحلية لتلك المؤسساتوذلك المدعومة  المؤسسات من خاللتوفير فرص العمل للبحرينيين. 
 القطاعات الفريدة فيلالنخراط البحرينيين وتأهيل تدريب.
 البيئة المناسبة لريادة األعمالتطوير  فيتقديم الدعم المطلوب.

المشاريع األخرى  على ةعام ةنظر

مجموع الميزانية المعتمدة الميزانية المستخدمة حتى اآلن المستهدفين العمالء عدد العمالء حتى اآلن
91,561,798 31,030,607 36,707 17,785

 جارية:المشاريع ال
 الذيدينار  21,140,247بمبلغ  ةمقارندينار بحريني  15,027,247لجميع المشاريع األخرى يبلغ  2018 فيالمبلغ الفعلي  ً .بداية العام في كان مقررا
 بداية العام فيمخطط له  كان % عما26 يقل بنسبةخرى لجميع المشاريع األ 2018 يف تهمخدمتمت العدد الفعلي للعمالء الذين.
 2018 في العام 12,723ن يصل عدد العمالء الى أوكان من المقرر ، 9,301 خدمتهمتمت بلغ عدد العمالء الذين. 

 لمشاريع الجديدة:ا
الميزانية المعتمدة الميزانية المستخدمة المستهدفين العمالء حتى االن  ت خدمتهمالعمالء تم

11,257,163 - 4,599 -  
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  2019ميزانية سنة 
بالدينار البحريني المبلغ

2017 2018 2019

والمصاريف المتكررةداخلية الالمشاريع  22,127,209 19,031,049 21,291,962

التعطل(المشاريع المعتمدة )بما في ذلك التأمين ضد  84,660,139 125,364,414 132,640,569

مجموع المصروفات 106,787,348 144,395,463 153,932,530
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جمل�ض تنظم مزاولة املهن الهند�سية

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن املكتب الهند�شي )فلورن�س برميو 

للهند�شة(، ترخي�س هند�شي )رقم: ب ن/211( – قد مت �شْطـُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية  

�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 

اأبريل 2019.

                         

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

املهند�ض عبداملجيد الق�ساب

�شدر بتاريخ: يوم الحد

الموافق: 28 اأبريل 2019

اإعلن من جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين    

اإعلن رقم )407( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زينب 

ال�شيد محمد ر�شا جواد قاهري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوب و�شلط كافيه(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 93326، طالبًة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)�شو�شه ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 114274.

اإعلن رقم )408( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خالد بن 

�شعد بن بجاد العتيبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خالد �شعد للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة  79264، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة  رقم 

خالد �شعد للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحرينيى، وتكون مملوكة لكل من: 

UMMER FAROOQUE KUNDUKAVIL ، وخالد بن �شعد بن بجاد العتيبي.

اإعلن رقم )409( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل  موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

عبا�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  الأجــواء(،  )متجر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم جي،  الدين  �شيف  الدين  �شيف 

بموجب القيد رقم 66224، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى  فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة �شركة 

)مخزن �شيفي(، الم�شجلة برقم 60935-1، وتكون مملوكة لكل من: عبا�س �شيف الدين �شيف الدين اإبراهيم جي، 

.MANSOOR MIQDAD ALI و ،GULAM ABBAS MIQDAD ALIو ،KHATIJA MIQDAD ALI
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اإعلن رقم )410( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدالكريم علي المال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأر�شان للخياطة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 

اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كي  59957، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة  القيد رقم 

وي�شت للمكاتب الرئي�شية والإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128893.

اإعلن رقم )411( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

محمد علي زاير عبا�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جا�شم محمد علي زاير عبا�س للخدمات 

الفردية  الموؤ�ش�شة  فروع  من  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،106210 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

الم�شماة )كراج المرفاأ( الم�شجلة بموجب القيد رقم 58655.

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.

اإعلن رقم )412( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

نزار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  ال�شلب  ت�شنيع  ا�شم )منطقة  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  محمود، 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119003 رقم  القيد 

 Katipalla Mohamed وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  نزار محمود، و

.Ibrahim

اإعلن رقم )413( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/عي�شى علي 
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اإبراهيم الكعب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )براند مارك ميديا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 80358، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع للموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيدة/ �شهام محمد �شعد خالد 

بمتابعة  الدو�شري  �شعد خالد  �شهام محمد  ال�شيدة/  وقيام    ،109938 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الدو�شري، 

اإجراءات التحويل.

اإعلن رقم )414( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

غالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبا�س علي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نوبل تريدرز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1388، 

طالبا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ترينيتي للقرطا�شية وم�شتلزمات الكمبيوتر( اإلى �شركة ذات 

ذ.م.م(،  الكمبيوتر  وم�شتلزمات  للقرطا�شية  ترينيتي  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية 

وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فاطمة اأحمد ح�شن 

و   ،LONAKUTTY MOONJELY JACOBو  ،OUSEPH JOSHI MENACHERRYو المن�شوري،  محمد 

 .MAKKUNNATH REMASHAN و ،SANAL SASI

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.

اإعلن رقم )415( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأمينة  ال�شيدة  اإليه  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

الم�شجلة  العر�س(،  لأنظمة  الأنــوار  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  عي�شى  من�شور 

بموجب القيد رقم 50739، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )الخليج 

المتحدة لالأعمال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45227 والمملوكة لكل من: عبداهلل من�شور عي�شى محمد 

علي، وم�شطفى علوي ال�شيد مكي ال�شَرخات.

اإعلن رقم )416( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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للمالب�س(،  البحرين  ْكَلب  جنتلمان  )ذا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  حماد،  عي�شى  اأحمد  فا�شل 

�شركة ذات  اإلى  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  127052، طالبًا  القيد رقم   الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد فا�شل اأحمد 

عي�شى حماد، و�شركة )تي واي اإف فينت�شرز لالإدارة �س.�س.و( المملوكة لل�شيد/ طالل يو�شف فخرو.

اإعلن رقم )417( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 

ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن   نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  لخدمات  بوينت 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،104561 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب.  القاب�شة  )با�شيفيك 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  590،000 )خم�شمائة وت�شعون األف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: قيوم �شارلز فران�شيولي، وجورج جو�شيف فران�شيولي.

اإعلن رقم )418( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شنع قولدن تي�شت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111100-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 30،000 

)ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبدال�شمد علي اأكبر ح�شن.     

اإعلن رقم )419( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 

بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية التي تحمل ا�شم )منارة للتطوير 

�س.م.ب. مقفلة( الم�شجلة بموجب القيد رقم 62004، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000،000 )خم�شة ماليين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لكل من:  �شركة )مجموعة تمدين البحرين القاب�شة �س.�س.و(،  و�شركة )تمدن القاب�شة ذ.م.م(. 
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اإعلن رقم )420( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بالتينيوم هوم المحدودة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 102190، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره100  

)مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم 

�شلمان.

اإعلن رقم )421( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع  من �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد م�ستقلة

 

قوو�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عزمولى، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأيان الأكاديمية التعليمية وخدمات ا�شت�شارات تكنولوجيا 

�شركة  اإلى  ال�شركة  الثاني من  الفرع  تحويل  99742، طالبًا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  المعلومات 

.SHIRLY PRITHA SURESH /ال�شخ�س الواحد م�شتقلة قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة لل�شيدة

اإعلن رقم )422( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ال�سخ�ض الواحد

 

المرحوم  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

غالم عبا�س غلوم محمد اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوحدة لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 38970-8، طالبين تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )مجموعة ماك 

5717، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمود غالم عبا�س غلوم اأحمد، بعد  �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

تنازل جميع الورثة عن ح�ش�شهم اإليه.  

اإعلن رقم )423( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهرة 
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ح�شن اإبراهيم، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوابة زهرة برلين للم�شاريع �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 101004، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

اإبراهيم �شلمان، ونجيب عبداهلل علي  100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من زهرة ح�شن  مقداره 

اإبراهيم �شلمان.

اإعلن رقم )424( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

�شاكر ميرزا عبداهلل اإبراهيم العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت جوهرة الدانة لتركيب 

الأدوات ال�شحية (، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61395، طالبًا تحويل الفرع رقم )16( الم�شمى )�شالون نهاوند 

للتجميل( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من عبداهلل �شاكر ميرزا عبداهلل اإبراهيم العالي، ونهيل ربحي الحاج اإبراهيم عبد.

اإعلن رقم )425( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شمير  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مقبول اأحمد غالم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كويك للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  69897-1، طالبًا  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره100،000  )مائة األف( دينار بحريني(، وتكون مملوكة لكل من �شمير مقبول اأحمد غالم محي 

.QAMAR UL HAQ و ،SARFRAZ HABIB ULLAHالدين، و

اإعلن رقم )426( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

 ،102190 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المحدودة  هوم  )بالتينيوم  ا�شم  تحمل  التي  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.
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رقم الدعوى: 1007/2019/محالة/ غرفة

اإعلن مبوعد ح�سور اجتماع اإداري لل�ستعلم عما اإذا كان

احلكم يف الدعوى  3/13628/2015/2 قد مت الطعن عليه اأم ل 

المدعية: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

موطن ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى )الأ�سلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

 المدعـــى عليـــه الثانـــي )الُمدَخـــل الأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شـــى، ب�شفته رئي�س مجل�س 

اإدارة �شركـــة ريـــف الجزيرة ومفوَّ�س بالتوقيـــع، ومالك 99٪ من اأ�شهم المدعـــى عليها الُمدَخلة 

الرابعة.

المدعى عليه الثالث )الُمدَخل الثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع، ب�شفته ع�شو مجل�س 

الإدارة والمفوَّ�س بالتوقيع عن �شركة ريف الجزيرة.

المدعـــى عليـــه الرابـــع )الُمدَخل الثالـــث(: ميرزا عبدالر�شول محمـــد الطوا�س، �شاحب مركز 

الطوا�س العقاري، وع�شو مجل�س اإدارة �شركة ريف الجزيرة.

المدعـــى عليهـــا الخام�ســـة )الُمدَخلـــة الرابعـــة(: �شركـــة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري، مالكة ٩٨.٥٠٪ من اأ�شهم �شركة ريف الجزيرة.

وكيلهم جميًعا عدا املدعى عليه الرابع: حافظ علي حممد حاجي.

موطن وكيلهم جميًعا عدا املدعى عليه الرابع: مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 

1، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الرابع )املُدَخل الثالث( املذكور اأعاله، 

ر عْقُده يوم الأربعاء املوافق 15 مايو 2019 ال�شاعة ١٢:٠٠  مبوعد ح�شور الجتماع الإداري واملقرَّ

 ،1704 �شارع   ،247 مبنى  الثالث،  الطابق  بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة  ظهًرا، مبقر 

 2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية،  املنطقة 

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار 

مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

                        مدير الدعوى   

 لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

اإعلن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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ا�ستدراك

ُن�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3417( ال�شادر بتاريخ 2 مايو 2019، قرار رئي�س 

ـنني يف  جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري رقم )2( ل�شنة 2019 ب�شاأن تراخي�س املثمِّ

القطاع العقاري، وقد ورد يف املادة )8( فقرة اأ/3:

اأو الأرباح اأو  اأو المتبقـــي  ـقـــات النقدية  ـَدفُّ اأو التَّ ْخـــل،  " 3- التثميـــن القائـــم علـــى الدَّ
التكاليف."

ـقات النقدية اأو  ـَدفُّ خل، اأو التَّ وال�شحيح هو " 3- ُيحَظر عليه التثمني القائم على الدَّ

املتبقي اأو الأرباح اأو التكاليف."

لذا لزم التنويه.


