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 اأمر ملكي رقم )9( ل�شنة 2020

بتعيني م�شت�شار جلاللة امللك

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالأمر  وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، املعدَّ

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

 

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن معايل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة م�شت�شارًا لنا لل�شئون الدبلوما�شية.  يعيَّ

املادة الثانية

على وزير الديوان امللكي تنفيذ اأمرنا هذا، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيــن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 11  فــبــرايــــــــــــــر 2020م
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 قانون رقم )1( ل�شنة 2020

ب�شاأن املوافقة على ان�شمام مملكة البحرين

 اإىل اتفاقية الأمم املتحدة

ب�شاأن ا�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  ا�شتخدام  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  وعلى 

رة يف نيويورك بتاريخ 23 نوفمرب 2005، املحرَّ

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

املادة الأوىل

ُووِفـق على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن ا�شتخدام اخلطابات 

لهذا  واملراِفقة   ،2005 نوفمرب   23 بتاريخ  نيويورك  رة يف  املحرَّ الدولية،  العقود  الإلكرتونية يف 

القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 11 فــبــرايــــــــــــــــر 2020م
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 مر�شوم ملكي رقم )4( ل�شنة 2020

بتعيني وزاري

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن �شعادة الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزيرًا للخارجية. ُيـعيَّ

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 11 فـبــرايــــــــــــــــــر 2020م
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 مر�شوم رقم )5( ل�شنة 2020

 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء غرفة البحرين

لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ

اأمناء غرفة  2011 بتحديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س  وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 

البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية،

وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء غرفة البحرين لت�شوية 

املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء غرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

برئا�شة ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1( الدكتور جان بول�شن.

2( ال�شيدة اأنديا جون�شون.

3( ال�شيد يو�شف عبدالح�شين خلف.

4( ال�شيد �شتيفن جاغو�س.

5( ال�شيد ر�شا محت�شمي.

6( ال�شيد اإيلي كاليمان.

7( ال�شيد را�شد عبدالرحمن اإبراهيم.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س ثالث �شنوات.
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املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 11 فـبــرايــــــــــــــــــر 2020م
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 قرار رقم )3( ل�شنة  2020 

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )43( ل�شنة 2018 ب�شاأن توريدات اجلهات

احلكومية املعفاة واخلا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2018، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2018 ب�شاأن توريدات اجلهات احلكومية املعفاة واخلا�شعة 

ل�شريبة القيمة امل�شافة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2019 باإ�شافة بع�س توريدات اجلهات احلكومية اإىل التوريدات 

 2018 ل�شنة  للقرار رقم )43(  املرافق  الواردة يف اجلدول  امل�شافة  القيمة  املعفاة من �شريبة 

ب�شاأن توريدات اجلهات احلكومية املعفاة واخلا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل باجلدول املرافق للقرار رقم )43( ل�شنة 2018 ب�شاأن توريدات اجلهات احلكومية 

املعفاة واخلا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة، اجلدول املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

يلغى القرار رقم )13( ل�شنة 2019 باإ�شافة بع�س توريدات اجلهات احلكومية اإىل التوريدات 

 2018 ل�شنة  للقرار رقم )43(  املرافق  الواردة يف اجلدول  امل�شافة  القيمة  املعفاة من �شريبة 

ب�شاأن توريدات اجلهات احلكومية املعفاة واخلا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة، كما يلغى كل ن�س 

يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – ُكل فيما يخ�شه  الوزراء وروؤ�شاء اجلهات احلكومية  على 

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 13فـبــــــــرايـــــــــــــر 2020م
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التراخيص بعد التقويم البيئي األول/ تراخيص المشاريع المجلس األعلى للبيئة1

التراخيص بعد دراسة تقرير األثر البيئي/ تراخيص المشاريع المجلس األعلى للبيئة2

التراخيص للتخلص من النفايات الخطرة وشبه الخطرة من موقع دفن النفاياتالمجلس األعلى للبيئة3

ً)الترخيص للمؤسسات الناقلة للنفايات الخطرة و شبه الخطرة المجلس األعلى للبيئة4 (سنويا

ترخيص صيانة المعدات و المباني المحتوية على مادة األسبسنوسالمجلس األعلى للبيئة5

ً)ترخيص إزالة و نقل مادة األسبسنوس والتخلص من مخلفاتها السائبة المجلس األعلى للبيئة6 (سنويا

 استيراد مواد كيماويةالمجلس األعلى للبيئة7

 ترخيص استخدام مواد كيميائية من السوق المحليالمجلس األعلى للبيئة8

 مادة أو منتج كيميائي10 – 1 استيراد من المجلس األعلى للبيئة9

 مادة أو منتج كيميائي فما فوق11 استيراد المجلس األعلى للبيئة10

مراكز ,المختبرات,الجامعات) استيراد و استخدام األجهزة الصادرة لإلشعاع المستخدمة في المجلس األعلى للبيئة11
(العالج

 استيراد واستخدام المواد المشعة في الصناعةالمجلس األعلى للبيئة12

التراخيص البيئية بشأن مزاولة األنشطة التجاريةالمجلس األعلى للبيئة13

الترخيص البيئي للطباعةالمجلس األعلى للبيئة14

الترخيص البيئي لصهر الذهبالمجلس األعلى للبيئة15

الترخيص البيئي لورش الخراطةالمجلس األعلى للبيئة16

الترخيص البيئي لتقطيع وتجميع األلمنيومالمجلس األعلى للبيئة17

الترخيص البيئي لتحميض األفالمالمجلس األعلى للبيئة18

الترخيص البيئي لورش النجارةالمجلس األعلى للبيئة19

الترخيص البيئي لمشاغل المالبس الجاهزةالمجلس األعلى للبيئة20

الترخيص البيئي لورش اللحام والحدادةالمجلس األعلى للبيئة21

الترخيص البيئي لتصليح المكائن البحرية والقواربالمجلس األعلى للبيئة22

الترخيص البيئي لصالونات الحالقة النسائيةالمجلس األعلى للبيئة23

الترخيص البيئي للغسيل الجافالمجلس األعلى للبيئة24

الترخيص البيئي لتغسيل السيارات آلياًالمجلس األعلى للبيئة25

الترخيص البيئي للكراجاتالمجلس األعلى للبيئة26

الترخيص البيئي لتصليح األجهزة اإللكترونيةالمجلس األعلى للبيئة27

الترخيص البيئي لتصليح الثالجات والمكيفاتالمجلس األعلى للبيئة28

الترخيص البيئي لتصليح الدراجات الناريةالمجلس األعلى للبيئة29

المضافة القيمة ضريبة من المعفاة الحكومية الجهات توريدات جدول
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التقرير السنويالمجلس األعلى للبيئة30

التقرير الشهريالمجلس األعلى للبيئة31

المعايير البيئيةالمجلس األعلى للبيئة32

الخرائط البيئيةالمجلس األعلى للبيئة33

الخرائط البيئية الرقميةالمجلس األعلى للبيئة34

رسوم المناقصات للخدماتهيئة البحرين للثقافة واآلثار35

ترخيص األطباء االستشاريينالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية36

تجديد ترخيص األطباء االستشاريينالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية37

 ترخيص األطباء األخصائيينالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية38

تجديد ترخيص األطباء االخصائيينالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية39

 ترخيص الطبيب العامالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية40

تجديد ترخيص الطبيب العامالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية41

 ترخيص الطبيب الزائرالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية42

 ترخيص مهنة التمريضالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية43

تجديد ترخيص مهنة التمريضالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية44

 ترخيص المهن المعاونة األخرىالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية45

تجديد ترخيص المهن المعاونة األخرىالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية46

رسوم تقديم طلب الترخيص لمزاولي المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية47

رسوم تعديل بيانات رخص مزاولي المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية48

مستعجل- رسوم اصدار الشهادات للجهات االخرىالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية49

عادي- رسوم اصدار الشهادات للجهات االخرىالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية50

رسوم امتحان ترخيص مزاولي المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية51

رسوم التظلم من نتيجة امتحان ترخيص مزاولي المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية52

رسوم بدل فاقد لرخص مزاولي المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية53

ترخيص مزاولة عمل جزئيالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية54

رسوم تصديق اإلجازات المرضية أو التقارير الطبيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية55

رسوم مؤتمر- اعتماد برامج التطوير المهني للتراخيص الصحية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية56

رسوم ورشة عمل- اعتماد برامج التطوير المهني للتراخيص الصحية  الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية57

رسوم محاضرة- اعتماد برامج التطوير المهني للتراخيص الصحية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية58
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غرامات التاخير في تجديد ترخيص المهن الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية59

ترخيص الصيدليالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية60

تجديد ترخيص الصيدليالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية61

 ترخيص فني صيدلةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية62

تجديد ترخيص فني صيدلةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية63

 ترخيص مروج أدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية64

تجديد ترخيص مروج أدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية65

 ترخيص صيدلية تجزئةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية66

تجديد ترخيص صيدلية تجزئةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية67

 ترخيص صيدلية استيرادالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية68

تجديد ترخيص صيدلية استيرادالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية69

 ترخيص مستودعات األدوية والمستحضرات الصيدليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية70

 ترخيص األدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية71

تجديد ترخيص األدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية72

 ترخيص المستحضرات الصيدالنيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية73

تجديد ترخيص المستحضرات الصيدالنيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية74

رسوم تقديم طلب ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهمالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية75

رسوم امتحان ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهمالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية76

رسوم التظلم من نتائج امتحان ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهمالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية77

رسوم تقديم طلبات التراخيص وتسجيل األدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية78

رسوم الموافقة على تسجيل المؤقت لألدوية والمستحضرات الصيدليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية79

رسوم طلب تصنيف أولي للمواد الغير مصنفة للتسجيلالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية80

تحديث البيانات أو اصدار نسخ من الترخيصالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية81

الموافقة على االفساح الجمركي لألدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية82

رسوم إضافة نشاط بالترخيص وتجديدهالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية83

غرامات التأخر في تجديد الترخيص مؤسسة صحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية84

 سرير50أقل من - تجديد ترخيص المستشفيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية85

 سرير100 الى 51من - تجديد ترخيص المستشفيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية86

متخصص/ مركز طبي عام- اصدار ترخيص جديد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية87
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متخصص/ مركز طبي عام- تجديد ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية88

ترخيص مركز الطب البديلالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية89

مركز الطب البديل- تجديد ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية90

عيادة خاصة- تجديد ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية91

 ترخيص عيادة خاصةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية92

 ساعة24عيادة - تجديد ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية93

 ترخيص وحدة طبيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية94

تجديد ترخيص وحدة طبيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية95

 ترخيص مركز بصرياتالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية96

تجديد ترخيص مركز بصرياتالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية97

وحدة أشعة متخصصة- تجديد ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية98

تجديد ترخيص مركز أشعةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية99

 ترخيص مختبرات تخصيصيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية100

تجديد ترخيص مختبرات تخصيصيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية101

 تجديد ترخيص مختبرات عامةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية102

 ترخيص مركز صناعة األسنانالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية103

تجديد ترخيص مركز صناعة األسنانالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية104

 ترخيص مركز العالج الطبيعيالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية105

تجديد ترخيص مركز العالج الطبيعيالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية106

 ترخيص مركز التغذيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية107

تجديد ترخيص مركز التغذيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية108

 ترخيص مركز خدمات التمريضالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية109

تجديد ترخيص مركز خدمات التمريضالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية110

رسوم تقديم طلبات التراخيصالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية111

رسوم الموافقة المبدئية على إنشاء المؤسسة الصحية الخاصةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية112

التعديل على الخدمات الصحية المرخص بهاالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية113

تعديل تصنيف المؤسسة الصحية الخاصةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية114

 اصدار نسخ من الترخيصالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية115

التنازل عن الترخيص أو نقله لشخص آخرالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية116
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جميع المؤسسات الصحية- غرامات التأخير في تجديد الترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية117

أنشطة الكترونية- اعتماد برنامج التطوير المهني للتراخيص الصحية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية118

ترخيص النشاط للمنشآت الدوائيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية119

تجديد ترخيص النشاط للمنشآت الدوائيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية120

تجديد ترخيص مستودعات األدوية والمستحضرات الصيدليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية121

شهادة تشغيل المصنع الدوائي والشهادات الملحقة بهاالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية122

شهادة تشغيل خط انتاج اضافي لمصنع دوائيالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية123

شهادة تشغيل مصنع المستحضرات الصيدالنية والشهادات الملحقة بهاالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية124

شهادة تشغيل خط انتاج اضافي لمصنع المستحضرات الصيدالنيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية125

الموافقة األولية على انشاء مصانع األدويةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية126

رسوم الموافقة على مكان بيع األغذية الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية127

 سرير50أقل من - ترخيص المستشفيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية128

 سرير100 الى 51من - ترخيص المستشفيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية129

 سرير100أكثر من - ترخيص المستشفيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية130

 سرير100أكثر من - تجديد ترخيص المستشفياتالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية131

ترخيص مراكز جراحة اليوم الواحدالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية132

تجديد ترخيص مراكز جراحة اليوم الواحدالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية133

 ساعة24ترخيص عيادة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية134

ترخيص وحدة أشعة أوليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية135

تجديد ترخيص وحدة أشعة أوليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية136

ترخيص وحدة أشعة متخصصةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية137

ترخيص مركز أشعة متكاملالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية138

ترخيص مختبرات أوليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية139

تجديد ترخيص مختبرات أوليةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية140

ترخيص مختبرات عامةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية141

 سرير50أقل من - تقييم المستشفيات الخاصة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية142

 سرير100 الى 50من - تقييم المستشفيات الخاصة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية143

 سرير100أكثر من - تقييم المستشفيات الخاصة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية144

 عيادات5 الى 2من - المراكز الطبية  (تسجيل وتجديد)تقييم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية145
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 عيادات10 الى 6من - تقييم المراكز الطبية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية146

 عيادات10أكثر من - تقييم المراكز الطبية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية147

تقييم العياداتالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية148

رسم فتح ملف اإليداعوزارة العدل وشئون األوقاف149

نسختين من االقرارات/ اقرار بالمديونة وزارة العدل وشئون األوقاف150

نسخ إضافية من االقرارات/ اقرار بالمديونة وزارة العدل وشئون األوقاف151

نسخة من االقرارات/ إقرار بتنازل العامل من حقه وزارة العدل وشئون األوقاف152

نسخ اإلضافية  من االقرارات/ إقرار بتنازل العامل من حقه وزارة العدل وشئون األوقاف153

 نسخ من العقد3/ عقد الغاء بيع العقار وزارة العدل وشئون األوقاف154

نسخ إضافية من العقد/ عقد الغاء بيع العقار وزارة العدل وشئون األوقاف155

 نسخ من العقد3/ عقد رسمي لسد رهن قانوني وزارة العدل وشئون األوقاف156

نسخ إضافية من العقد/ عقد رسمي لسد رهن قانوني وزارة العدل وشئون األوقاف157

نسختين من العقد/ عقد رسمي بفك سند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف158

نسخ إضافية من العقد/ عقد رسمي بفك سند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف159

 نسخ من العقد3/ ملحق لعقد رسمي لسند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف160

نسخ إضافية من العقد/ ملحق لعقد رسمي لسند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف161

نسختين من العقد/ عقد شركة ذات مسئولية محدودة وزارة العدل وشئون األوقاف162

نسخ إضافية من العقد/ عقد شركة ذات مسئولية محدودة وزارة العدل وشئون األوقاف163

نسختين من العقد/ عقد شركة تضامن وزارة العدل وشئون األوقاف164

نسخ إضافية من العقد/  عقد شركة تضامن وزارة العدل وشئون األوقاف165

نسختين من العقد/ عقد إيجار موثق وزارة العدل وشئون األوقاف166

نسخ إضافية من العقد/ عقد إيجار موثق وزارة العدل وشئون األوقاف167

نسختين من العقد/  عقد صلح وزارة العدل وشئون األوقاف168

نسخ إضافية من العقد/ عقد صلح وزارة العدل وشئون األوقاف169

 نسخ من العقد3/  عقد رهن تأمين وزارة العدل وشئون األوقاف170

نسخ إضافية من العقد/ عقد رهن تأمين وزارة العدل وشئون األوقاف171

نسخ إضافية من العقد/ عقد زواج وزارة العدل وشئون األوقاف172

نسخ عقد مشاركة إضافة وترميموزارة العدل وشئون األوقاف173

عقد مشاركة إضافة وترميم/ نسخ إضافية وزارة العدل وشئون األوقاف174
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نسختين من العقد/ عقود بيع محالت تجارية وزارة العدل وشئون األوقاف175

نسخ إضافية  من العقد/ عقود بيع محالت تجارية وزارة العدل وشئون األوقاف176

نسختين من العقد/ عقد بيع سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف177

نسخ إضافية من العقد/ عقد بيع سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف178

نستخين/ النظام لمؤسسة صندوق خيري وزارة العدل وشئون األوقاف179

نسخ إضافية/ النظام لمؤسسة صندوق خيري وزارة العدل وشئون األوقاف180

نسختين من العقد/ عقد مناقلة وزارة العدل وشئون األوقاف181

نسخ اضافيه من العقد/ عقد مناقلة وزارة العدل وشئون األوقاف182

نسختين/ اتفاقية سداد مديونية وزارة العدل وشئون األوقاف183

نسخ إضافية/ اتفاقية سداد مديونية وزارة العدل وشئون األوقاف184

نسختين/ إقرار موثق وزارة العدل وشئون األوقاف185

نسخ إضافية/ إقرار موثق وزارة العدل وشئون األوقاف186

نسختين من العقد/ عقد شركة مساهمة وزارة العدل وشئون األوقاف187

نسخ إضافية من العقد/ عقد شركة مساهمة وزارة العدل وشئون األوقاف188

نسختين من العقد/ إقرار رسمي بفك سند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف189

نسخ إضافية من العقد/ إقرار رسمي بفك سند رهن وزارة العدل وشئون األوقاف190

نسختين من العقد / (سندات تنفيذية)عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف191

نسخ إضافية من العقد / (سندات تنفيذية)عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف192

نسختين من العقد/ عقد شركة الشخص الواحد وزارة العدل وشئون األوقاف193

نسخ إضافية من العقد/ عقد شركة الشخص الواحد وزارة العدل وشئون األوقاف194

نسخ إضافية من العقد/  عقد طالق رسمي وزارة العدل وشئون األوقاف195

نسختين من العقد/ العقود الموثقة األخرى وزارة العدل وشئون األوقاف196

نسخ إضافية من العقد/ العقود الموثقة األخرى وزارة العدل وشئون األوقاف197

نسختين من العقد/ عقود بيع حصص وزارة العدل وشئون األوقاف198

نسخ إضافية من العقد/ عقود بيع حصص وزارة العدل وشئون األوقاف199

نسختين من العقد/ إقرار تنازل عن الحصص وزارة العدل وشئون األوقاف200

نسخ إضافية/  إقرار تنازل عن الحصص وزارة العدل وشئون األوقاف201

نسختين من العقد / (الصيغة التنفيذية)عقود رهن حصص في شركات وزارة العدل وشئون األوقاف202

نسخ إضافية من العقد / (الصيغة التنفيذية)عقود رهن حصص في شركات وزارة العدل وشئون األوقاف203



العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

124

الخدمةاسم الجهة الحكومية

المضافة القيمة ضريبة من المعفاة الحكومية الجهات توريدات جدول

نسختين/ إقرار تنازل عن محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف204

نسخ إضافية/ إقرار تنازل عن محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف205

نسختين من العقد/ شركة التوصية وزارة العدل وشئون األوقاف206

نسخ إضافية من العقد/ شركة التوصية وزارة العدل وشئون األوقاف207

نسختين/ شركة مساهمة مقفلة وزارة العدل وشئون األوقاف208

نسخ إضافية/  شركة مساهمة مقفلة وزارة العدل وشئون األوقاف209

نسختين/ شركة مساهمة برأس مال أجنبي وزارة العدل وشئون األوقاف210

نسخ إضافية/ شركة مساهمة برأس مال أجنبي وزارة العدل وشئون األوقاف211

 نسخ من العقد3 / (الصيغة التنفيذية)عقد رهن محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف212

نسخ إضافية من العقد / (الصيغة التنفيذية) عقد رهن محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف213

نسختين/  شركة التوصية باألسهم وزارة العدل وشئون األوقاف214

نسخ إضافية/ شركة التوصية باألسهم وزارة العدل وشئون األوقاف215

نسختين / (مشمول بالصيغة التنفيذية)عقد رسمي برهن سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف216

نسخ إضافية / (مشمول بالصيغة التنفيذية)عقد رسمي برهن سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف217

نسختين/ إلغاء عقد شركة وزارة العدل وشئون األوقاف218

نسخ إضافية/ إلغاء عقد شركة وزارة العدل وشئون األوقاف219

نسختين/ اتفاقية أتحاد مالك وزارة العدل وشئون األوقاف220

نسخ إضافية/ إتفاقية أتحاد مالك وزارة العدل وشئون األوقاف221

نسختين/ تعديل عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف222

نسخ إضافية/ تعديل عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف223

نسختين/ عقد رهن شهادات أسهم وزارة العدل وشئون األوقاف224

نسخ إضافية/ عقد رهن شهادات أسهم وزارة العدل وشئون األوقاف225

نسختين/ تعديل عقود الشركات غير المساهمة الموثقة وزارة العدل وشئون األوقاف226

نسخ إضافية/ تعديل عقود الشركات غير المساهمة الموثقة وزارة العدل وشئون األوقاف227

نسختين/ إقرار فك رهن غير عقاري وزارة العدل وشئون األوقاف228

نسخ إضافية/ إقرار فك رهن غير عقاري وزارة العدل وشئون األوقاف229

نسختين/ رسم شهادة راتب وزارة العدل وشئون األوقاف230

نسخ إضافية/ رسم شهادة راتب وزارة العدل وشئون األوقاف231

نسختين/ رسم إقرار بشهادة وزارة العدل وشئون األوقاف232
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نسخ إضافية/ رسم إقرار بشهادة وزارة العدل وشئون األوقاف233

نسختين / (اإلسكان)رسم إقرار بأن الشخص عاطل وزارة العدل وشئون األوقاف234

نسخ إضافية / (اإلسكان)إقرار بأن الشخص عاطل وزارة العدل وشئون األوقاف235

نسختين/ إقرار باستالم مبالغ مالية وزارة العدل وشئون األوقاف236

نسخ إضافية/ إقرار باستالم مبالغ مالية وزارة العدل وشئون األوقاف237

نسختين/ إقرار بإلغاء معاملة وزارة العدل وشئون األوقاف238

نسخ إضافية/ إقرار بإلغاء معاملة وزارة العدل وشئون األوقاف239

نسختين/ إقرار بالعوده بعد العمره وزارة العدل وشئون األوقاف240

نسخ إضافية/ إقرار بالعوده بعد العمره وزارة العدل وشئون األوقاف241

نسختين/ إقرار بإبراء ذمه وزارة العدل وشئون األوقاف242

نسخ إضافية/ إقرار بإبراء ذمه وزارة العدل وشئون األوقاف243

نسختين/ إقرار تنازل عن وحده سكنية وزارة العدل وشئون األوقاف244

نسخ إضافية/ إقرار تنازل عن وحده سكنية وزارة العدل وشئون األوقاف245

نسختين/   عقد عمل وزارة العدل وشئون األوقاف246

نسخ إضافية/ عقد عمل وزارة العدل وشئون األوقاف247

نسختين/ عقد تمليك قطعة أرض وزارة العدل وشئون األوقاف248

نسخ إضافية/ عقد تمليك قطعة أرض وزارة العدل وشئون األوقاف249

نسختين/ عقد تمليك وحدة سكنية وزارة العدل وشئون األوقاف250

نسخ إضافية/ عقد تمليك وحدة سكنية وزارة العدل وشئون األوقاف251

نسختين/ تصديق -  عقد شركة محاصة وزارة العدل وشئون األوقاف252

 اضافية نسخ/  تصديق-  محاصة شركة عقد األوقاف وشئون العدل وزارة253

نسختين/  للخارج ابتعاث عقداألوقاف وشئون العدل وزارة254

نسخ إضافية/ عقد ابتعاث للخارج وزارة العدل وشئون األوقاف255

نسختين/ صحة توقيع المترجم وزارة العدل وشئون األوقاف256

نسخ إضافية/ صحة توقيع المترجم وزارة العدل وشئون األوقاف257

نسختين من االقرارات/ اقرارات محررات تصديقات أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف258

نسخ إضافية من االقرارات/ اقرارات محررات تصديقات أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف259

نسختين من االقرارات/  إقرار براءة ذمة وزارة العدل وشئون األوقاف260

نسخ إضافية/ إقرار براءة ذمة وزارة العدل وشئون األوقاف261
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نسختين من االقرارت/ اقرارات محررات اإلسكان وزارة العدل وشئون األوقاف262

نسخ إضافية من االقرارات/اقرارات محررات اإلسكان وزارة العدل وشئون األوقاف263

نسختين/ توكيل للطلبة الجامعين وزارة العدل وشئون األوقاف264

نسخ إضافية/ توكيل للطلبة الجامعين وزارة العدل وشئون األوقاف265

نسختين/ توكيالت مصدقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف266

نسخ إضافية/ توكيالت مصدقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف267

نسختين / (خاص باالسكان)توكيل لرهن عقار وزارة العدل وشئون األوقاف268

نسخ إضافية / (خاص باالسكان)توكيل لرهن عقار وزارة العدل وشئون األوقاف269

نسختين/ توكيل بيع عقار وزارة العدل وشئون األوقاف270

نسخ إضافية/ توكيل بيع عقار وزارة العدل وشئون األوقاف271

نسختين/ توكيل الدارة محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف272

نسخ إضافية/ توكيل الدارة محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف273

نسختين/ توكيل لقيادة مركبة وزارة العدل وشئون األوقاف274

نسخ إضافية/ توكيل لقيادة مركبة وزارة العدل وشئون األوقاف275

نسختين/ توكيالت استالم مبالغ ومستحقات وزارة العدل وشئون األوقاف276

نسخ إضافية/ توكيالت استالم مبالغ ومستحقات وزارة العدل وشئون األوقاف277

نسختين/ توكيل لشراء مركبة وزارة العدل وشئون األوقاف278

نسخ إضافية/ توكيل لشراء مركبة وزارة العدل وشئون األوقاف279

نسختين/ توكيل بيع سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف280

نسخ إضافية/ توكيل بيع سفينة وزارة العدل وشئون األوقاف281

نسختين/ توكيل عقد قران وزارة العدل وشئون األوقاف282

نسخ إضافية/ توكيل عقد قران وزارة العدل وشئون األوقاف283

نسختين/ توكيل رسمي خاص وزارة العدل وشئون األوقاف284

نسخ إضافية/ توكيل رسمي خاص وزارة العدل وشئون األوقاف285

نسختين/ توكيل رسمي عام في التصرف واإلدارة وزارة العدل وشئون األوقاف286

نسخ إضافية/ توكيل رسمي عام في التصرف واإلدارة وزارة العدل وشئون األوقاف287

نسختين/ توكيالت موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف288

نسخ إضافية/ توكيالت موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف289

نسختين/ توكيل إلدارة شركات وزارة العدل وشئون األوقاف290
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نسخ إضافية/ توكيل إلدارة شركات وزارة العدل وشئون األوقاف291

نسختين/  توكيل تأسيس شركة وزارة العدل وشئون األوقاف292

نسخ إضافية/ توكيل تأسيس شركة وزارة العدل وشئون األوقاف293

نسختين/ توكيل خاص باألسهم وزارة العدل وشئون األوقاف294

نسخ إضافية/ توكيل خاص باألسهم وزارة العدل وشئون األوقاف295

نسختين/ توكيل لشراء أرقام مميزة للسيارات الخاصة وزارة العدل وشئون األوقاف296

نسخ إضافية/ توكيل لشراء أرقام مميزة للسيارات الخاصة وزارة العدل وشئون األوقاف297

نسخه/ اثبات التاريخ وزارة العدل وشئون األوقاف298

نسخ إضافية/ اثبات التاريخ وزارة العدل وشئون األوقاف299

نسخه/ األوراق الداخلية وزارة العدل وشئون األوقاف300

نسخ إضافية/ األوراق الداخلية وزارة العدل وشئون األوقاف301

نسخ عقد بيع عقاروزارة العدل وشئون األوقاف302

نسخ إضافية/ عقد بيع عقار وزارة العدل وشئون األوقاف303

 نسخ من العقد3/ عقد بيع زاوية مملوكة للدولة وزارة العدل وشئون األوقاف304

نسخ إضافية/ عقد بيع زاوية مملوكة للدولة وزارة العدل وشئون األوقاف305

 نسخ من العقد3/ عقد بيع مرابحة باألجل وزارة العدل وشئون األوقاف306

نسخ إضافية من العقد/ عقد بيع مرابحة باالجل وزارة العدل وشئون األوقاف307

 نسخ من العقد3 / (موثق)عقد بيع شقة وزارة العدل وشئون األوقاف308

نسخ إضافية من  العقد / (موثق)عقد بيع شقة وزارة العدل وشئون األوقاف309

نسختين/ الغاء عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف310

نسخ إضافية/ الغاء عقود موثقة أخرى وزارة العدل وشئون األوقاف311

تجديد قيد محامي تحت التمرينوزارة العدل وشئون األوقاف312

تجديد قيد خبراءوزارة العدل وشئون األوقاف313

تجديد قيد داللوزارة العدل وشئون األوقاف314

رسوم تسجيل مكاتب المحاماة األجنبيةوزارة العدل وشئون األوقاف315

رسوم رخصة مكاتب المحاماة األجنبيةوزارة العدل وشئون األوقاف316

رسوم تجديد قيد المكاتب األجنبيةوزارة العدل وشئون األوقاف317

رسوم تجديد رخصة المكاتب األجنبيةوزارة العدل وشئون األوقاف318

رسوم بدل فاقد للمحامينوزارة العدل وشئون األوقاف319
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رسوم بدل فاقد للداللينوزارة العدل وشئون األوقاف320

رسوم إصدار إفادة للمحامينوزارة العدل وشئون األوقاف321

رسوم إصدار إفادة للداللينوزارة العدل وشئون األوقاف322

اصدار بطاقة محاميوزارة العدل وشئون األوقاف323

غير مشتغل/ اصدار بطاقة محامي تحت التمرين وزارة العدل وشئون األوقاف324

رسوم تسجيل الدالليينوزارة العدل وشئون األوقاف325

رسوم قيد محامي أمام التمييزوزارة العدل وشئون األوقاف326

رسوم قيد محامي مشتغلوزارة العدل وشئون األوقاف327

رسوم قيد محامي غير مشتغلوزارة العدل وشئون األوقاف328

رسوم قيد محامي تحت التمرينوزارة العدل وشئون األوقاف329

تجديد قيد محامي مشتغلوزارة العدل وشئون األوقاف330

تجديد قيد محامي أمام التمييزوزارة العدل وشئون األوقاف331

خدمات األوقافوزارة العدل وشئون األوقاف332

 رسوم الدعاويوزارة العدل وشئون األوقاف333

رسم فتح ملف التنفيذوزارة العدل وشئون األوقاف334

نسختين من العقد/ عقد  قسمة عقار بدون معدل وزارة العدل وشئون األوقاف335

نسخ إضافية من العقد/ عقد قسمة عقار بدون معدل وزارة العدل وشئون األوقاف336

نسختين من العقد/ عقد قسمة عقار بمعدل وزارة العدل وشئون األوقاف337

نسخ إضافية  من العقد/ عقد قسمة عقار بمعدل وزارة العدل وشئون األوقاف338

نسختين من العقد/ عقد مديونية وزارة العدل وشئون األوقاف339

نسخ إضافية من العقد/ عقد مديونية وزارة العدل وشئون األوقاف340

رسوم نقل قيد محاميوزارة العدل وشئون األوقاف341

اصدار بطاقة خبراءوزارة العدل وشئون األوقاف342

رسوم قيد وترخيص المكاتب األجنبيةوزارة العدل وشئون األوقاف343

حسابات التنفيذ واألماناتوزارة العدل وشئون األوقاف344

ضمان تسجيل الدالليينوزارة العدل وشئون األوقاف345

رسوم تسجيل المحامينوزارة العدل وشئون األوقاف346

رسوم تسجيل الخبراءوزارة العدل وشئون األوقاف347

محامي بطاقة تجديداألوقاف وشئون العدل وزارة348
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طلب صورة طبق األصل من توكيل عام في التصرف واإلدارةوزارة العدل وشئون األوقاف349

طلب صورة طبق األصل لتوثيق عقود الشركات المساهمةوزارة العدل وشئون األوقاف350

طلب صورة طبق األصل لتوثيق عقود الشركات غير المساهمةوزارة العدل وشئون األوقاف351

طلب صورة طبق األصل إلقرارات المديونيةوزارة العدل وشئون األوقاف352

طلب صورة طبق األصل لعقد رهن عقاروزارة العدل وشئون األوقاف353

طلب صورة طبق األصل لعقد بيع سفينة أو محل تجاريوزارة العدل وشئون األوقاف354

(االقرارات والتوكيالت)طلب صورة طبق األصل لتوثيق المحررات األخرى وزارة العدل وشئون األوقاف355

(شهادة بحصول تصديق)طلب صور من محرر مصدق وزارة العدل وشئون األوقاف356

طلب صورة طبق األصل التفاقية اتحاد المالكوزارة العدل وشئون األوقاف357

طلب صورة طبق األصل لعقد بيع عقاروزارة العدل وشئون األوقاف358

نسخ عقد الغاء بيع العقاروزارة العدل وشئون األوقاف359

قانوني رهن لسد رسمي عقد نسخاألوقاف وشئون العدل وزارة360

نسخ ملحق لعقد رسمي لسند رهنوزارة العدل وشئون األوقاف361

 نسخ عقد رهن تأمينوزارة العدل وشئون األوقاف362

نسخ عقد زواجوزارة العدل وشئون األوقاف363

نسخ عقد طالق رسميوزارة العدل وشئون األوقاف364

(الصيغة التنفيذية)نسخ عقد رهن محل تجاري وزارة العدل وشئون األوقاف365

عقد بيع عقاروزارة العدل وشئون األوقاف366

عقد بيع زاوية مملوكة للدولةوزارة العدل وشئون األوقاف367

عقد بيع مرابحة باآلجلوزارة العدل وشئون األوقاف368

(موثق)عقد بيع شقة وزارة العدل وشئون األوقاف369

المحسوم/ اعادة السير في الملف المحفوظ وزارة العدل وشئون األوقاف370

شهادة من واقع الملفوزارة العدل وشئون األوقاف371

عقد هبة عقار لغير المسلمينوزارة العدل وشئون األوقاف372

نسخ إضافية من االقرارات/ صوره تنفيذية وزارة العدل وشئون األوقاف373

رسوم المناقصات الخاصة باألوقافوزارة العدل وشئون األوقاف374

رسوم المناقصات الخاصة بوزارة العدل والشئون اإلسالميةوزارة العدل وشئون األوقاف375

مبيعات واإلشتراك في الجريدة الرسميةوزارة شؤون اإلعالم376

البيع بالدقيقة التلفزيونية/ م 1970م ولغاية 1932 المواد األرشيفية من العام وزارة شؤون اإلعالم377
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البيع بالدقيقة التلفزيونية/ م 1999م ولغاية 1971 المواد األرشيفية من العام وزارة شؤون اإلعالم378

البيع بالدقيقة التلفزيونية/ م 2010م ولغاية 2000المواد األرشيفية من العام وزارة شؤون اإلعالم379

البيع بالدقيقة التلفزيونية/ م  2011المواد األرشيفية من العام وزارة شؤون اإلعالم380

تغطية الزيارات الرسمية الخارجية لكبار المسئولين في المملكة (التغطيات الخارجية)رسوم وزارة شؤون اإلعالم381

اجازة فيلم سينمائي ، رقابة االفالم المراد عرضها في دور السينماوزارة شؤون اإلعالم382

اجازة المصنفات المرئية والسمعيىة رقابة المصنفات المراد تسويقها داخل المملكةوزارة شؤون اإلعالم383

إيداع مصنف وفقا لقانون حقوق المؤلفوزارة شؤون اإلعالم384

(على حقوق المؤلف قيد التصرفات الواردة)قيد تصرف وزارة شؤون اإلعالم385

(تجديد إجازة مطبوع في حالة الفقد أو اإلتالف أو انتهاء مدة الصالحية)المطبوعات وزارة شؤون اإلعالم386

(الموافقة على نصوص األفالم والمسلسالت)إجازة نصوص األفالم و المسلسالت وزارة شؤون اإلعالم387

رسم إصدار بطاقة هوية جديدة للبحرينيينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية388

رسم تجديد بطاقة الهويةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية389

رسم تجديد بطاقة الهوية للموقرينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية390

(بدل تالف– بدل فاقد )رسم إعادة طباعة بطاقة الهوية هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية391

للموقرين (بدل تالف– بدل فاقد )رسم إعادة طباعة بطاقة الهوية هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية392

رسم إصدار بطاقة هوية لغير البحرينيينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية393

رسم تجديد بطاقة الهوية لغير البحرينيينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية394

رسم لتحديث بيانات شريحة بطاقة الهويةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية395

منشأة/ رسم إلصدار رقم وحدة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية396

رسم إلصدار شهادة عنوانهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية397

استرجاع المخطط بترقيم المخطط سواء من جهة حكومية أو غير حكوميةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية398

ترقيم المخططات بحسب طلب وزارة اإلسكانهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية399

رسم إلصدار شهادة بيانات تفصيليةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية400

رسم إلصدار شهادة الممتلكاتهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية401

طباعة سريعة للبحرينيينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية402

طباعة سريعة لغير البحرينيينهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية403

رسم إصدار رقم شخصي مميز للمواليد الجددهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية404

تفعيل بطاقة الهوية الخليجيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية405

رسم تقديم الطلبهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية406
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رسم تعديل الترخيصهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية407

رسم تعديل على الترخيص الممنوح للمرخص لههيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية408

رسوم ترخيص التردد المؤقتهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية409

رسم ترخيص التردد المؤقت للفعاليات الخاصةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية410

رسم بدل فاقد أو تالفهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية411

رسم إصدار شهادة عدم الممانعةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية412

رسم التحقيق في التداخلهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية413

رسم ترخيص الشركات المتاجرة باألجهزة الالسلكيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية414

رسم رخصة اعتماد النوعية لألجهزة قصيرة المدىهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية415

رسم تجديد رخصة اعتماد النوعية لألجهزة قصيرة المدىهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية416

رسم تعديل رخصة اعتماد النوعية لألجهزة قصيرة المدىهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية417

رسم رخصة اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالتهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية418

رسم تجديد رخصة اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالتهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية419

رسم تعديل رخصة اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالتهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية420

رسم رخصة اعتماد النوعية لألجهزة الطرفيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية421

رسم تجديد رخصة اعتماد النوعية لألجهزة الطرفيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية422

رسم تعديل رخصة اعتماد النوعية لألجهزة الطرفيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية423

رسم رخصة اعتماد النوعية لألجهزة المنفعلةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية424

رسم تجديد رخصة اعتماد النوعية لألجهزة المنفعلةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية425

رسم تعديل رخصة اعتماد النوعية لألجهزة المنفعلةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية426

(تجارية)رخصة محطة السلكية لسفينة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية427

(ترفيه)رخصة محطة السلكية لسفينة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية428

رخصة محطة السلكية ساحليةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية429

رخصة محطة السلكية لطائرةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية430

رخصة محطة السلكية لهواة الالسلكيهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية431

رسوم األجهزة الالسلكيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية432

رسم إصدار إشعار بطاقة الهوية للقاعدة األمريكيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية433

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص لرياض األطفال وزارة التربية والتعليم434

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص للمدارس الوطنية الخاصة وزارة التربية والتعليم435
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(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص للمدارس األجنبية الخاصة وزارة التربية والتعليم436

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص للمدارس األجنبية للجاليات وزارة التربية والتعليم437

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص للمعاهد التعليمية الوطنية وزارة التربية والتعليم438

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص للمعاهد التعليمية األجنبية وزارة التربية والتعليم439

(عن سنة واحدة)رسوم التراخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين فالخارج وزارة التربية والتعليم440

رسوم المناقصات للخدماتوزارة التربية والتعليم441

رسوم المناقصات للموادوزارة التربية والتعليم442

رسوم المناقصات للتخطيطوزارة التربية والتعليم443

استخراج اإلفادات والشهادات  للتعليم األساسيوزارة التربية والتعليم444

نتيجة الطالب للمستويات الدراسية الثالثة للتعليم الثانويوزارة التربية والتعليم445

شهادة التخرج للتعليم الثانويوزارة التربية والتعليم446

(تصديق شهادات)استخراج الشهادات واإلفادات الدراسية وزارة التربية والتعليم447

(التعليم األساسي)التسجيل السنوي للطلبة البحرينيين المنتسبين للدراسة وزارة التربية والتعليم448

(التعليم الثانوي)التسجيل السنوي للطلبة البحرينيين المنتسبين للدراسة وزارة التربية والتعليم449

(التعليم األساسي)التسجيل السنوي للطلبة غير البحرينيين المنتسبين للدراسة وزارة التربية والتعليم450

(التعليم الثانوي)التسجيل السنوي للطلبة غير البحرينيين المنتسبين للدراسة وزارة التربية والتعليم451

مبيعات الكتبوزارة التربية والتعليم452

غرامات التأخيروزارة التربية والتعليم453

مصادرة الكفاالت البنكيةوزارة التربية والتعليم454

رسوم الخدمات بمعهد البحرين للتدريبوزارة التربية والتعليم455

بيع الكتب بمعهد البحرين للتدريبوزارة التربية والتعليم456

رسوم دراسية لمرحلة محو األمية لغير البحرينيينوزارة التربية والتعليم457

رسوم دراسية لمرحلة المتابعة لغير البحرينيينوزارة التربية والتعليم458

رسوم دراسية لمرحلة التقوية لغير البحرينيينوزارة التربية والتعليم459

برامج خدمة المجتمعوزارة التربية والتعليم460

تسجيل محو األمية المعلوماتيةوزارة التربية والتعليم461

رسوم برامج مركز التميزوزارة التربية والتعليم462

(حسب القيمة التقديرية للمناقصة)رسم بيع وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصات مجلس المناقصات والمزايدات463

للوزارات والجهات )رسم اإلعالن عن طرح المناقصات والمزايدات وأعمال التأهيل المسبق مجلس المناقصات والمزايدات464
(الحكومية
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التعامالت اإلسالمية- رسم لمقدمة سابقة جهاز المساحة والتسجيل العقاري465

رسم بيعجهاز المساحة والتسجيل العقاري466

 رسم مناقلةجهاز المساحة والتسجيل العقاري467

رسم هبة بدون صلة قرابةجهاز المساحة والتسجيل العقاري468

رسم رهن إسكانجهاز المساحة والتسجيل العقاري469

رسم فك رهنجهاز المساحة والتسجيل العقاري470

رسم قسمهجهاز المساحة والتسجيل العقاري471

رسم إستمارةجهاز المساحة والتسجيل العقاري472

رسم دعوىجهاز المساحة والتسجيل العقاري473

رسم تسجيل رهن تجاريجهاز المساحة والتسجيل العقاري474

رسم تسجيل الهبة الفرديةجهاز المساحة والتسجيل العقاري475

رسم معاوضهجهاز المساحة والتسجيل العقاري476

رسم الوقفجهاز المساحة والتسجيل العقاري477

رسم تسجيلجهاز المساحة والتسجيل العقاري478

رسم شهادةجهاز المساحة والتسجيل العقاري479

رسم عمرةجهاز المساحة والتسجيل العقاري480

رسم تسجيل هبة ملكيةجهاز المساحة والتسجيل العقاري481

فتح معاملة مساحيةجهاز المساحة والتسجيل العقاري482

رسوم إصدار شهادة مسحجهاز المساحة والتسجيل العقاري483

مناقصاتجهاز المساحة والتسجيل العقاري484

(غير المرخص من قبل وزارة العدل- للسنة األولى )ترخيص الوسيط الجديد مؤسسة التنظيم العقاري485

ترخيص الوسيط المرخص سابقاً من قبل وزارة العدلمؤسسة التنظيم العقاري486

ترخيص المطورين العقاريينمؤسسة التنظيم العقاري487

ترخيص مشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري488
0 - 999,999

ترخيص مشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري489
1,000,000 - 2,999,999

ترخيص مشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري490
3,000,000 - 6,999,999

ترخيص مشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري491
7,000,000 - 9,999,999

ترخيص مشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري492
+10,000,000

تأشير مشروع بيع على الخريطة في صحيفة العقارمؤسسة التنظيم العقاري493



العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

134

الخدمةاسم الجهة الحكومية

المضافة القيمة ضريبة من المعفاة الحكومية الجهات توريدات جدول

نسخة أصلية من شهادة الترخيص لمشروع بيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري494

إنشاء سجل قيد مشروع البيع على الخريطةمؤسسة التنظيم العقاري495

رسوم التقسيم الجزئيهيئة التخطيط والتطوير العمراني496

رسوم التقسيم الرئيسيهيئة التخطيط والتطوير العمراني497

رسوم المناقصاتهيئة التخطيط والتطوير العمراني498

 ألف25الرسوم الخاصة بمجلس المناقصات حتى وزارة المواصالت واالتصاالت499

رسوم تقديم الطلب/ رسوم تنظيم الخدمات البريدية وزارة المواصالت واالتصاالت500

رسوم الترخيص/ رسوم تنظيم الخدمات البريدية وزارة المواصالت واالتصاالت501

رسوم تجديد الترخيص/ رسوم تنظيم الخدمات البريدية وزارة المواصالت واالتصاالت502

الرسوم الخاصة بتأجير الصناديق لألفرادوزارة المواصالت واالتصاالت503

الرسوم الخاصة بتأجير الصناديق للشركاتوزارة المواصالت واالتصاالت504

رسوم تبديل األقفال والمفاتيحوزارة المواصالت واالتصاالت505

رسوم استالم وارسال البريد الدولي للدول المشتركة تحت مظلة اتحاد البريد العالميوزارة المواصالت واالتصاالت506

أجور خدمة تسجيل المركبات ورخص قيادة المركباتوزارة المواصالت واالتصاالت507

الرسوم الخاصة بمبيعات األوراق الحكومية عن طريق الفروع البريديةوزارة المواصالت واالتصاالت508

الرسوم المحصلة عن طريق بيع الطوابع في مكتب هواة الطوابعوزارة المواصالت واالتصاالت509

رسوم إصدار ترخيص/  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة وزارة المواصالت واالتصاالت510

رسوم تجديد الترخيص/  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة وزارة المواصالت واالتصاالت511

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل /  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة وزارة المواصالت واالتصاالت512
مركبة

رسوم إصدار ترخيص/  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة تحت الطلب وزارة المواصالت واالتصاالت513

رسوم تجديد الترخيص/  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة تحت الطلب وزارة المواصالت واالتصاالت514

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة /  الرسوم الخاصة بسيارات األجرة تحت الطلب وزارة المواصالت واالتصاالت515
التشغيلية لكل مركبة

رسوم إصدار ترخيص/  الرسوم الخاصة بالنقل الداخلي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت516

رسوم تجديد الترخيص/  الرسوم الخاصة بالنقل الداخلي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت517

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية /  الرسوم الخاصة بالنقل الداخلي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت518
لكل مركبة

رسوم إصدار ترخيص/  الرسوم الخاصة  بالنقل الدولي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت519

رسوم تجديد الترخيص/  الرسوم الخاصة  بالنقل الدولي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت520

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية /  الرسوم الخاصة  بالنقل الدولي للركاب وزارة المواصالت واالتصاالت521
لكل مركبة

رسوم إصدار ترخيص/ النقل السياحي الدولي وزارة المواصالت واالتصاالت522
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رسوم تجديد الترخيص/ النقل السياحي الدولي وزارة المواصالت واالتصاالت523

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ النقل السياحي الدولي وزارة المواصالت واالتصاالت524

رسوم إصدار ترخيص/ النقل السياحي الداخلي وزارة المواصالت واالتصاالت525

رسوم تجديد الترخيص/ النقل السياحي الداخلي وزارة المواصالت واالتصاالت526

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ النقل السياحي الداخلي وزارة المواصالت واالتصاالت527

رسوم إصدار ترخيص/ النقل الداخلي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت528

رسوم تجديد الترخيص/ النقل الداخلي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت529

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ النقل الداخلي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت530

رسوم إصدار ترخيص/ النقل الدولي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت531

رسوم تجديد الترخيص/ النقل الدولي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت532

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ النقل الدولي للبضائع وزارة المواصالت واالتصاالت533

رسوم إصدار ترخيص/ تأجير السيارات وزارة المواصالت واالتصاالت534

رسوم تجديد الترخيص/ تأجير السيارات وزارة المواصالت واالتصاالت535

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ تأجير السيارات وزارة المواصالت واالتصاالت536

رسوم إصدار ترخيص/ تأجير الدراجات النارية وزارة المواصالت واالتصاالت537

رسوم تجديد الترخيص/ تأجير الدراجات النارية وزارة المواصالت واالتصاالت538

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي للبطاقة التشغيلية لكل مركبة/ تأجير الدراجات النارية وزارة المواصالت واالتصاالت539

الباصات والحافالت األهلية (تجديد الترخيص)رسوم بطاقة التشغيل وزارة المواصالت واالتصاالت540

سيارات األجرة (تجديد الترخيص)رسوم بطاقة التشغيل وزارة المواصالت واالتصاالت541

النقل المشترك (تجديد الترخيص)رسوم بطاقة التشغيل وزارة المواصالت واالتصاالت542

نقل البضائع لألفراد (تجديد الترخيص)رسوم بطاقة التشغيل وزارة المواصالت واالتصاالت543

نقل الطلبة (تجديد الترخيص)رسوم بطاقة التشغيل وزارة المواصالت واالتصاالت544

رسوم إصدار الترخيص/ خدمات تطبيقات النقل العام الذكية وزارة المواصالت واالتصاالت545

رسوم تجديد الترخيص/ خدمات تطبيقات النقل العام الذكية وزارة المواصالت واالتصاالت546

رسوم إصدار الترخيص/ تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق وزارة المواصالت واالتصاالت547

رسوم تجديد الترخيص/ تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق وزارة المواصالت واالتصاالت548

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي لبطاقة التشغيل لكل / تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق وزارة المواصالت واالتصاالت549
المركبة

رسوم هبوط الطائراتوزارة المواصالت واالتصاالت550

24ًرسوم انتظار الطائرات لكل وزارة المواصالت واالتصاالت551  ساعة بعد حساب ساعتين مجانا
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24ًرسوم إيواء الطائرات لكل وزارة المواصالت واالتصاالت552  ساعة بعد حساب ساعتين مجانا

الرسوم المقررة على طائرات التدريبوزارة المواصالت واالتصاالت553

رسوم الخدمات المالحيةوزارة المواصالت واالتصاالت554

رسوم الخدمات المالحية للطائرات التي التهبط في أي من المطارات الواقعة في إقليم البحرين وزارة المواصالت واالتصاالت555
لمعلومات الطيران

رسوم تسجيل الطائرة وإصدار الرخص والشهاداتوزارة المواصالت واالتصاالت556

رسوم الطائرات بدون طياروزارة المواصالت واالتصاالت557

رسوم شهادة الصالحيةوزارة المواصالت واالتصاالت558

رسوم اتفاقية تأجير طائرة أجنبية لشركة بحرينية أو طائرة بحرينية : رسوم اتفاقيات التأجيروزارة المواصالت واالتصاالت559
لشركة أجنبية

رسوم شهادة الضوضاءوزارة المواصالت واالتصاالت560

رسوم شهادة أجهزة االتصاالتوزارة المواصالت واالتصاالت561

رسوم مؤسسات الصيانةوزارة المواصالت واالتصاالت562

رسوم مؤسسات اإلدارة المستمرة للصيانةوزارة المواصالت واالتصاالت563

ANTR 147رسوم التدريب األساسي وزارة المواصالت واالتصاالت564

رسوم التدريب على أجهزة الطيران التمثيليوزارة المواصالت واالتصاالت565

رسوم معاهد ومدارس التدريبوزارة المواصالت واالتصاالت566

شهادة طاقم الطائرة/ رسوم رخص : رسوم رخص العاملينوزارة المواصالت واالتصاالت567

(PPL)رسوم إصدار رخصة طيار خاص وزارة المواصالت واالتصاالت568

(CPL)رسوم إصدار رخصة طيار تجاري وزارة المواصالت واالتصاالت569

(MPL)رسوم إصدار رخصة طيار ضمن طاقم متعدد األعضاء المناسبة لثبات الطائرات وزارة المواصالت واالتصاالت570

(ATPL)رسوم إصدار رخصة طيار الخطوط الجوية وزارة المواصالت واالتصاالت571

رخص المهندسينوزارة المواصالت واالتصاالت572

رسوم رخص أخرىوزارة المواصالت واالتصاالت573

رسوم الرخص الطبيةوزارة المواصالت واالتصاالت574

رسوم الموافقة على مشغل للبضائع الخطرة والتجديد لكل عامينوزارة المواصالت واالتصاالت575

عرض الضوء أو الليزر / عرض ألعاب نارية / إطالق بالونات )الموافقة على أنشطة جوية وزارة المواصالت واالتصاالت576
(الخفيفة

الموافقة على تركيب إضاءة تحذيرية للطائراتوزارة المواصالت واالتصاالت577

رسوم تراخيص المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة وخدمات الطيرانوزارة المواصالت واالتصاالت578

رسوم الطائرات العموديةوزارة المواصالت واالتصاالت579

رسوم تحليل العوائقوزارة المواصالت واالتصاالت580
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رسوم طلبات إنشاء شركات الطيران المنتظمة للمسافرين والبضائع ومنخفضة التكاليفوزارة المواصالت واالتصاالت581

رسوم شركات الطيران غير المنتظمة للمسافرين والتكاسي الجوي والنقل الجوي الخاصوزارة المواصالت واالتصاالت582

رسوم شركات الطيران لألعمال الجوية واالسعاف الجويوزارة المواصالت واالتصاالت583

رسوم شركات البيع على متن الطائرات وأنظمة الحجز اآللي وغسيل الطائرات، وخدمات وزارة المواصالت واالتصاالت584
المسافرين وإدارة االتصاالت

رسوم ترخيص شركات البترول العاملة بالمطاروزارة المواصالت واالتصاالت585

رسوم شركات خدمات المناولة األرضية لشركات الطيرانوزارة المواصالت واالتصاالت586

رسوم شركة مناولة بضائعوزارة المواصالت واالتصاالت587

رسوم شركات المناولة للطائرات الخاصةوزارة المواصالت واالتصاالت588

رسوم شركات إدارة األسواق الحرةوزارة المواصالت واالتصاالت589

رسوم شركات بيع وشراء وتأجير الطائراتوزارة المواصالت واالتصاالت590

رسوم شركات األسواق الحرةوزارة المواصالت واالتصاالت591

رسوم شركات تموين الطائراتوزارة المواصالت واالتصاالت592

رسوم شركات استيراد وتصدير وبيع قطع غيار الطائراتوزارة المواصالت واالتصاالت593

رسوم مكاتب السفر والشحن الجوي والبيع المباشر والنقل الجوي الخاصوزارة المواصالت واالتصاالت594

رسوم شركات الصيانة الخفيفةوزارة المواصالت واالتصاالت595

رسوم شركات الصيانة الثقيلةوزارة المواصالت واالتصاالت596

رسوم خدمات أمين الطيرانوزارة المواصالت واالتصاالت597

إصدار تصريح مدمج عاموزارة المواصالت واالتصاالت598

تصريح دخول المطار فقط لمدة عامينوزارة المواصالت واالتصاالت599

تصريح دخول المطار فقط لمدة عاموزارة المواصالت واالتصاالت600

إصدار رخص عضو قيادة الطائرةوزارة المواصالت واالتصاالت601

(على المسافر المغادر لمملكة البحرين عن طريق الجو)رسم المغادرة وزارة المواصالت واالتصاالت602

(على المسافر المحول مقابل استخدام مرافق وتسهيالت المطار)رسم المغادرة وزارة المواصالت واالتصاالت603

أجور المرفأوزارة المواصالت واالتصاالت604

أجور المرفأ للسفن العسكرية األجنبيةوزارة المواصالت واالتصاالت605

أجور القناة البحريةوزارة المواصالت واالتصاالت606

(Laid –UP)أجور الوقوف المؤقت وزارة المواصالت واالتصاالت607

أجور امتحانات المرشدين وقائدي القاطراتوزارة المواصالت واالتصاالت608

أجور خدمات بحرية متنوعةوزارة المواصالت واالتصاالت609
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أجور تسجيل السفنوزارة المواصالت واالتصاالت610

أجور رخصة المالحة البحريةوزارة المواصالت واالتصاالت611

 أجور الخدمات اإلضافية لتسجيل السفنوزارة المواصالت واالتصاالت612

أجور إزالة المخلفاتوزارة المواصالت واالتصاالت613

 أجور األمن والسالمةوزارة المواصالت واالتصاالت614

(منطقة المخطاف)في ميناء سلمان و المرسى البحري  (تصدير/ استيراد) أجور مناولة البضائع وزارة المواصالت واالتصاالت615

 أجور المسافرين والركاب وطاقم السفينةوزارة المواصالت واالتصاالت616

 أجور متنوعةوزارة المواصالت واالتصاالت617

(البضائع العامة) أجور األرصفة الخاصة وزارة المواصالت واالتصاالت618

(الصلبة– البضائع السائبة ) أجور األرصفة الخاصة وزارة المواصالت واالتصاالت619

(السائلة– البضائع السائبة ) أجور األرصفة الخاصة وزارة المواصالت واالتصاالت620

(الخدمات اإلدارية) أجور تراخيص الموانئ والخدمات البحرية وزارة المواصالت واالتصاالت621

أجور تراخيص تشغيل الموانئ واألرصفة الخاصةوزارة المواصالت واالتصاالت622

أجور تراخيص أخرىوزارة المواصالت واالتصاالت623

(طلب تحديد مواقع العالمات البحرية)أجور الخدمات الفنية وزارة المواصالت واالتصاالت624

(VGM)أجور الخدمات الفنية  شهادة اعتماد الميزان لالفصاح عن الوزن االجمالي للحاويات وزارة المواصالت واالتصاالت625

اعادة تقييم األرصفة الخاصة بحسب الطلبوزارة المواصالت واالتصاالت626

رسوم تشغيل الموظف خارج أوقات العمل الرسميةوزارة المواصالت واالتصاالت627

القيم المناخية الطبيعية/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت628

القيم المناخية المطلقة/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت629

الملخص السنوي للمناخ/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت630

الملخص الشهري العام للمناخ/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت631

 24اإلحتماالت الشهرية والسنوية المطلقة لكمية األمطار خالل / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت632
ساعة

شدة الهطول اليومية لألمطار/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت633

اإلحتماالت الشهرية والسنوية لدرجة الحرارة العظمى المطلقة/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت634

اإلحتماالت الشهرية والسنوية لدرجة الحرارة الصغرى المطلقة/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت635

احتماالت عدد األيام الممطرة الشهرية/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت636

المعدل ومعدل النسبة المئوية العظمى المحتملة لساعات السطوع / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت637
الشمسي اليومي

واردات الرياح الشهرية والسنوية لسنة واحدة/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت638
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واردات الرياح الشهرية والسنوية لخمس سنوات/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت639

التقرير الشهري العام للمناخ/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت640

للعنصر للشهر الواحد )المعلومات المناخية الرقمية لكل ساعة / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت641
(للمحطة الواحدة

للعنصر للشهر الواحد للمحطة )المعلومات المناخية الرقمية اليومية / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت642
(الواحدة

للعنصر للشهر الواحد للمحطة )المعلومات المناخية الرقمية الشهرية / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت643
(الواحدة

الملخص المناخي لكل ساعة/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت644

تقرير كتابي عن حالة الطقس ليوم واحد/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت645

التقرير السنوي العام للمناخ/ رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت646

للعنصر لعشر سنوات )المعلومات المناخية الرقمية السنوية  /      رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت647
(للمحطة الواحدة

للعنصر للشهر )المعلومات المناخية الرقمية كل دقيقة ليوم واحد /  رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت648
(الواحد للمحطة الواحدة

للعنصر الواحد )المعلومات المناخية الرقمية الساعية ألسبوع واحد / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت649
(للمحطة الواحدة

للعنصر الواحد )المعلومات المناخية الرقمية اليومية ألسبوع واحد / رسوم المعلومات المناخية وزارة المواصالت واالتصاالت650
(للمحطة الواحدة

(للشهر الواحد)النشرة الجوية / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت651

(للشهر الواحد)النشرة الجوية البحرية / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت652

(للشهر الواحد) أيام 3النشرة الجوية المتوقعة لمدة / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت653

(للشهر الواحد) أيام 5النشرة الجوية المتوقعة لمدة / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت654

للشهر  (شركة ميناس)النشرة الجوية البحرية للخليج العربي / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت655
الواحد

 كم حول البحرين 50النشرة الجوية المتوقعة للطيران ل / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت656
(للشهر الواحد)

النشرة الجوية ليوم واحد/ رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت657

النشرة الجوية البحرية ليوم واحد/ رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت658

 أيام ليوم واحد3النشرة الجوية المتوقعة لمدة / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت659

 أيام ليوم واحد5النشرة الجوية المتوقعة لمدة / رسوم المعلومات الغير مناخية وزارة المواصالت واالتصاالت660

رسم وثائق التأهيل المسبق للراغبين في اإلشتراكوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني661

تجديد شهادة التأهيل/ رسم اصدار وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني662

رسم ترفيع من درجة تأهيل الى أخرىوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني663

رسم إعادة تقيم المقاولين الموقوفينوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني664

عدم التجديد/ غرامات الـتاخير وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني665

رسم اصدار رسالة تحقق الوضع الحالي للمقاولوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني666

رسم إعادة اصدار شهادة التأهيلوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني667
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 consultation services for General Approval Civil Engineeringوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني668
Materials (e-MAS)

 consultation services for General Approval Electrical & Mechanicalوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني669
Materials (e-MAS)

 consultation services for General Approval Architectural Materialsوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني670
Consultancy (e-MAS)

consultation services for Supplier / Factory / Test Lab Assessmentsوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني671

اإليراد المحصل من استرداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية مثل تكلفة الطرق، الصرف وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني672
الصحي، وغيرها من التكاليف المتعلقة بشئون األشغال

الرسم الذي يفرض على البيوت السكنية المعدة لإلستثماروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني673

الرسوم المحصلة من بيع النباتات المنتجة في الوزارةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني674

رسوم إصدار رخصة التطوير العقاريوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني675

رسوم البلدية للبيوتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني676

رسوم تسجيل عقود اإليجاروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني677

رسوم السجل التجاريوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني678

رسوم اصدار تراخيص البناء والطوابع الهندسيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني679

رسوم إصدار لوحات العناوينوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني680

رسوم ترخيص و تأمين وإصداراإلعالناتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني681

رسوم إصدار الشهاداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني682

الرسوم التي تفرض على شاغلي الطرق العامةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني683

رسم بيع الزواياوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني684

مخالفات النظافةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني685

غرامات البلديةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني686

رسوم ترخيص الغوص للصيد واستخراج اللؤلؤوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني687

(مبيعات السمك واألصبعية)أخرى وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني688

رسوم ترخيص صيد األسماك والربيان ورسوم الحضوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني689

رسوم شهادات متنوعةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني690

رسوم تراخيص استخراج الرمال البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني691

عيادة بيطرية/ تسجيل قيد مستشفى وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني692

رسوم استيراد لقاحات بيطريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني693

تراخيص ورسوم المرافق الصحيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني694

تراخيص ورسوم الصحة المهنيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني695

 رسوم استهالك المياه الجوفيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني696
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رسوم اصدار ترخيص استيراد النباتات والمنتجات النباتيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني697

اصدار شهادة الصحة النباتيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني698

اصدار بدل فاقد لشهادة الصحة النباتيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني699

تجديد ترخيص مزاولة استيرادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني700

المبيدات (تركيب)ترخيص مزاولة تجهيز وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني701

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال تصدير األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني702

ترخيص مزاولة أعمال تداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعيةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني703

وإكثارالتقاوي (انتاج)ترخيص إلقامة محطات إعداد التقاوي وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني704

تصريح تصدير الشتالتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني705

تقديم طلب تسجيل المبيدوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني706

تسجيل المبيدوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني707

(تغيير التسجيل)تسجيل مبيد لكل آفة مستهدفة وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني708

ترخيص مزاولة استيراد المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني709

ترخيص مزاولة تصدير المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني710

تجديد ترخيص مزاولة تصدير المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني711

تصريح استيراد المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني712

تصريح تصدير المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني713

المبيدات (تركيب) تجديد ترخيص مزاولة تجهيز وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني714

تصريح اإلعالن عن المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني715

طلب تسجيل محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني716

تسجيل محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني717

إعادة تسجيل محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني718

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال تداول األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني719

ترخيص مزاولة أعمال استيراد األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني720

ترخيص مزاولة أعمال تصدير األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني721

ترخيص إنتاج سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني722

تصريح استيراد محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني723

تصريح تصدير محسن التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني724

ترخيص اإلعالن عن محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني725



العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

142

الخدمةاسم الجهة الحكومية

المضافة القيمة ضريبة من المعفاة الحكومية الجهات توريدات جدول

وإكثار الشتالت (انتاج)ترخيص إلقامة محطات إعداد الشتالت وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني726

ترخيص إنشاء مشتلوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني727

تجديد ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول الشتالتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني728

تجديد ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني729

تجديد ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول التقاويوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني730

تصريح استيراد البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني731

تصريح استيراد التقاوىوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني732

تصريح استيراد الشتالتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني733

تصريح تصدير البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني734

رسوم تسجيل التقاويوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني735

رسوم تسجيل الشتالتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني736

 إعادة تسجيل المبيدوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني737

(تغيير التسجيل)تسجيل مبيد لكل فئة محصوليه وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني738

ترخيص مزاولة تداول المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني739

تجديد ترخيص مزاولة تداول المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني740

ترخيص مزاولة تصنيع المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني741

 تجديد ترخيص مزاولة تصنيع  المبيداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني742

طلب تسجيل سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني743

تسجيل سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني744

إعادة تسجيل سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني745

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال استيراد األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني746

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال إنتاج األسمدة ومحسنات التربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني747

ترخيص إنتاج محسن تربةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني748

تصريح استيراد سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني749

تصريح تصدير سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني750

ترخيص اإلعالن عن سمادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني751

وإكثار البذور (انتاج)ترخيص إلقامة محطات إعداد البذور وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني752

 ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول الشتالتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني753

 ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني754
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 ترخيص مزاولة استيراد وتصدير وتداول التقاويوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني755

تصريح تصدير التقاويوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني756

رسوم تسجيل البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني757

رسوم فحص البذوروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني758

الرسوم البلدية للمحالت التجاريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني759

رسوم التخلص من المخلفاتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني760

رسوم استنزاف البالعاتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني761

رسوم بيع مستندات المناقصات والمزايداتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني762

تنظيف الرصيف البحري بنفس سعر استخراج الرمال البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني763

تشخيص أنيميا الدواجن بواسطة اإلليزاوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني764

رسوم تفتيش الشحنات الواردة خارج الدوام الرسميوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني765

رسوم تفتيش الشحنات الصادرة والعابرة والمعاد تصديرها اثناء الدوام الرسميوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني766

رسوم تفتيش الشحنات الصادرة والعابرة والمعاد تصديرها خارج الدوام الرسميوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني767

رسوم تفتيش الشحنات الواردة اثناء الدوام الرسميوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني768

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال تداولوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني769

ترخيص مزاولة أعمال استيراد وتصديروزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني770

إيجارقطعة أرض في مرفأ المحرق للصيادينوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني771

رسوم تأخير استالم الحيوانات والطيور لليوم الواحدوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني772

تسجيل قيد صيدلية بيطريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني773

تسجيل قيد مستودع بيطريوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني774

تسجيل قيد مزارع انتاج حيوانيوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني775

تصريح استيراد المستحضرات البيطريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني776

التصديق على إتالف المستحضرات لكل صنف في تصريح االستيرادوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني777

تسجيل شركة انتاج المستحضرات وفروعهاوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني778

بواسطة البلمرة المتسلسلة (A/N1/H5/H5N1)تشخيص أمراض األنفلونزا  وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني779

(فيروس ريو الطيور  /IBA/النيوكاسل/الميكوبالزما)تشخيص األمراض بواسطة اإلليزا وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني780

االيجار الشهري للطبخ الحي والغير حي ألصحاب السجل التجاريوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني781

االيجار الشهري للطبخ الحي والغير حي بدون السجل التجاريوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني782

تسجيل أو إعادة تسجيل كل نوع من المستحضراتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني783
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رسوم التسجيل للمرافق الطبية والصحية البيطريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني784

تراخيص ومنتجات الصيدليةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني785

رسوم المناقصاتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني786

رسوم مبيعات الكتب على المقاولينوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني787

معالجة االرساليات الواردة والصادرةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني788

إيجار محالت، فرشات، ورش، مقاهي في المرافئ البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني789

إيجار مخازن في المرافئ البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني790

إيجار مواقف للطراريد في المرافئ البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني791

إيجار أراضي في المرافئ البحريةوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني792

في منطقة الهملة وهورة عالي (حظائر للحيوانات ومشاتل زراعية)إيجار أراضي زراعية وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني793

تصدير ألعالف بيطرية/ إصدار تصريح استيراد وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني794

تصدير لمكمالت أعالف بيطرية/ إصدار تصريح استيراد وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني795

تصدير مستلزمات بيطرية/ إصدار تصريح استيراد وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني796

تصدير اكسسوارات بيطرية/ إصدار تصريح استيراد وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني797

إصدار أو تجديد إفادة إدارة مزرعة انتاج حيوانيوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني798

إصدار وتجديد السجل التجاري لممارسة أنشطة اإلنتاج الحيوانيوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني799

إصدار أو تجديد بطاقات مزاولة مهنة اإلنتاج الحيوانيوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني800

معاينة موقع لصرف أعالفوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني801

(حمار/بوني/الحصان/الكلب/القط)الحجر اليومي وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني802

(أبقار/أغنام)رسوم إجراءات محجرية للراس الواحد وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني803

بدل قفل بالستيك ألقفاص الحيواناتوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني804

االمتيازات الحكومية التابعة للمحجر الحكوميوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني805

اإلطالع على بيانات وعناوين البعثاتوزارة الخارجية806

اإلطالع على دليل المسافروزارة الخارجية807

طلب إصدار تذاكر مرور لمواطني مملكة البحرين في الخارج لدخول المملكةوزارة الخارجية808

طلب استبدال جواز سفر بحرينيوزارة الخارجية809

طلب االستفسار عن أسباب منع دخول المواطنين البحرينين إلى دول مجلس التعاون لدول وزارة الخارجية810
الخليج العربي

طلب المساعدة في الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوكوزارة الخارجية811

طلب المساعدة في حل قضايا المواطنين والرعايا لألجانبوزارة الخارجية812
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طلب تأشيرة لزيارة مملكة البحرينوزارة الخارجية813

طلب تصديق الوثائقوزارة الخارجية814

طلب نقل جثمانوزارة الخارجية815

وجهتيوزارة الخارجية816

 طلب تسجيل عالمة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة817

نشر عالمة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة818

تسجيل عالمة تجارية وإصدار شهادةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة819

طلب تسجيل عالمة جماعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة820

طلب تسجيل عالمة المراقبة والفحصوزارة الصناعة والتجارة والسياحة821

طلب تسجيل عالمة هيئات النفع العام أو المؤسسات المهنيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة822

نشر عالمة جماعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة823

نشر عالمة المراقبة والفحصوزارة الصناعة والتجارة والسياحة824

نشر عالمة هيئات النفع  العام أو المؤسسات المهنيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة825

طلب تعديل نظام استخدام عالمة مسجلة مخصصة للداللة على إجراء المراقبة أو الفحص أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة826
عالمة جماعية

تسجيل عالمة جماعية وإصدار شهادةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة827

تسجيل عالمة المراقبة والفحص وإصدار شهادةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة828

تسجيل عالمة هيئات النفع  العام أو المؤسسات المهنية وإصدار شهادةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة829

طلب تجديد عالمة خالل السنة األخيرة من مدة حمايتهاوزارة الصناعة والتجارة والسياحة830

طلب تجديد عالمة خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحمايةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة831

نشر التجديد لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة832

التظلم من قرار رفض تسجيل عالمة أو تعليقة على شرطوزارة الصناعة والتجارة والسياحة833

طلب االعتراض على قبول تسجيل عالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة834

طلب تحديد جلسة لسماع األقوال لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة835

التظلم من قرار رفض تعديل شكل عالمة مسجلةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة836

طلب الحصول على صورة طبق األصل أو بدل فاقد من شهادة التسجيل لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة837

طلب الحصول على شهادة إيداع عالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة838

طلب صورة طبق األصل من أي طلب أو مستند مقدم لإلدارة المختصة أو صادر منها لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة839

طلب فحص مبدئي عن عالمة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة840

طلب التأشير بنقل ملكية العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة841
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نشر نقل الملكية لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة842

طلب التأشير بنقل ملكية عالمة على أساس االندماجوزارة الصناعة والتجارة والسياحة843

نشر نقل الملكية لعالمة على أساس االندماجوزارة الصناعة والتجارة والسياحة844

طلب التأشير بالترخيص باستعمال عالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة845

نشر الترخيص لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة846

طلب شطب الترخيص لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة847

نشر شطب الترخيص لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة848

طلب التأشير بالرهن لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة849

نشر الرهن لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة850

طلب فك الرهن لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة851

نشر فك الرهن لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة852

طلب التأشير بتغيير اسم مالك العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة853

طلب التأشير بتغيير عنوان مالك العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة854

طلب التأشير بتغيير اسم وعنوان مالك العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة855

أو عنوان مالك العالمة/ نشر تعديل أسم ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة856

طلب التأشير بتغيير اسم الوكيل لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة857

طلب التأشير بتغيير عنوان الوكيل لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة858

لعالمة (تغيير وكالة)طلب التأشير بتغيير اسم وعنوان الوكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة859

أو عنوان الوكيل لعالمة/ نشر تعديل أسم ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة860

طلب التعديل في شكل العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة861

نشر تعديل شكل العالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة862

طلب شطب تسجيل عالمة من المالكوزارة الصناعة والتجارة والسياحة863

نشر شطب تسجيل عالمة من المالكوزارة الصناعة والتجارة والسياحة864

طلب شطب جزء من السلع أو الخدمات لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة865

نشر شطب جزء من السلع أو الخدمات لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة866

طلب الحماية المؤقتة لعالمة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة867

قيد وكيل تسجيل عالمة تجارية في سجل الوكالءوزارة الصناعة والتجارة والسياحة868

ً)تجديد القيد في سجل الوكالء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة869 (سنويا

رسوم وسيلة النشر لكل عددوزارة الصناعة والتجارة والسياحة870
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الرسوم اإلدارية إليداع طلب دولي لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة871

طلب تحويل تسجيل دولي إلى طلب وطني للعالمات التجارية وعالمات الخدمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة872

طلب تحويل تسجيل دولي إلى طلب وطني العالمات الجماعية وعالمة المراقبة والفحص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة873
وعالمات هيئات النفع العام والمؤسسات المهنية

طلب االستعاضة عن تسجيل وطني أو اقليمي بتسجيل دولي لعالمةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة874

طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة875

نشر نموذج أو رسم صناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة876

تسجيل نموذج أو رسم صناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة877

طلب شطب تسجيل رسم أو نموذج صناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة878

نشر الشطب في الجريدة الرسمية لرسم أو نموذج صناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة879

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الثانيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة880

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الثالثةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة881

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الرابعةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة882

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الخامسةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة883

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة السادسةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة884

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة السابعةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة885

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الثامنةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة886

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة التاسعةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة887

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة العاشرةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة888

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الحادية عشروزارة الصناعة والتجارة والسياحة889

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الثانية عشروزارة الصناعة والتجارة والسياحة890

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الثالثة عشروزارة الصناعة والتجارة والسياحة891

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الرابعة عشروزارة الصناعة والتجارة والسياحة892

الرسوم السنوية للنماذج الصناعية إبتداء من السنة الخامسة عشروزارة الصناعة والتجارة والسياحة893

الرسم اإلضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للرسوم والنماذج الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة894

رسم التجديد بعد إنتهاء مدة الحماية للرسوم والنماذج الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة895

التصحيح أوالتعديل أو اإلضافة إلى طلب الرسوم والنماذج الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة896

استخراج الصور والبيانات من السجالت أو الطلبات للرسوم والنماذج الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة897

تغيير اسم أو عنوان صاحب الرسم أوالنموذج الصناعي أو الطلبوزارة الصناعة والتجارة والسياحة898

نقل الملكية في الرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة899
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قيد عقد الترخيص في الرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة900

نشر طلبات الترخيص أو نقل الملكية أو الرهن أو التعديل للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة901

قيد التظلم للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة902

قيد اإلعتراض للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة903

طلب الحماية المؤقتة للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة904

إجراء البحث للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة905

تغيير الوكالء للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة906

طلب الحصول على تمديد مهلة للرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة907

الحصول على نسخة ملونة من الرسم أو النموذج الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة908

تقديم طلب براءة اختراع وفحصه شكليا لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة909

تقديم طلب براءة اختراع وفحصه شكليا للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة910

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة911
 

الفحص الموضوعي لطلب البراءة عن طريق مكتب البراءات الوطني لألفراد

الفحص الموضوعي لطلب البراءة عن طريق مكتب البراءات الوطني للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة912

الفحص الموضوعي لطلب البراءة عن طريق المكاتب الخارجية لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة913

الفحص الموضوعي لطلب البراءة عن طريق المكاتب الخارجية للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة914

منح البراءة ونشرها لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة915

منح البراءة ونشرها للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة916

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثانية لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة917

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثانية للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة918

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثالثة لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة919

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثالثة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة920

الرسم السنوي للبراءة للسنة الرابعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة921

الرسم السنوي للبراءة للسنة الرابعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة922

الرسم السنوي للبراءة للسنة الخامسة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة923

الرسم السنوي للبراءة للسنة الخامسة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة924

الرسم السنوي للبراءة للسنة السادسة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة925

الرسم السنوي للبراءة للسنة السادسة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة926

الرسم السنوي للبراءة للسنة السابعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة927

الرسم السنوي للبراءة للسنة السابعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة928
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الرسم السنوي للبراءة للسنة الثامنة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة929

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثامنة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة930

الرسم السنوي للبراءة للسنة التاسعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة931

الرسم السنوي للبراءة للسنة التاسعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة932

الرسم السنوي للبراءة للسنة العاشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة933

الرسم السنوي للبراءة للسنة العاشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة934

الرسم السنوي للبراءة للسنة الحادي عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة935

الرسم السنوي للبراءة للسنة الحادي عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة936

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثاني عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة937

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثاني عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة938

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثالث عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة939

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثالث عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة940

الرسم السنوي للبراءة للسنة الرابع عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة941

الرسم السنوي للبراءة للسنة الرابع عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة942

الرسم السنوي للبراءة للسنة الخامس عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة943

الرسم السنوي للبراءة للسنة الخامس عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة944

الرسم السنوي للبراءة للسنة السادس عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة945

الرسم السنوي للبراءة للسنة السادس عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة946

الرسم السنوي للبراءة للسنة السابع عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة947

الرسم السنوي للبراءة للسنة السابع عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة948

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثامن عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة949

الرسم السنوي للبراءة للسنة الثامن عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة950

الرسم السنوي للبراءة للسنة التاسع عشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة951

الرسم السنوي للبراءة للسنة التاسع عشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة952

الرسم السنوي للبراءة للسنة العشرون لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة953

الرسم السنوي للبراءة للسنة العشرون للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة954

تقديم طلب منح الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة955

تقديم طلب منح الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة956

منح الترخيص اإلجباري لبراءة االختراع لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة957
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منح الترخيص اإلجباري لبراءة االختراع للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة958

التظلم من قرار االدارة المختصة لبراءات االختراع لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة959

التظلم من قرار االدارة المختصة لبراءات االختراع للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة960

طلب اجراء البحث في البراءات لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة961

طلب اجراء البحث في البراءات للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة962

نشر نقل ملكية البراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة963

نشر رهن البراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة964

نشر  حجز البراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة965

نشر الترخيص للغير باستغالل البراءة  لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة966

نشر نقل ملكية البراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة967

نشر رهن البراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة968

نشر حجز البراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة969

نشر الترخيص للغير باستغالل البراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة970

الرسم اإلضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة971

الرسم اإلضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة972

تعديل بيانات ملكية البراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة973

تعديل بيانات وكالة  البراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة974

تعديل بيانات ملكية البراءة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة975

تعديل بيانات وكالة البراءة  في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة976

قيد عقد الترخيص االختياري للبراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة977

قيد عقد الترخيص االختياري للبراءة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة978

التاشير بنقل ملكية البراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة979

التاشير برهن البراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة980

التاشير بالحجز على البراءة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة981

التاشير بنقل ملكية البراءة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة982

التاشير برهن البراءة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة983

التاشير بالحجز على البراءة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة984

طلب الحماية المؤقتة للبراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة985

طلب الحماية المؤقتة للبراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة986
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الحصول على المستخرجات وصور من بيانات السجالت أو الطلبات والبراءات لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة987

الحصول على المستخرجات وصور من بيانات السجالت أو الطلبات والبراءات للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة988

رسوم شطب البراءة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة989

رسوم شطب البراءة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة990

تقديم طلب نموذج منفعة وفحصه شكليا لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة991

تقديم طلب نموذج منفعة وفحصه شكليا للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة992

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة993
 

الفحص الموضوعي لنموذج المنفعة عن طريق مكتب البراءات الوطني لألفراد

الفحص الموضوعي لنموذج المنفعة عن طريق مكتب البراءات الوطني للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة994

الفحص الموضوعي لنموذج المنفعة عن طريق المكاتب الخارجية لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة995

الفحص الموضوعي لنموذج المنفعة عن طريق المكاتب الخارجية للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة996

منح نموذج المنفعة ونشره لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة997

 منح نموذج المنفعة ونشره للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة998

الرسم السنوي لنموذج المنفعة  للسنة الثانية لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة999

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الثانية للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1000

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الثالثة لألفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1001

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الثالثة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1002

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الرابعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1003

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الرابعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1004

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الخامسة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1005

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الخامسة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1006

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة السادسة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1007

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة السادسة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1008

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة السابعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1009

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة السابعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1010

الرسم السنوي للنموذج المنفعة  للسنة الثامنة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1011

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة الثامنة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1012

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة التاسعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1013

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة التاسعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1014

الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة العاشرة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1015
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الرسم السنوي لنموذج المنفعة للسنة العاشرة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1016

تقديم طلب منح الترخيص اإلجباري الستغالل براءة النموذج لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1017

تقديم طلب منح الترخيص اإلجباري الستغالل براءة النموذج للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1018

منح الترخيص اإلجباري لبراءة النموذج لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1019

منح الترخيص اإلجباري لبراءة االنموذج للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1020

التظلم من قرار االدارة المختصة لنموذج المنفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1021

التظلم من قرار االدارة المختصة لنموذج المنفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1022

طلب اجراء البحث في البراءات لنموذج المنفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1023

طلب اجراء البحث للنموذج في البراءات لنموذج المنفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1024

نشر نقل ملكية براءة نموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1025

نشر رهن براءة نموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1026

نشر حجز براءة نموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1027

نشر الترخيص للغير باستغالل براءة نموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1028

نشر نقل ملكية براءة نموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1029

نشر رهن براءة نموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1030

نشر حجز براءة نموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1031

نشر الترخيص للغير باستغالل نموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1032

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1033
الرسم اإلضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي لبراءة نموذج منفعة لالفراد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1034
 

الرسم اإلضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي لبراءة نموذج منفعة للشركات

تعديل بيانات ملكية براءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1035

تعديل بيانات وكالة براءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1036

تعديل بيانات ملكية براءة نموذج منفعة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1037

قيد عقد الترخيص االختياري لبراءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1038

قيد عقد الترخيص االختياري لبراءة نموذج منفعة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1039

التاشير بنقل ملكية براءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1040

التاشير برهن براءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1041

التاشير بالحجز على براءة نموذج منفعة في السجل لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1042

التاشير بنقل ملكية براءة نموذج منفعة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1043

التاشير برهن براءة نموذج منفعة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1044
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التاشير بالحجز على براءة نموذج منفعة في السجل للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1045

طلب الحماية المؤقته لبراءة نموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1046

طلب الحماية المؤقته لبراءة نموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1047

الحصول على المستخرجات وصور من بيانات السجالت أو الطلبات والبراءات لنموذج منفعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1048
لألفراد

الحصول على المستخرجات وصور من بيانات السجالت أو الطلبات والبراءات لنموذج منفعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1049
للشركات

رسوم شطب البراءة لنموذج منفعة لالفرادوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1050

رسوم شطب البراءة لنموذج منفعة للشركاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1051

دراسة طلبات رخصة فتح مكتب لتدقيق الحساباتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1052

تجديد سجل تجاريوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1053

تأخير خالل السنة األولى من تاريخ استحقاق التجديد- غرامة تأخير تجديد السجل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1054

تأخير خالل السنة الثانية من تاريخ استحقاق التجديد- غرامة تأخير تجديد السجل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1055

تأخير خالل السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد- غرامة تأخير تجديد السجل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1056

اعادة قيد سجلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1057

تسجيل السجلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1058

رسوم األنشطة التجارية ألول ثالثة أنشطةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1059

رسوم األنشطة التجارية لكل نشاط إضافي سنوي ًاوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1060

ترخيص السجلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1061

نقل الملكيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1062

إضافة فرعوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1063

إضافة نشاطوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1064

تغيير نشاطوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1065

حذف نشاطوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1066

تغيير العنوان التجاريوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1067

تغيير االسم التجاريوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1068

تغيير اسم المجموعة للشركةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1069

 ساعة24فتح محل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1070

زيادة رأس المالوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1071

نقصان رأس المالوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1072

(حذف، إضافة)إدارة المخول بالتوقيع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1073
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(حذف، إضافة)إدارة مجلس اإلدارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1074

(حذف، إضافة)إدارة شركاء الشركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1075

(حذف، إضافة)إدارة الممثلين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1076

تغيير كفيلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1077

تحويل السجلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1078

تغيير نهاية جديدة للسنة الماليةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1079

تغيير نوع الشركةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1080

تسجيل الرهنوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1081

حذف الرهنوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1082

تغيير مدة الشركةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1083

تسجيل التصفيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1084

حذف فرعوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1085

تسجيل الحجز التحفظيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1086

حذف الحجز التحفظيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1087

تسجيل اإلفالسوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1088

إدارة الحراسة القضائيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1089

إدارة الشروطوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1090

حضور ممثل عن الوزارة في إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1091

(للبحريني و الخليجي و األمريكي)قيد األفراد في سجل مدققي الحسابات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1092

قيد األفراد في سجل مدققي الحسابات لغير البحرينيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1093

(للبحريني والخليجي واألمريكي )تجديد قيد األفراد في سجل مدققي الحسابات  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1094

(لغير البحريني)تجديد قيد األفراد في سجل مدققي الحسابات  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1095

لطلب التقرير/ طلب نسخة من التقارير المالية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1096

(لكل صفحة)طلب نسخة من التقارير المالية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1097

طلب ملفات ومستندات من ملف الشركة لطلب ملفاتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1098

(نسخة لكل صورة ورقة)طلب ملفات ومستندات من ملف الشركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1099

تسجيل وكالة جديدةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1100

رسوم تغييير على الوكالةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1101

تجديد وكالةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1102
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اصدار شهادةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1103

طباعة شهادة السجلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1104

دراسة طلبات صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارهوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1105

طباعة مستخرجوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1106

حجز اسم تجاريوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1107

قيد وكالة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1108

استفسار عن وكالةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1109

التصديق على المستنداتوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1110

التظلم عن وكالة تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1111

إصدار شهادة الموافقة المبدئيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1112

تجديد شهادة الموافقة المبدئيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1113

إصدار الترخيص الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1114

تجديد الترخيص الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1115

"التوسعة"زيادة الطاقة اإلنتاجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1116

إصدار بدل فاقد للترخيص الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1117

إصدار شهادة لمن يهمه األمروزارة الصناعة والتجارة والسياحة1118

منتج (10-1)إصدار وثيقة بيع حر لعدد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1119

إصدار شهادة القيد في السجل الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1120

تجديد شهادة القيد في السجل الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1121

إصدار بدل فاقد شهادة القيد في السجل الصناعيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1122

(أ)الحصول على اإلعفاء الجمركي على مدخالت الصناعة نموذج وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1123

تجديد اإلعفاء الجمركي على مدخالت الصناعة/ تمديدوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1124

إضافة مواد خام أولية داخلة في اإلنتاجوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1125

خطاب إفساح عن البضاعة مقابل دفع مبلغ تأمينوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1126

(ب)إصدار شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية نموذج وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1127

(Cupellation Method)طريقة التجفين – تحليل عينات الذهب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1128

(ICP_OES)طريقة تحليل امتصاص الطيف – تحليل عينات الذهب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1129

(XRF)طريقة الفحص بأشعة أكس – تحليل عينات الذهب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1130

(Touch Stone)طريقة حجر المحك – تحليل عينات الذهب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1131
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(Volumetric Titration)طريقة المعايرة المباشرة – تحليل عينات الفضة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1132

(XRF)طريقة الفحص بأشعة أكس – تحليل عينات الفضة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1133

(Touch Stone)طريقة حجر المحك – تحليل عينات الفضة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1134

(ICP_OES)طريقة تحليل امتصاص الطيف – تحليل عينات البالتين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1135

(XRF)طريقة الفحص باشعة أكس – تحليل عينات البالتين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1136

وسم مصوغ الذهب المصنع محلياوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1137

وسم مصوغ الذهب المستوردوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1138

وسم مصوغ الفضة المصنع محلياوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1139

وسم مصوغ الفضة المستوردوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1140

وسم مصوغ البالتين المصنع محلياوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1141

وسم مصوغ البالتين المستوردوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1142

إصدار تقرير فحصوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1143

(...األسماء، التواريخ، الحروف، إلخ)الوسم بالليزر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1144

إعادة طباعة تقرير فحصوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1145

لفحص ووسم المعادن الثمينة (Fast Track)رسوم الخدمة السريعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1146

(سنجة)رسم الوزن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1147

رسم موازين الزنبركوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1148

(للمجوهرات واالحجار الكريمة)رسم موازين القب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1149

رسم موازين القبانوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1150

رسم لموازين ذات المنصةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1151

رسم الموازين االلكترونية والحساسةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1152

رسم لموازين ذات القاعدة والكفتينوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1153

رسم الموازين ذات البيان التلقائي ونصف التلقائيوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1154

رسم الموازين الذاتيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1155

موازين الجسوروزارة الصناعة والتجارة والسياحة1156

رسم المكاييل المستخدم في التجارةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1157

أدوات الطول الصلبةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1158

(الشريطية)أدوات الطول الكرارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1159

رسم مصاريف اإلنتقال إلى مكان صاحب الشأن للمعاينةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1160
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 بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1161

استقبال شكاوى المستهلكين والبت فيهاوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1162

إصدار وتجديد بطاقات الطحين المدعوم للمخابز الشعبية واألوتوماتيكيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1163

الترخيص إلقامة تخفيضات تجاريةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1164

رسم االعتراضوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1165

استمارة سجل تجاريوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1166

رسم السحوبات التجارية من فرع واحد إلى ثالثة فروعوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1167

 فروع6 إلى 4رسم السحوبات التجارية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1168

رسم السحوبات التجارية على إعادة السحبوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1169

 فروع6رسم السحوبات التجارية ألكثر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1170

الترخيص إلقامة حملة ترويجية  لمدة شهر أو أقلوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1171

 شهور3-1الترخيص إلقامة حملة ترويجية  من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1172

 شهور6-3الترخيص إلقامة حملة ترويجية  من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة1173

خدمات دراسة طلبات القسائم الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1174

 للقسيمة ملف فتح وهي المقدمة اإلدارية الخدمات وتشمل  إجراءات تخصيص القسيمة الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1175
للمشروع الموافقات على للحصول ومتابعتها الرسمية للجهات المخاطبات وأعداد

مراجعة واعتماد خرائط البناءوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1176

اعداد عقود االيجار مع المستثمرين الستئجار القسائم الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1177

خدمات تجديد أو إصدار شهادة مسح القسائم الصناعيةوزارة الصناعة والتجارة والسياحة1178

(سيل الحاويات والبضائع)الختم الجمركي الجمارك1179

الختم الجمركي بأقسام تفتيش الركابالجمارك1180

طلب المستورد الخطي لمطابقة البضائع بالدائرة الجمركية بعد تقديم البيانالجمارك1181

استرداد مبلغ التأمينالجمارك1182

إصدار بدل فاقد أو تالف لوصل التأمينالجمارك1183

إصدار بطاقة جمركية للمركبات ألول مرةالجمارك1184

بدل فاقد لبطاقة جمركية للمركباتالجمارك1185

طلب تعديل على البطاقة الجمركية للمركبات لخطأ من قبل المستوردالجمارك1186

 قدم20حاوية قياس / شاحنة الجمارك1187

 قدم او اكثر40حاوية قياس / شاحنة الجمارك1188
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الحيوانات الحية ماعدا الطيورالجمارك1189

إصدار إفادة بناءا على طلب صاحب الشأنالجمارك1190

طلب معلومات عن صاحب السجل او أصحاب العالقةالجمارك1191

إصدار رخصة مخلص جمركيالجمارك1192

إصدار رخصة مندوب مخلص جمركيالجمارك1193

تجديد رخصة مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد او تالفالجمارك1194

تجديد رخصة مندوب مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد او تالفالجمارك1195

إصدار رخصة متدرب مخلص جمركيالجمارك1196

تجديد رخصة متدرب مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد او تالفالجمارك1197

امتحان او إعادة امتحان التخليص الجمركيالجمارك1198

تغيير نشاط المستودع من خاص إلى عام والعكسالجمارك1199

إذن انتقال وسيلة النقل البحريةالجمارك1200

إعادة البيان الجمركي للمخلص بناًء على طلبهالجمارك1201

إشعار خروج لوسائط النقل للشحاناتالجمارك1202

نسخة غير ورقية من التعريفة الجمركية الموحدةالجمارك1203

طلب نسخة طبق األصل من أي بيان جمركي أو مرفقاتهالجمارك1204

إستيراد لمصانع بدول مجلس - استيراد مقاصه-استيراد مؤقت- استيراد نهائي )بيان استيرادالجمارك1205
رسوم البيان - (إعاده استيراد لرفض بضاعة في التصدير-التعاون

إستيراد لمصانع بدول مجلس - استيراد مقاصه-استيراد مؤقت- استيراد نهائي )بيان استيرادالجمارك1206
رسوم قبل وصول البضاعة - (إعاده استيراد لرفض بضاعة في التصدير-التعاون

رسوم البيان- بيان عبور الجمارك1207

رسوم قبل صول البضاعة- بيان عبور الجمارك1208

رسوم البيان- بيان تخزين لبضاعة تدخل من المنافذ األولى أو البيئية الجمارك1209

رسوم قبل وصول البضاعة- بيان تخزين لبضاعة تدخل من المنافذ األولى أو البيئية الجمارك1210

باقي أنواع البيانات الجمركيةالجمارك1211

(بيان المنافيست)بدل فاقد / إصدار أو إعادة إصدار الجمارك1212

إعداد بيان مبسط لالستعمال الشخصيالجمارك1213

إنهاء إجراءات السفن الصغيرة في المرافىء الخاصة أو خارج الدوائر الجمركيةالجمارك1214

إصدار شهادة منشا للبضائع الوطنية المصدرةالجمارك1215

إصدار بدل فاقد للبيان الجمركيالجمارك1216

إصدار بدل فاقد أو تالف لوصل الحجزالجمارك1217
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المخالفات اللتي تقع المخلصين او الشركاتالجمارك1218

ترحيل مبالغ شهادات المنشأ  إلى حساب اإليراد العام وذلك النتهاء مدة التامين من غير مطالبة الجمارك1219
المخلص بمبلغ التامين

رسم الضريبة الجمركيةالجمارك1220

رسم اإليرادات االنتقائيةالجمارك1221

الخدمة السريعه إلنهاء إجراءات التدقيق والمعاينهالجمارك1222

الفحص بجهاز االشعه الثابتالجمارك1223

فحص البضائع بجهاز األشعة خارج الدائرة الجمركيةالجمارك1224

تحديد رمز النظام المنسق لكل صنف من البضاعهالجمارك1225

االلتحاق بدورة التخليص الجمركيالجمارك1226

حفظ البضاعه لدى الجمارك ألغراض إعادة التصدير تحتسب بعد مضي ثالثه ايام عمل من الجمارك1227
تاريخ التخزين

طلب أي إجراء من إجراءات التخليص الجمركي خارج الدوام الرسمي او طلب معاينه البضاعة الجمارك1228
خارج المنافذ الجمركية

مرافقة او خفر البضائع من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخرالجمارك1229

بدل إنتقال للمرافقة أو أجراءات التخليص الجمركي خارج الدوام الرسمي إذا لم يوفر طالب الجمارك1230
الخدمة وسيلة مواصالت مناسبة

فان او أي وسيلة نقل مشابهة/ رسوم التفريغ والتحميل الجمارك1231

رسوم خدمات لتصنيف البضائع ألغراض تصنيف وتعرفة السلعة او القيمه او المنشأ بناًء على الجمارك1232
طلب وإقرار صاحب العالقه

(أقل من كيلوجرام إلى عشرة كيلوجرامات)تغليف ونقل العينات صغيرة الحجم الجمارك1233

(يزيد وزنها عن عشرة كيلوجرامات)تغليف ونقل العينات الكبيرة الحجم الجمارك1234

ملون- تصوير المستندات الجمركية الجمارك1235

أسود وأبيض- تصوير المستندات الجمركية الجمارك1236

استرداد الضريبة الجمركيةالجمارك1237

رسوم الخدمات الجمركية بجسر الملك فهدالجمارك1238

طرح المناقصاتالجمارك1239

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد األمن العام- وزارة الداخلية 1240
يتراوح بين شقتين الى اربع شقق

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد األمن العام- وزارة الداخلية 1241
يتراوح بين خمس الى سبع شقق

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد األمن العام- وزارة الداخلية 1242
يتراوح بين ثماني الى عشر شقق

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على األمن العام- وزارة الداخلية 1243
احدى عشر شقة فاكثر

ترخيص خرائط المراكز التجارية ،والمباني العالية ،األمن العام- وزارة الداخلية 1244
 والمباني التي تزيد مساحتها عن ألف متر مربع

ترخيص خرائط المباني التي تقل مساحتها عن الف متر مربعاألمن العام- وزارة الداخلية 1245

ترخيص خرائط االندية والمدارس والمستشفيات ومباني األمن العام- وزارة الداخلية 1246
المجمعات
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ترخيص خرائط الفنادق والشقق المفروشةاألمن العام- وزارة الداخلية 1247

ترخيص خرائط المصانع والمخازن ، وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1248

ترخيص تحويل المباني السكنية القائمة الى فنادق األمن العام- وزارة الداخلية 1249
او شقق مفروشة او فندقية

ترخيص خرائط المجمعات السكنية التي تحتوي على اقل األمن العام- وزارة الداخلية 1250
( لكل فيال 10 )من عشر فلل 

ترخيص خرائط المجمعات السكنية التي تحتوي على  األمن العام- وزارة الداخلية 1251
 عشر فلل فاكثر

الترخيص لمعدات الحريق والسالمة ، وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1252

ترخيص عدم الممانعة لمعدات الحريق والسالمة ،األمن العام- وزارة الداخلية 1253
وتجديد الترخيص

ترخيص االستعدادات واالحتياطات الجهزة الدفاع المدني األمن العام- وزارة الداخلية 1254
لمدة اربع وعشرين وساعة

ترخيص المخابز الشعبية وااللية ، وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1255

ترخيص محالت بيع الغاز والتصليح والتجديد السنوياألمن العام- وزارة الداخلية 1256

ترخيص محالت وورش الذهب والتجديد السنوياألمن العام- وزارة الداخلية 1257

ترخيص الموافقة على سيارات نقل المواد الكيميائية واألمن العام- وزارة الداخلية 1258
الخطرة ، وتجديد الترخيص

ترخيص عدم ممانعة لتخزين المواد الكيميائية والخطرة ، وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1259

ترخيص بالموافقة على نقل شحنات المواد الخطرة ليوم واحداألمن العام- وزارة الداخلية 1260

الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على أعمال الدفاع األمن العام- وزارة الداخلية 1261
المدني

تجديد الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على أعمال الدفاعاألمن العام- وزارة الداخلية 1262

الترخيص لمحطات تزويد الوقود ، وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1263

الترخيص لمكتب فني تركيب وصيانة شبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة وتجديد الترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1264

الترخيص للمكاتب الفنية العاملة في مجال الدفاع المدني ، األمن العام- وزارة الداخلية 1265
وتجديد الترخيص

الترخيص لمكاتب هندسية واستشارة في مجال الوقاية األمن العام- وزارة الداخلية 1266
والحماية من الحريق ، وتجديد الترخيص

ترخيص الموافقة النهائية على تركيب خزانات األمن العام- وزارة الداخلية 1267
( لكل خزان 10 )الديزل والغاز وتجديد الترخيص 

ترخيص تركيب وصيانة اجهزة االنذار واالطفاء وتجديد األمن العام- وزارة الداخلية 1268
الترخيص

الترخيص لمصنع محلي لمعدات االطفاء والوقاية األمن العام- وزارة الداخلية 1269
من الحريق ،وتجديد الترخيص

إصدار بدل فاقد أو تالف لجميع انواع التراخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1270

مقابل ترجمة اي ترخيصاألمن العام- وزارة الداخلية 1271

رسوم اصدار ترخيص شركة أمن وحراسة خاصةاألمن العام- وزارة الداخلية 1272

رسوم تجديد الترخيص لشركات االمن والحراسة الخاصةاألمن العام- وزارة الداخلية 1273

رسوم اطالع ذوي الشأن على سجل ترخيص الخدمات االمنيةاألمن العام- وزارة الداخلية 1274
 والحصول على صورة رسمية منه

(مع تسليح)توفير حراسة للمنشآت الحكومية األمن العام- وزارة الداخلية 1275
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تقرير حرائق السياراتاألمن العام- وزارة الداخلية 1276

الدورة التدريبية لحراس شركات االمن والحراسة الخاصةاألمن العام- وزارة الداخلية 1277

رسوم الدورة التنشيطية لحراس االمن المدنييناألمن العام- وزارة الداخلية 1278

بيع وثائق المناقصاتاألمن العام- وزارة الداخلية 1279

سنة (5)رخصة جديدة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1280

سنة (5)تجديد رخصة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1281

سنة (5)بدل فاقد لرخصة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1282

سنة (5)بدل تالف لرخصة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1283

سنة (1)رخصة جديدة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1284

سنة (1)تجديد رخصة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1285

سنة (1)بدل فاقد لرخصة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1286

سنة (1)بدل تالف لرخصة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1287

ترخيص جديد مؤقت للتعلماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1288

تجديد ترخيص مؤقت للنعلماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1289

بدل فاقد لترخيص التعلماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1290

بدل تالف لترخيص التعلماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1291

اصدار رخصة دوليةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1292

ترخيص مؤقت للقيادةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1293

اصدار ترخيص للتجربةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1294

بدل فاقد لترخيص التجربةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1295

ترخيص جديد للتعليماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1296

تجديد ترخيص التعليماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1297

بدل فاقد لترخيص التعليماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1298

بدل تالف لترخيص التعليماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1299

رسوم تأخير أياماإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1300

تجديد ترخيص للتجربةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1301

فحص نظراإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1302

امتحان السياقة العملياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1303

تصحيح البياناتاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1304
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امتحان السياقة النظرياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1305

تجديد ترخيص التعليم للمسنيناإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1306

سنة للمسنين (5)تجديد رخصة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1307

سنة للمسنين (1)تجديد رخصة  اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1308

 طن2.5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1309

 طن5-2.5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1310

 طن7-5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1311

 طن11-7الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1312

 طن11الرسم السنوي لما فوق اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1313

الرسم للدراجات الناريةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1314

رسم الفحص الفنياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1315

نقل الملكيةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1316

االحتفاظ برقم التسجيل سنةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1317

نقل رقم مركبة إلى أخرىاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1318

نسخه لشهادة التسجيلاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1319

شهادة الفحصاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1320

بدل فاقد للملكية أو التسجيلاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1321

لوحة فحص للشركاتاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1322

لوحة فحص لألفراداإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1323

تسعيرة األجرةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1324

ماسك شهادة التسجيلاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1325

رسم الفحص الفني الخارجياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1326

رسوم تأخير بالسنيناإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1327

نقل طلبة المدارس لألفراداإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1328

شهادة عدم ممانعة لتصدير مركبةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1329

شهادة ترخيص ألعمال الطرقاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1330

 دينار للساعة5مرافقة الشاحنات اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1331

 دينار للساعة3أتعاب رجال المرور اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1332

 طن2.5الرسم السنوي ألول مرة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1333
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 طن5 – 2.5الرسم السنوي ألول مرة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1334

 طن7-5الرسم السنوي ألول مرة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1335

 طن11-7الرسم السنوي ألول مرة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1336

 طن11الرسم السنوي ألول مرة لما فوق اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1337

الرسم السنوي ألول مرة للدراجات النارية الجديدةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1338

خصوصي- لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1339

دراجة نارية– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1340

الديوان الملكي– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1341

هيئة سياسية– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1342

أمن عام– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1343

نقل عام للركاب– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1344

نقل خاص– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1345

أخرى– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1346

أجرة تحت الطلب- لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1347

نقل عام لألفراد– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1348

نقل مشترك– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1349

أجرة– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1350

باص سياحي– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1351

مقاوالت– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1352

استعمال خاص– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1353

خاص للركاب– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1354

مشترك خاص- لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1355

تصدير– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1356

لوحات الفحص– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1357

شبه مقطورة– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1358

سباقات– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1359

مقطورة ونصف مقطورة– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1360

خصوصي الفئة الخاصة– لوحة معدنية اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1361

تملك رقم تسجيل خصوصياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1362
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إعادة بيع رقم تسجيل خصوصياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1363

 طن للمسنين2.5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1364

 طن للمسنين5-2.5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1365

 طن للمسنين7-5الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1366

 طن للمسنين11-7الرسم السنوي اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1367

 طن للمسنين11الرسم السنوي لما فوق اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1368

الرسم للدراجات النارية للمسنيناإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1369

إصدار التقارير بأنواعهااإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1370

عداد الوقوفاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1371

نقل المركبة المعرقلة للسيراإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1372

نقل المركبة للمرور لفحصهااإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1373

نقل المركبة من المروراإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1374

نقل المركبة للمكان المطلوباإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1375

نقل المركبة التالفةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1376

 إعادة التحقيق في الحوادثاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1377

(يوم30 دينار لمدة 3)إيواء اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1378

(يوم30دينار لليوم بعد )إيواء اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1379

استخدام المركز لتدريب السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1380

استخدام سيارة المركز لتدريب السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1381

رسوم المحاضرات لتدريب السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1382

دورة وسائل النقل العام لتدريب السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1383

(عربي)كتيب قواعد السير لتدريب السياقة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1384

(إنجليزي)كتيب قواعد السير لتدريب السياقة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1385

دفتر اجراءات تعلم السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1386

لتدريب السياقة (الحريق)- دورة سيارات الطوارئ اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1387

دورة السواق الثقيلة لتدريب السياقةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1388

لتدريب السياقة ( دينار للساعة3 )ساعات إضافية للدورة الثقيلة اإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1389

دورة مدربي السياقة للمركبات الخفيفةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1390

دورة مدربي السياقة للمركبات الثقيلةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1391
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دورة مدربي مدني باصاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1392

الرسم المقرر لدورة السياقة للدرجات النارية عن كل ساعةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1393

رسم تعليم قيادة للمركبات الثقيلة للساعةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1394

رسم تعليم قيادة للمركبات األخرى للساعةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1395

شهادة الملكيةاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1396

دراسة طلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز للفحصاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1397

اصدار ترخيص مركز للفحص الفنياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1398

تجديد ترخيص مركز للفحص الفنياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1399

تالف ترخيص مركز للفحص الفني/اصدار بدل فاقداإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1400

اصدار ترخيص الفاحصاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1401

تجديد ترخيص الفاحصاإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1402

تالف ترخيص الفاحص/اصدار بدل فاقداإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1403

اعتماد شهادة الفحص الفنياإلدارة العامة للمرور- وزارة الداخلية 1404

جواز عادي-اصدار جواز االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1405

جواز لسفرة واحدة-اصدار جواز االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1406

جواز سفر خدمة- اصدار جواز  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1407

تذكرة مرور- اصدار جواز االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1408

جواز خاص- اصدار جواز االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1409

جواز دبلوماسي- اصدار جواز االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1410

جواز عادي مع الطباعة- تجديد جواز مع الطباعة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1411

جواز لسفرة واحدة مع الطباعة- تجديد جواز مع الطباعة  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1412

تجديد جواز مع الطباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1413

تذكرة مرور مع الطباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1414

تجديد الجواز الخاص مع الطباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1415

تجديد الجواز الدبلوماسي مع الطباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1416

تجديد الجواز العادي مخفض مع الطباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1417

تجديد جواز عادي بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1418

تجديد جواز سفر خدمة بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1419

تجديد جواز خاص بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1420
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تجديد جواز دبلوماسي بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1421

تجديد جواز لسفرة واحدة بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1422

تجديد تذكرة مرور بدون طباعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1423

بدل فاقد جواز عادياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1424

بدل فاقد لجواز لسفرة واحدةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1425

بدل فاقد لجواز سفر خدمةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1426

بدل فاقد لجواز خاصاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1427

بدل فاقد لجواز دبلوماسياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1428

بدل فاقد لتذكرة مروراالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1429

بدل تالف لجواز عادياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1430

بدل تالف لجواز لسفرة واحدةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1431

بدل تالف لجواز سفر خدمةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1432

بدل تالف لجواز خاصاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1433

بدل تالف لجواز دبلوماسياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1434

بدل تالف لتذكرة مروراالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1435

اصدار تذكرة مرور للمواليد خارج البحرين عن طريق االدارة العامة للجنسة والجوازات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1436
واإلقامة

اصدار تذكرة مرور للمواليد خارج البحرين عن طريق وزارة الخارجيةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1437

اصدار تذكرة مرور للجوازات البحرينية المفقودةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1438

شهادة الهويةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1439

إضافة الهويةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1440

تعديل شهادة الهويةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1441

اصدار أوراق الخروجاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1442

اصدار شهادة ميالداالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1443

صاحب العمل بحريني- رسوم تقديم الطلب لتأشيرة عمل االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1444

صاحب العمل غير بحريني-  رسوم تقديم الطلب  لتأشيرة عمل االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1445

رسوم تقديم الطلب  لتأشيرة للفرق الفنيةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1446

السفارات-  رسوم تقديم الطلب تأشيره عمل االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1447

عائلة بحرينية-  رسوم تقديم الطلب لتأشيرة التحاق االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1448

عائلة غير بحرينية-  رسوم تقديم الطلب لتأشيرة التحاق االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1449



العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

167

الخدمةاسم الجهة الحكومية

المضافة القيمة ضريبة من المعفاة الحكومية الجهات توريدات جدول

للجهات التعليمية-  رسوم تقديم الطلب لتأشيرة التحاق االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1450

السفارات-  رسوم تقديم الطلب لتأشيرة التحاق االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1451

متعددة- تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1452

عائلة بحرينية برسوم-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1453

عائلة بحرينية-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1454

عمل الخدم متعددة-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1455

مقيم بدول مجلس التعاون الخليجي متعددة-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1456

مرة واحده-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1457

مرة واحده للمقيم او تاشيرة زيارة-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1458

متعددة لسائقي الشاحنات-  تاشيرة عودة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1459

 سنوات لمواطني المملكة المتحده ، إيرلندا ، كندا 5 تأشيرة عودة لعدة سفرات صالحة لمدة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1460
والواليات المتحده االمريكية

(سنتين) تاشيرة عودة بامر االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1461

(سنة) تاشيرة عودة  بامر االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1462

( شهور6) تاشيرة عودة بامر االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1463

( شهور3) تاشيرة عودة بامر االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1464

 تاشيرة عودة بامر لمدة سنةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1465

(مؤتمر) تأشيرة زيارة رجال اعمال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1466

(معرض) تأشيرة زيارة رجال اعمال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1467

(مهرجان) تأشيرة زيارة رجال اعمال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1468

(اجتماعات) تأشيرة زيارة رجال اعمال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1469

(اخرى) تأشيرة زيارة رجال اعمال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1470

دينية-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1471

وسائل االعالم-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1472

عالجية-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1473

عائلية- سياحية -  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1474

رسوم تمديد التأشيرة لمدة أسبوعيناالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1475

هيئة غير حكومية-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1476

سفارات-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1477

(سياحية، عائلية)سفارات -  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1478
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قطاع مصرفي-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1479

دبلوماسية-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1480

سواق الشاحنات-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1481

اسبوع مرة واحده-  تأشيرة زيارة عامة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1482

F1سباق -  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1483

 زائرV8سباق -   تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1484

 منظمV8سباق - تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1485

 زائرWECبطولة -  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1486

 منظمWECبطولة -  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1487

 زائرGT2سباق  -  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1488

 منظمGT2سباق -  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1489

اخرى-  تأشيرة مناسبات االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1490

اعتماد شهادة عدم االعتراض- تثبيت التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1491

 تحويل من عمل الى عملاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1492

 تحويل من التحاق الى عملاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1493

 تحويل من زيارة الى عملاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1494

 تحويل من عمل الى التحاقاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1495

 تحويل من التحاق الى التحاقاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1496

 تحويل من زيارة الى التحاقاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1497

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية للعائلة لمدة شهراالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1498

  تحويل تأشيرة  زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1499

G115 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لدول االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1500

 أشهر للبريطانيين واإليرلنديين3 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1501

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية لزوار دول مجلس التعاون الخليجياالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1502

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية  للمستثمريناالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1503

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية متعددة السفرات صالحة لمدة سنة واحدهاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1504

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوعين لسفره واحدهاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1505

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية لرجال االعمالاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1506

 تحويل تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوع واحداالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1507
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1تحويل اصدار تأشيرة إلكترونية سباق الفورموال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1508

تأشيرة زيارة إلكترونية للعائلة لمدة شهر- رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1509

تأشيرة  زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لمقيمي دول مجلس التعاون - رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1510
الخليجي

G115تأشيرة  زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لدول - رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1511

 أشهر للبريطانيين واإليرلنديين3تأشيرة زيارة  إلكترونية  -  رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1512

تأشيرة زيارة  إلكترونية لزوار دول مجلس التعاون الخليجي- رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1513

تأشيرة زيارة إلكترونية  للمستثمرين- رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1514

 أشهر والبقاء في البالد شهر واحد3تأشيرة سياحية لمدة - رسوم اإلصداراالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1515

تأشيرة زيارة إلكترونية  متعددة السفرات صالحة لمدة سنة واحده- رسوم اإلصداراالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1516

تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوعين لسفره واحده- رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1517

تأشيرة زيارة إلكترونية لرجال االعمال-  رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1518

تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوع واحد-  رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1519

1رسوم إصدار اصدار تأشيرة إلكترونية سباق الفورموال االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1520

تأشيرة زيارة إلكترونية للعائلة لمدة شهر-  رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1521

تأشيرة  زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لمقيمي دول مجلس التعاون - رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1522
الخليجي

G115تأشيرة  زيارة إلكترونية ثالثة اشهر متعددة لدول - رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1523

 أشهر للبريطانيين واإليرلنديين3تأشيرة زيارة  إلكترونية  - رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1524

تأشيرة زيارة  إلكترونية لزوار دول مجلس التعاون الخليجي- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1525

تأشيرة زيارة إلكترونية  للمستثمرين- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1526

تأشيرة زيارة إلكترونية  متعددة السفرات صالحة لمدة سنة واحده- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1527

تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوعين لسفره واحده- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1528

تأشيرة زيارة إلكترونية لرجال االعمال- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1529

تأشيرة زيارة إلكترونية اسبوع واحد- رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1530

1اصدار تأشيرة إلكترونية سباق الفورموال - رسوم تمديد التأشيرة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1531

رسوم تقديم الطلباالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1532

رسوم اصدار اإلقامةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1533

رسوم تأخير اصدار وتجديد االقامةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1534

رسوم تجديد االقامةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1535

اصدار وتجديد اإلقامات/ رسوم تقديم الطلب االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1536
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اصدار وتجديد اإلقامات/ رسوم تحويل االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1537

اصدار وتجديد اإلقامات/ رسوم اإلصدار االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1538

رسوم تمديد االقامة المنتهيهاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1539

رسوم إلغاء االقامةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1540

رسوم التثبيت/ اذا كانت التأشيرة صالحه  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1541

رسوم تمديد االقامة المنتهيه/ اذا كانت التأشيرة صالحه  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1542

رسوم إلغاء االقامة/ اذا كانت التأشيرة صالحه  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1543

رسوم التاخير/ اذا كانت التأشيرة صالحه  االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1544

رسوم التثبيت / ( يوم365)اذا كانت تاشيره العمل منتهيه وتم إلغائها قبل مرورما يعادل سنة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1545

رسوم التثبيت / ( يوم1+  يوم  365)اذا كانت تاشيره العمل منتهيه وتم إلغائها بعد مرور سنة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1546

رسوم تمديد    /( يوم1+  يوم  365)اذا كانت تاشيره العمل منتهيه وتم إلغائها بعد مرور سنة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1547
االقامة المنتهيه

رسوم إلغاء    /( يوم1+  يوم  365)اذا كانت تاشيره العمل منتهيه وتم إلغائها بعد مرور سنة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1548
االقامة

رسوم التاخير  /( يوم1+  يوم  365)اذا كانت تاشيره العمل منتهيه وتم إلغائها بعد مرور سنة االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1549

   / ( يوم120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها قبل مرور او يساوي االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1550
رسوم التثبيت

رسوم   /( يوم120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها قبل مرور او يساوي االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1551
تمديد االقامة المنتهيه

   ( يوم120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها قبل مرور او يساوي االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1552
رسوم إلغاء االقامة/

   ( يوم120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها قبل مرور او يساوي االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1553
رسوم التاخير/

رسوم   / ( يوم1+  يوم 120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها بعد مرور االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1554
التثبيت

رسوم    /( يوم1+  يوم 120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها بعد مرور االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1555
تمديد االقامة المنتهيه

رسوم    /( يوم1+  يوم 120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها بعد مرور االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1556
إلغاء االقامة

رسوم    /( يوم1+  يوم 120) شهور 4اذا كانت تاشيره االلتحاق منتهيه وتم إلغائها بعد مرور االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1557
التاخير

رسوم تمديد التأشيرةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1558

رسوم التأشيرات و شهادات عدم الممانعةاالدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة- وزارة الداخلية 1559

رسوم إصدار/  تأشيرة زيارة  اسبوعين لسفره واحده (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1560

رسوم تمديد/   تأشيرة زيارة  اسبوعين لسفره واحده (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1561

رسوم إصدار/  تأشيرة زيارة ثالثة اشهر متعددة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي  (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1562

رسوم تمديد/  تأشيرة زيارة ثالثة اشهر متعددة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1563

رسوم إصدار/  ايام 7 تأشيرة زيارة لمدة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1564

رسوم تمديد/  ايام 7 تأشيرة زيارة لمدة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1565
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رسوم إصدار/  ساعه 24تأشيرة عبور لمدة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1566

 يوم50 إلى 28 رسوم تمديد لكل (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1567

رسوم إصدار/  أشهر للبريطانيين واإليرلنديين  3 تأشيرة زيارة  (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1568

رسوم تمديد/  أشهر للبريطانيين واإليرلنديين  3  تأشيرة زيارة  (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1569

رسوم إصدار / 1 تأشيرة زيارة للفورموال (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1570

رسوم تمديد /  1 تأشيرة زيارة للفورموال (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1571

رسوم إصدار/  تأشيرة عودة لسفره واحده (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1572

رسوم تمديد/   تأشيرة عودة لسفره واحده (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1573

رسوم إصدار/  اشهر لسفرة واحدة للدبلوماسيين االتراك والباكستانيين  3 تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1574

رسوم تمديد/  اشهر لسفرة واحدة للدبلوماسيين االتراك والباكستانيين  3  تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1575

رسوم إصدار/  أشهر متعددة للدبلوماسيين الفرنسيين والروسيين 6 تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1576

رسوم تمديد/  ساعه 24 تأشيرة عبور لمدة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1577

رسوم إصدار/  أشهر لسفرة واحدة للدبلوماسيين البريطانيين 6 تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1578

رسوم تمديد/  أشهر لسفرة واحدة للدبلوماسيين البريطانيين 6  تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1579

رسوم  / (تستخدم في جسر الملك فهد فقط)مقيم في السعودية -  تأشيرة عودة متعدده للجسر (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1580
إصدار

رسوم  / (تستخدم في جسر الملك فهد فقط)مقيم في السعودية -   تأشيرة عودة متعدده للجسر (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1581
تمديد

رسوم  / (تستخدم في جسر  الملك فهد فقط) تأشيرة اسبوع سواق الشاحنات مقيم في السعودية (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1582
إصدار

رسوم  / (تستخدم في جسر  الملك فهد فقط) تأشيرة اسبوع سواق الشاحنات مقيم في السعودية (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1583
تمديد

رسوم إصدار / (تستخدم في جسر الملك فهد فقط) ايام مقيم في السعودية 7 تأشيرة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1584

رسوم إصدار / (تستخدم في الموانئ البحرية  فقط) تسجيل معاملة وصول او مغادره السفينة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1585

رسوم تمديد / (تستخدم في الموانئ البحرية  فقط)  تسجيل معاملة وصول او مغادره السفينة (المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1586

اصدار شهادات عامة(المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1587

اصدار او تجديد بطاقة المخلصين(المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1588

اصدار مأذونية خروج وتصريح خروج(المطار والجسر والموانئ البحرية)إدارة المنافذ - وزارة الداخلية 1589

اول مره) قدم والسفن التقليدية 21تسجيل القوارب لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1590

(اول مره) قدم 35 قدم ولغاية 21تسجيل القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1591

 قدم اول مرة35تسجيل القوارب والبخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1592

تسجيل العائمات االخرىقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1593

 قدم والسفن التقليدية21تجديد تسجيل القوارب لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1594
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 قدم35 قدم ولغاية 21تجديد تسجيل القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1595

 قدم35تجديد تسجيل القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1596

تجديد تسجيل العائمات االخرىقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1597

 قدم والسفن التقليدية21تحويل ملكية القوارب لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1598

 قدم35 قدم لغاية 21تحويل ملكية القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1599

 قدم35تحويل ملكية القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1600

تحويل ملكية العائمات االخرىقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1601

قدم21معاينة سفن الصيد لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1602

 قدم35 قدم ولغاية 21معاينة سفن الصيد اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1603

35معيانة سفن الصيد اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1604

 قدم21معاينة سفن النزهة لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1605

 قدم35 قدم ولغاية 21معاينة سفن النزهة اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1606

 قدم35معاينة سفن النزهة اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1607

 قدم35 قدم ولغاية 21معاينة السفن التقليدية الخشبية وما على شاكلتها اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1608

 قدم35معاينة السفن التقليدية الخشبية وما على شاكلتها اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1609

اصدار وتجديد ترخيص سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي وسفن الغوص قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1610
 راكب12التي تحمل اكثر من 

اصدار وتجديد ترخيص السفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي وسفن الغوص قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1611
 راكب12التي تحمل اقل من 

اصدار وتجديد ترخيص سفن النزهة وسفن الصيد والسفن الخشيبية التقليدية والتي قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1612
على شاكلتها

اصدار بدل فاقد شهادات او تغيير بيانات سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1613
 راكب12وسفن الغوص التي تحمل اكثر من 

اصدار بدل فاقد شهادات او تغيير بيانات سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1614
 راكب12وسفن الغوص التي تحمل اقل من 

اصدار شهادات بدل فاقد او تغيير بيانات سفن النزهة وسفن الصيد والسفن قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1615
الخشبية التقليدية والتي على شاكلتها

اصدار بدل فاقد شهادات او تغيير بيانات سفن القطر الخدمات ونقل البضائعقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1616

اصدار وتجديد ترخيص مالحي دولي لسفن نقل الركابقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1617

اصدار وتجديد ترخيص مالحي دولي لسفن ذات القاع الزجاجيقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1618

اصدار وتجديد ترخيص مالحي دولي لسفن الغوص ذات االغراض التجاريةقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1619

سفن نقل البضائع-سفن الخدمات - سفن القطر )اصدار وتجديد ترخيص مالحي دولي قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1620

اصدار وتجديد شهادة الحد االدنى للطاقم سفن نقل الركابقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1621

اصدار وتجديد شهادة الحد االدنى للطاقم سفن ذات القاع الزجاجيقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1622

اصدار وتجديد شهادة الحد االدنى للطاقم سفن الغوص ذات االغراض التجاريةقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1623
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(سفن نقل البضائع -سفن الخدمات - سفن القطر )اصدار وتجديد شهادة الحد االدنى للطاقم قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1624

اصدار بدل فاقد او تغيير بيانات لسفن نقل الركابقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1625

اصدار بدل فاقد او تغيير البيانات لسفن ذات القاع الزجاجيقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1626

اصدار بدل فاقد او تغيير البيانات لسفن الغوص ذات االغراض التجاريةقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1627

(سفن البضائع - سفن الخدامات - سفن القطر  )اصدار بدل فاقد او تغيير البيانات قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1628

 قدم والسفن التقليدية21اصدار شهادة الغاء القوارب لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1629

 قدم35 قدم ولغاية 21اصدار شهادة الغاء القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1630

 قدم35اصدار شهادة الغاء القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1631

اصدار شهادة الغاء العائمات االخرىقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1632

 قدم والسفن التقليدية21اصدار شهادة بدل فاقد القوارب لغاية قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1633

 قدم35 قدم ولغاية 21اصدار شهادة بدل فاقد القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1634

 قدم35اصدار شهاة بدل فاقد القوارب واليخوت اكثر من قيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1635

اصدار شهادة بدل فاقد العائماتقيادة خفر السواحل- وزارة الداخلية 1636

شهادة استيفاء شروط واحتياطات الحماية والوقاية من الحريق للمباني القائمة، وتجديدها في وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1637
حالة طلب التجديد

شهادة الفحص النهائي لتوصيل التيار الكهربائي للمباني الجديدةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1638

شهادة فحص المنشآت الصغيرة، وتجديد الشهادةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1639

شهادة فحص المنشآت الكبيرة، وتجديد الشهادةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1640

شهادة فحص المصانع والفنادق والمجمعات التجارية قيد اإلنشاءوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1641

تجديد شهادات فحص المصانع والفنادق والتجمعات التجاريةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1642

.ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين شقتين الى اربع شققوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1643

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين خمس الى سبع شققوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1644

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين ثماني الى عشر شققوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1645

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على إحدى عشر شقة فأكثروزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1646

ترخيص خرائط المراكز التجارية، والمباني العالية، والمباني التي تزيد مساحتها على ألف متر وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1647
مربع

ترخيص خرائط المباني التي تقل مساحتها عن ألف متر مربعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1648

ترخيص خرائط األندية والمدارس والمستشفيات ومباني التجمعاتوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1649

ترخيص خرائط الفنادق والشقق المفروشةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1650

ترخيص خرائط المصانع والمخازن، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1651

ترخيص تحويل المباني السكنية القائمة الى فنادق او شقق مفروشة او فندقيةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1652
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ترخيص خرائط المجمعات السكنية التي تحتوي على أقل من عشر فللوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1653

ترخيص خرائط المجمعات السكنية التي تحتوي على عشر فلل فأكثروزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1654

الترخيص لمعدات الحريق والسالمة، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1655

ترخيص عدم الممانعة لمعدات الحريق والسالمة، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1656

ترخيص المخابز الشعبية واآللية، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1657

ترخيص محالت بيع الغاز والتصليح والتجديد السنويوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1658

ترخيص االستعدادات واالحتياطات ألجهزة الدفاع المدني لمدة أربع وعشرين ساعةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1659

الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على أعمال الدفاع المدنيوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1660

ترخيص محالت و ورش الذهب والتجديد السنويوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1661

ترخيص الموافقة على سيارات نقل المواد الكيميائية والخطرة، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1662

ترخيص عدم ممانعة لتخزين مواد كيميائية، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1663

الترخيص لمحطات تزويد الوقود، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1664

الترخيص لمكتب فني تركيب وصيانة شبكات الغاز و الوقود والمواد الخطرة، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1665

الترخيص للمكاتب الفنية العاملة في مجال الدفاع المدني، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1666

الترخيص لمكاتب هندسية واستشارة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1667

ترخيص الموافقة النهائية على تركيب خزانات الديزل والغاز، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1668

ترخيص تركيب وصيانة اجهزة االنذار واالطفاء، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1669

الترخيص لمصنع محلي لمعدات اإلطفاء والوقاية من الحريق، وتجديد الترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1670

اصدار بدل فاقد أو تالف لجميع أنواع التراخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1671

مقابل ترجمة أي ترخيصوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1672

طلب الموافقة المبدئية على تمديدات الغاز و الخزانات على الخرائطوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1673

طلب الموافقة المبدئية على خرائط محطات الوقود الجديدةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1674

طلب فحص واإلشراف على مواقع احتفاالت االلعاب النارية للتأكد من استيفائها إشتراطات وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1675
الحماية والسالمة

فحص مخازن األسلحة والمتفجراتوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1676

طلب الموافقة المبدئية على الخرائط لطلبات المركز البلدي الشاملوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1677

شكوىوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1678

فحص الجهات الحكوميةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1679

ترخيص بالموافقة على نقل شحنات المواد الخطرة ليوم واحدوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1680

تجديد الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على اعمال الدفاع المدنيوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1681
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(لجميع انواع الشهادات)اصدار بدل فاقد أو تالف وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1682

مقابل ترجمة اي شهادةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1683

(لجميع انواع التقارير)اصدار بدل فاقد او تالف وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1684

مقابل ترجمة اي تقريروزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1685

دراسة خرائط المباني والترخيص لها حسب النوعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1686

تقرير الحوادث للمنشآت الصغيرة والمنازل، وما في حكمهاوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1687

تقرير حرائق السياراتوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1688

تقرير الحوادث للمنشآت الكبيرة والمصانع والفنادق والمجمعات التجارية، وما في حكمهاوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1689

تقارير لشركات التأمينوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1690

تقرير عن بالغ متأخروزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1691

محاضرات عمليات اإلخالء للمؤسسات الغير حكومية والمدارس الحكوميةوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1692

شهادة حضور محاضرة عن الحماية والسالمة في المنشآتوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1693

شهادة تدريب على اعمال الدفاع المدني لمدة يوم واحدوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1694

شهادة تدريب على اعمال الدفاع المدني لمدة أسبوعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1695

شهادة تدريب افراد منشآت ومؤسسات القطاع الخاص على قيادة مركبات االطفاء الثقيلة لمدة وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1696
أسبوعين

شهادة تدريب الفرد على اعمال الدفاع المدني لمدة ستة عشر أسبوعاوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1697

تقرير التدريب على عمليات اخالء المباني والمنشآتوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1698

دورة قصيرة في مبادئ مكافحة الحريق ليوم واحدوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1699

دورة في مبادئ مكافحة الحريق والوقاية منه لمدة يومينوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1700

 أيام3دورة في مبادئ مكافحة الحريق واإلسعافات األولية لمدة وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1701

( أيام3لمدة )دورة تخصصية لإلسعافات األولية ضمن اختصاص الدفاع المدني واألمن العام وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1702

(لمدة إسبوع)دورة تخصصية لإلسعافات األولية ضمن اختصاص الدفاع المدني واألمن العام وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1703

دورة تخصصية في كيفية التعامل مع المواد الخطرة لمدة إسبوعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1704

دورة تخصصية اإلنقاذ في حوادث الطريق لمدة إسبوعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1705

دورة تخصصية في أجهزة تنفس الحريق شاملة لمدة إسبوعوزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع المدني1706

المعارض والمؤتمرات خارج مقر الهيئةهيئة البحرين للسياحة والمعارض1707

فعالية او نشاط يهدف الى استقطاب السياحة (الدعم المالي)قيام الهيئة بتحمل بعض تكاليف هيئة البحرين للسياحة والمعارض1708

رسوم الغرامات على المخالفات السياحية من قبل الفنادق والمطاعم السياحيةهيئة البحرين للسياحة والمعارض1709

رسم التأمين للمعارض المقامة في ارض هيئة البحرين للسياحة والمعارضهيئة البحرين للسياحة والمعارض1710
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الرسوم التي تفرض على مرتكبي المخلفات السياحية نظيرعدم رفعها للنيابة العامةهيئة البحرين للسياحة والمعارض1711

الغرامات التي تفرض على منظمي المعارض في حال الغاء الحجزهيئة البحرين للسياحة والمعارض1712

اإليرادات الواردة من قبل وضع إعالنات داخل قاعات المعارض وخارجهاهيئة البحرين للسياحة والمعارض1713

الرسوم التي تفرض على إيرادات الفنادقهيئة البحرين للسياحة والمعارض1714

رسوم دخول الفنانينهيئة البحرين للسياحة والمعارض1715

رسوم الترخيص لمزاولة نشاط سياحيهيئة البحرين للسياحة والمعارض1716

رسوم ترخيص المرشدين السياحيينهيئة البحرين للسياحة والمعارض1717

رسوم تسجيل للفعاليات السياحيةهيئة البحرين للسياحة والمعارض1718

الرسوم المفروضة من قبل مجلس المناقصات للدخول في مناقصة معروضة من قبل الهيئةهيئة البحرين للسياحة والمعارض1719

التسجيل في برامج الوزارةوزارة شؤون الشباب والرياضة1720

رسوم تراخيص انشاء المؤسسات التدريبية الخاصةوزارة العمل والتنمية االجتماعية1721
المراكز والمعاهد المهنية والتقنية

رسوم تراخيص انشاء المؤسسات التدريبية الخاصةوزارة العمل والتنمية االجتماعية1722
مراكز ومعاهد التدريب اإلداري والتجاري

رسوم تسجيل الجمعياتوزارة العمل والتنمية االجتماعية1723

رسوم المناقصاتوزارة العمل والتنمية االجتماعية1724

رسوم المناقصاتمجلس التنمية االقتصادية1725

قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذيةهيئة التشريع والرأي القانوني1726

1الجزء - المختار من الفتاوى الصادرة هيئة التشريع والرأي القانوني هيئة التشريع والرأي القانوني1727

2الجزء - المختار من الفتاوى الصادرة هيئة التشريع والرأي القانوني هيئة التشريع والرأي القانوني1728

المختار من األحكام الصادرة في قضايا جهات اإلدارةهيئة التشريع والرأي القانوني1729

القانون المدنيهيئة التشريع والرأي القانوني1730

1987-1970مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين هيئة التشريع والرأي القانوني1731

2001-1988مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين هيئة التشريع والرأي القانوني1732

2004-2002مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين هيئة التشريع والرأي القانوني1733

2009-2005مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين هيئة التشريع والرأي القانوني1734

دستور مملكة البحرينهيئة التشريع والرأي القانوني1735

قانون المحكمة الدستوريةهيئة التشريع والرأي القانوني1736

قانون البلدياتهيئة التشريع والرأي القانوني1737

 قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقرارات المنفذة لهماهيئة التشريع والرأي القانوني1738

قانون مباشرة الحقوق السياسيةهيئة التشريع والرأي القانوني1739
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قانون مجلس الشورى والنوابهيئة التشريع والرأي القانوني1740

قانون محكمة التمييزهيئة التشريع والرأي القانوني1741

قانون السلطة القضائيةهيئة التشريع والرأي القانوني1742

قانون ديوان الرقابة المالية واإلداريةهيئة التشريع والرأي القانوني1743

ميثاق العمل الوطنيهيئة التشريع والرأي القانوني1744

قانون أحكام األسرةهيئة التشريع والرأي القانوني1745

قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابهيئة التشريع والرأي القانوني1746

قانون الجمعيات السياسيةهيئة التشريع والرأي القانوني1747

قانون المحاماةهيئة التشريع والرأي القانوني1748

قانون االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعاتهيئة التشريع والرأي القانوني1749

قانون الشركات التجاريةهيئة التشريع والرأي القانوني1750

قانون المرافعات المدنيةهيئة التشريع والرأي القانوني1751

قانون المرافعات التجاريةهيئة التشريع والرأي القانوني1752

قانون اإلثبات في المواد المدنيةهيئة التشريع والرأي القانوني1753

قانون اإلثبات في المواد التجاريةهيئة التشريع والرأي القانوني1754

قانون العمل في القطاع األهليهيئة التشريع والرأي القانوني1755

قانون الطفلهيئة التشريع والرأي القانوني1756

قانون العقوبات وتعديالتههيئة التشريع والرأي القانوني1757

قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالتههيئة التشريع والرأي القانوني1758

(Constitution)دستور مملكة البحرين باللغة اإلنجليزية هيئة التشريع والرأي القانوني1759

(كتاب يوثق العملية االنتخابية)كتاب الديمقراطية في البحرين هيئة التشريع والرأي القانوني1760

1العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1761

2العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1762

3العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1763

4العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1764

5العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1765

6العدد – تصدر نصف سنوية – " القانونية"مجلة هيئة التشريع والرأي القانوني1766

الحماية القانونية للمرأةهيئة التشريع والرأي القانوني1767

قانون المرورهيئة التشريع والرأي القانوني1768
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قانون إيجار العقاراتهيئة التشريع والرأي القانوني1769

قانون العقوبات البديلةهيئة التشريع والرأي القانوني1770

رسوم المشاركة في المناقصاتجامعة البحرين1771

رسوم إصدار وتجديد تصاريح العملهيئة تنظيم سوق العمل1772

الرسوم الشهرية على تصاريح العملهيئة تنظيم سوق العمل1773

رسوم إصدار وتجديد تصاريح مكاتب التوظيفهيئة تنظيم سوق العمل1774

رسوم طلب ترخيص االتصاالتهيئة تنظيم االتصاالت1775

رسوم تراخيص االتصاالت المبدئية ورسوم تجديدها  هيئة تنظيم االتصاالت1776

الرسم السنوي لترخيص االتصاالت المحتسب على أساس إجمالي الدخل السنويهيئة تنظيم االتصاالت1777

رسوم تقديم الطلب ورسوم التعديل المفروضة على تراخيص الترددات  هيئة تنظيم االتصاالت1778

رسوم تراخيص الترددات السنويةهيئة تنظيم االتصاالت1779

الرسم االدنى لترخيص التردد      هيئة تنظيم االتصاالت1780

رسوم طلبات التحقيق في التداخلهيئة تنظيم االتصاالت1781

رسوم الترقيم  هيئة تنظيم االتصاالت1782

رسوم اعتماد النوعية هيئة تنظيم االتصاالت1783

رسوم إصدار التصريح النهائي إلقامة محطات االتصاالت الراديوية العامة هيئة تنظيم االتصاالت1784

(للتطوير أو التعديل)رسوم المراجعة السنوية اللتزام محطات االتصاالت الراديوية العامة هيئة تنظيم االتصاالت1785

حسب نوع محطات االتصاالت )رسوم المراجعة السنوية اللتزام محطات االتصاالت الراديوية العامة هيئة تنظيم االتصاالت1786
(الراديوية العامة

عدم الممانعة  (او موافقة الكترونية)تحدد رسوم إصدار شهادة هيئة تنظيم االتصاالت1787

(غير التجارية)الصور الفضائية التي تستخدم ألغراض الطباعة العادية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء1788

البيانات والصور الفضائيةالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء1789

طلب خدمة البيانات والصور الفضائيةالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء1790

(غير التجارية)طلب خدمة توفير الصور للطباعة العادية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء1791

رسوم تأخيرجامعة بوليتكنك البحرين1792

تأجير الخزائنجامعة بوليتكنك البحرين1793

بدل فاقد الخزائن و المكاتبجامعة بوليتكنك البحرين1794

غرامة إلحاق الضرر على الممتلكاتجامعة بوليتكنك البحرين1795

تغيير القفلجامعة بوليتكنك البحرين1796

(المكتب المشترك )تغيير القفل و جميع المفاتيح ذات الصلة جامعة بوليتكنك البحرين1797
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المركبات  بدل فاقد مفتاحجامعة بوليتكنك البحرين1798

"العمال " بدل فاقد بطاقة هوية موظفي جامعة بوليتكنك البحرين1799

بدل فاقد بطاقة هوية الموظفين و الطلبةجامعة بوليتكنك البحرين1800

ملصق السيارةجامعة بوليتكنك البحرين1801

إيداع التخرججامعة بوليتكنك البحرين1802

الوشاح+ القبعة + روب التخرج – شراء مالبس التخرج جامعة بوليتكنك البحرين1803

رسوم الكتب المفقودةجامعة بوليتكنك البحرين1804

غرامة المكتبةجامعة بوليتكنك البحرين1805

رسوم المناقصاتجامعة بوليتكنك البحرين1806

غرامة المرورجامعة بوليتكنك البحرين1807

غرامة التدخين في المناطق الغير مخصصةجامعة بوليتكنك البحرين1808

رسوم المواد المعفيةجامعة بوليتكنك البحرين1809

رسوم التصديق على الساعات المعتمدةجامعة بوليتكنك البحرين1810

البرامج المقدمة من قبل تمكينتمكين1811

بيع مستندات المناقصاتمركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة1812

م وتعديالته١٩٧٢ لسنة ٣كافة الرسوم القضائية الواردة في مرسوم بقانون رقم غرفة البحرين لتسوية المنازعات1813

رسم قيد التحكيمغرفة البحرين لتسوية المنازعات1814

رسم إدارة التحكيمغرفة البحرين لتسوية المنازعات1815

رسم قيد الوساطةغرفة البحرين لتسوية المنازعات1816

رسم إدارة الوساطةغرفة البحرين لتسوية المنازعات1817

خدمات امانة السر لهيئة التحكيمغرفة البحرين لتسوية المنازعات1818

اتعاب المحكمينغرفة البحرين لتسوية المنازعات1819

البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية- الخدمات التدريبية معهد اإلدارة العامة1820
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املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

 قرار  رقم )1( ل�شنة 2020

 بت�شكيل فريق عمل ب�شاأن مراجعة تقييم املوؤهالت الطبية 

من اجلامعات ال�شينية

رئي�س المجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 بت�شكيل اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية وتنظيم 

اإجراءات عملها، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2015 بت�شكيل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،

وعلى القرار رقم )337/م ع ن/2016( بت�شكيل اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية 

وتنظيم اإجراءات عملها، املُعدل بالقرار رقم )887/م ع ن/2018(،

وبناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم )03 – 2500( ال�شادر بجل�شته رقم )2500( املنعقدة 

بتاريخ 25 مار�س 2019،

وقرار جمل�س الوزراء رقم )08-2542( ال�شادر بجل�شته رقم )2542( املنعقدة بتاريخ 27 

يناير 2020،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شكل فريق عمل ي�شمى )فريق مراجعة تقييم املوؤهالت الطبية من اجلامعات ال�شينية(،       

وي�شار اإليه يف هذا القرار بكلمة )الفريق(، برئا�شة الدكتور اأحمد حممد الأن�شاري ممثاًل عن 

املجل�س الأعلى لل�شحة، وع�شوية كٍل من:

رئي�س اللجنة الوطنية لتقويم الموؤهالت العلمية  1- الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر  

ع�شوًا ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم.       

رئي�س ق�شم تنظيم المهن ال�شحية بالهيئة الوطنية  2- الدكتورة لينا محمد القا�شم  

ع�شوًا                                                             لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.   

ع�شوًا رئي�س الخدمات الطبية بمجمع ال�شلمانية الطبي.   3- الدكتور نبيل اأحمد الع�شيري  

ع�شوًا ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.   4- الدكتور خالد عبدالغفار  

ع�شوًا ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.   5- الدكتورة دلل ح�شن الح�شن  

ع�شوًا 6- الدكتور وين كينغهام           ممثاًل عن جامعة البحرين الطبية.   

ع�شوًا 7- الدكتور عبدالحليم �شيف اهلل      ممثاًل عن جامعة الخليج العربي.    

املادة الثانية

يتوىل الفريق مراجعة تقييم املوؤهالت الطبية غري املعادلة للبحرينيني من خريجي اجلامعات 
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ال�شينية وعددها )77( طلبًا للمعادلة، كاًل على حده، لتحديد م�شتوى كل موؤهل وتقرير مدى 

حاجة �شاحبه ل�شتيفاء املتطلبات التي تكفل معادلة موؤهله �شواء من داخل البحرين اأو خارجها، 

ورفع التو�شيات ب�شاأن ذلك خالل اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا القرار.

املادة الثالثة

م�شتوى  لتحديد  امتحان  لو�شع  والإقليمية  املحلية  اجلامعات  مع  بالتن�شيق  الفريق  يقوم 

والكلينيكي  الأكادميي  املحتوى  اإكمال  لهم  ليت�شنى  بها  املو�شى  اخلريجني من اجلامعات غري 

مبوؤهالتهم  اخلريجني  هوؤلء  معادلة  اإمتام  يتيح  بها  املو�شى  الأخرى  اجلامعات  يف  املطلوب 

احلالية، على اأن ت�شع اللجنة اآلية للتعامل مع املتعرثين من هوؤلء اخلريجني يف اجتياز املتطلبات 

الالزمة ملعادلة موؤهالتهم.

املادة الرابعة

الب�شري يف  الطب  بها يف جمال  املو�شى  ال�شينية  باجلامعات  قائمة  با�شتحداث  التو�شية 

حال رغبة خريجي املدار�س الثانوية يف مملكة البحرين اللتحاق بالدرا�شة يف ال�شني اأو للطلبة 

الدار�شني حاليًا يف جامعات غري مو�شى بها يف ال�شني ، ورفعها خالل اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذا القرار.

املادة اخلام�شة

يجوز للفريق ال�شتعانة مبن يراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س واجلهات احلكومية 

اإذا ما دعت احلاجة اإىل ذلك، واأن يدعوهم حل�شور اجتماعاته ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، 

اأو لتزويده باملعلومات التي يراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاته، دون اأن يكون لأي منهم �شوت 

معدود يف تو�شياته.

املادة ال�شاد�شة

اأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره،  – كل فيما يخ�شه- تنفيذ  على املعنيني 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

 رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

 حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخر 1441هـ

المـــــوافـــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )12( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء )وورك �شكيل�س ترينينغ �شنرت(

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

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 قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )172( املنعقدة بتاريخ 2020/2/9،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شادة/ �شركة وورك �شكيل�س ترينينغ يف اإن�شاء مركز للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ

با�شم )وورك �شكيل�س ترينينغ �شنرت Work Skills TRAINING CENTER( حتت �شجل جتاري 

ـد حتت قْيد رقم )6/م.ت.خ/2020(. رقم )1-133476(، ويقيَّ

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 10 فـبــــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )23( ل�شنة 2020

 باإ�شافة فقرة جديدة اإىل املادة )6( من القرار رقم )11( ل�شنة 2017

 ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير الِبْنـية التحتية 

يف مناطق التعمري القائمة والتي يوجد فيها مرافق

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ُكـلفة  واآلية حت�شيل  فئات  ب�شاأن حتديد   2017 ل�شنة  رقم )11(  القرار  على  الطالع  بعد 

اإن�شاء وتطوير الِبْنـية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي يوجد فيها مرافق،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف اإىل املادة )6( من القرار رقم )11( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل 

فقرة  فيها مرافق  يوجد  والتي  القائمة  التعمري  التحتية يف مناطق  الِبْنـية  وتطوير  اإن�شاء  ُكـلفة 

جديدة، ن�شها الآتي:

امل�شاحة  دنانري يف �شايف   10 بواقع حا�شل �شرب  التحتية  للِبـْنـية  املبدئية  الُكـلفة  "وتكون 
البنائية املطلوب بناوؤها باملرت املربع، وذلك يف حالة �شدادها دفعة واحدة قبل اإ�شدار ترخي�س 

اأو امل�شارف  البنوك  اأحد  مة من  التمويل املقدَّ ِخـْدمات  الُكـلفة من خالل  البناء. ويجوز �شداد 

التجارية املعتَمـدة عرب نظام )بنايات(.

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

المـــــــــوافـــق: 12 فـبـــــــرايــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )12( ل�شنة 2020

بتحديد الأمرا�س ال�شارية 

وزير ال�شحة: 

2018، وعلى  بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

الأخ�س املادتني )37( و)40( منه،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

د الأمرا�س ال�شارية بتلك الأمرا�س املبينة يف امللحق املرافق لهذا القرار.  حُتدَّ

مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        

الـمـــوافـــــــق: 4 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2020م
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  ملحق
 السارية جدول األمراض

 

 Group A )أ(  المجموعة
  Acute Flaccid Paralysis الش ل الرخ  الح  

  Poliomyelitis         ش ل األلف ل 
  Measles   الحصبة
 Mumps ال ك ف

  Rubella الحصبة األلم  ية  
 Congenital Rubella Syndrome ال  قية  صتوزصة الحصبة األلم  ية

  Febrile Rash   (ا تف ن الحرا ةهم   الطفح الج الي صع 
 Diphtheria  ال   ق(  ري يالالفت

 Whooping Cough  الش ، ق( السع ل الال ذي
  Tetanus  الكزاز(  التيت   س

 AIDS/HIV  اإليالز(  المذتسبة صتوزصة   ص الم   ة
 Cholera  الك ليرا

  Plague الط      
  Yellow Fever الحم  الصفراء  

  Acute Haemorrhagic Fever الحم  ال زفية  
 Leprosy الجذاا 

 Pulmonary TB  السل الرئ ي 
 Haemophilus Influenza Type B المستالصية ال زلية  مط ب  هيم ف يس إ ف   زا ب( 

 Meningococcal Meningitis   الته ب السح    ب لمذ  ات السح ئية
 Meningitis الته ب السح    

  Food Poisoning التسم  الغذائي  
 A   ) Viral Hepatitis Aالته ب الكبال ال ب ئي  
 E ) Viral Hepatitis Eالته ب الكبال ال ب ئي  

 Typhoid Fever    (التيف ئيال التيفية  هم  
 Paratyphoid Fever   (الب  اتيف ئيال  ظيرة التيفية  هم  
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 Salmonellosis  الس لم  يو
 Shigellosis وت يغي اء الش

 صتوزصة العالوى الت فسية الح  ة 
SARI –  
(Sever acute respiratory infection) 

 Dengue Fever هم  الض ك 
  Rabies  اء الك ب 

األهدددددددددالا  التدددددددددي  دددددددددال تشدددددددددذل ل  ئدددددددددة تددددددددد  ر   ددددددددد  
 الع صة صثل: الصحة

 الجمرة ال بيثة  -
 ا ف   زا الطي   -
 الت فسية الح  ة ك  و  رق األوسط صتوزصة الش-
  (س  س  الح    الت فسي الته ب  صتوزصة-
 الزيذ -
 األيب ع-
 (2019فيروس ك  و   المستجال  -

Any unusual event e.g. 
- Anthrax  
- Avian Influenza  
- Middle East Respiratory Syndrome 

Corona Virus (MERS CoV) 
- Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS)    
- Zika 
- Ebola Virus Disease 
- Novel coronavirus (2019-nCoV) 
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 Group B )ب(  المجموعة
 Extra Pulmonary TB السل غير الرئ ي 

 B) Viral Hepatitis B الفيروسي الته ب الكبال ال ب ئي 
 C) Viral Hepatitis C  الفيروسي الته ب الكبال ال ب ئي
 Viral Hepatitis (Specify)   تحاليال ال  ن( الته ب الكبال ال ب ئي

 Gonorrhea السيو 
 Syphilis الز،ري 
  Malaria المو ي 

  Legionellosis (ال يجي  يو اء الفي قي ت  
  Brucellosis ت  الحم  الم لطية(البروسيو اء 

  Pneumococcal Infection المذ  ات الرئ ية
 Rota Virus GE (الروت الفيروس ت العج ية  

 Respiratory Syncytial Virus (RSV)  ي الت فسي الم     فيروسال
  Campylobacter  اء العط ئف 

  Q Fever صجه لة السبب  هم  كي ( حم ال
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 Group C المجموعة )ج( 
 Human Papilloma Virus Infection الفيروس الح يمي البشري 

  Genital Warts الثآليل الت  س ية
 Amoebiasis  اء األصبي ت 

 Intestinal Helminthiasis  الاليالا  المع ية
 Relapsing Fever الحم  الراجعة 

  Herpes Zoster (Shingles) الهربس ال ط  ي 
  Scabies الجرب 

  Leishmaniasis  اء ال يشمي ي ت 
 Influenza  اإل ف   زا

 Chickenpox الجاليري الم ئي  الحم ق(
 Hand & Foot & Mouth Diseases صتوزصة اليال وال الا والف  الفيروسية

 Acute Respiratory Infections الته ب ت الجه ز الت فسي الح  ة.

 Gastroenteritis ال زعت المع ية. 

المع يددددددددددة بسددددددددددبب صيذددددددددددروب ك  سددددددددددتريالوا ال ددددددددددزعت 
 الصعبة   فسيل المطثية

Clostridium Difficile 

 Herpes Simplex الته ب الهيربس البسيط.

 Typhus هم  التيف س

الع     دددددددددد ت المذهبددددددددددة  بذتيريدددددددددد  سددددددددددت ف  و يدددددددددد س 
 ل ميثيسي  ين(. الم  وصة

MRSA. 

 (.,VRE, CRE, Others) البذتيري  الم  وصة ل مض  ات 
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 Group (D) المجموعة )د(  
  Anthrax الجمرة ال بيثة  

  Avian and Other Zoonotic Influenza  ف   زا الطي   إ
  Botulism التسم  ال شي ي  الب تي لي ي(

  Brucellosis ت  الحم  الم لطية(البروسيو اء 
  Campylobacter  اء العط ئف

  Chagas Disease  اء ش غ س   اء المث بي ت األصريذي(
  Chikungunya الشيذ  غ  ي 

  Dengue هم  الض ك
  E. Coli ال  ل  يةالعص ية اإلشريذية 

  Echinococcosis  الح يصوت العال ية(  اء الُمْشِ ك ت 
  Foodborne Trematode Infections ب ألغذ ةالم   لة  المف طحة اء الاليالا  

  Japanese Encephalitis الته ب الالص غ الي ب  ي
  Leishmaniasis )ك عزا (  يشمي ي  اء ال

  Leptospiroris  اء البريمي ت 

 صتوزصة الشرق األوسط الت فسية الح  ة ك  و  
Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV)  

  Plague الط     
  Rabies  اء الك ب 
  Salmonella (non typhoidal)  غير التيفية( الس لم  يو

 صتوزصة الته ب الت فسي الح    س  س(
Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS)  
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  Spongiform Encephalopathies ا تول الالص غ اإلسف جي الب ري 
  Steptococcus Suis ستريبت ك كس س يس  السبحي ت(

  Taeniasis / Cysticercosis  اء الكيس ت المذ بة /  اء الشريطي ت 
  Variant Creutzfeldt-Jakob Disease صرض كروتزفي ال ج ك ب  ج    الب ر(

  Zika Virus زيذ 
  Zoonotic Tuberculosis السل  الب ري والطيري(

 Epidermophytosis الج ال ة الفطري ت 
 Mange (Scarcoptes sp.) )س  ك بتي  الجرب 
  Poliomyelitis (Monkey) )ال رو    الفيروسي الش ل

 Q Fever المجه لة الحم 
 Glanders    ا ال يل

Haemorrhagic Fevers 
 Haemorrhagic Fevers, Viral الحم  ال زفية

 هم  ال را والك  غ  ال زفية
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever 
(CCHF)  

 هم  الض ك ال زفية
Dengue / Dengue Haemorrhagic 
Fever  

  Ebola Virus Disease  يب ع
  Lassa Fever هم  عس 

  Marburg Virus Disease صرض ص  ب  غ الفيروسي
  Rift Valley Fever هم  ال ا ي المتصالن
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وزارة ال�شحة

     

 قرار رقم )13( ل�شنة 2020

ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س ال�شارية

وزير ال�شحة: 

املجتمع من مر�س متالزمة  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة  القانون رقم )1(  بعد الطالع على 

النق�س املناعي املكت�شب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه،

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

لهذا  املرافق  للملحق  وفقًا  ال�شارية  الأمرا�س  والعالج من  والعْزل  الوقاية  اإجراءات  د  حُتدَّ

القرار. 

مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        

الـمـــوافـــــــق: 4 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2020م
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 ملحق
 إجراءات الوقاية والعزل والعالج من األمراض السارية

 
 

 الفصل األول
 إجراءات التبليغ عن األمراض السارية

 
 االشتباه بإصابته بمرض ساٍر:أواًل: إجراءات التبليغ عن إصابة إنسان أو 

إذا ُ صددددديب شددددد ص  و اشدددددتبه فدددددي إصددددد بته ب هدددددال األصدددددراض السددددد  ية  و كددددد   صدددددن هددددد ص ي 
 لين  ددددددن التب يددددددد وف دددددد   ل مدددددد  ة ئ صسددددددبب ت ت ددددددك األصددددددراض، وجددددددب   دددددد  األشدددددد    المسدددددد 

، اتبددددددد ن 2018( لسددددددد ة 34( صدددددددن  ددددددد     الصدددددددحة الع صدددددددة الصددددددد    ب ل ددددددد       ددددددد   39 
 اإلجراءات اآلتية:

إخطددددد    سددددد  صذ فحدددددة األصدددددراض بددددد إل ا ة الم تصدددددة شدددددف ،ة  و كت بدددددة وذلدددددك خدددددول  - 
( 7( سددددددد  ة ب ل سدددددددبة لفصدددددددراض الددددددد ا  ة فدددددددي المجمددددددد  تين   ( و  (، وخدددددددول  24 

  ددددددد ا  مدددددددل ب ل سدددددددبة لفصدددددددراض الددددددد ا  ة فدددددددي المجمددددددد  تين  ب( و ح(، صدددددددن جدددددددالول 
 األصراض الس  ية.

 ددددددي ل مددددددري   و المشددددددتبه ب صدددددد بته  جددددددب    يتضددددددمن اإلخطدددددد   بي  دددددد   ب عسدددددد  الثو -ب
بددددد لمرض، و   ا ددددده و   ددددد ا الت اصدددددل و  دددددة بي  ددددد ت  خدددددرى صتددددد  صددددد  تيسدددددر الحصددددد ل 

   يه ، وهسب ص  ت تضيه الح جة.
 ثانيًا: إجراءات التبليغ عن إصابة حيوان أو االشتباه بإصابته بمرض ساٍر:  

ت ت دددددل صدددددن الحيددددد ا  إذا  صددددديب هيددددد ا   و اشدددددتبه ب صددددد بته ب هدددددال األصدددددراض السددددد  ية التدددددي 
( صدددددن  ددددد     40 لين  دددددن التب يدددددد وف ددددد   ل مددددد  ة  ئ لإل سددددد  ، وجدددددب   ددددد  األشددددد    المسددددد 

( سدددددد  ة 24خددددددول   وذلددددددك ،2018( لسدددددد ة 34الصددددددحة الع صددددددة الصدددددد    ب ل دددددد       دددددد   
(   دددددد ا  مددددددل ب ل سددددددبة 7ب ل سددددددبة لفصددددددراض الدددددد ا  ة فددددددي المجمدددددد  تين   ( و  (، وخددددددول  

جمددددددد  تين  ب( و ح( صدددددددن جدددددددالول األصدددددددراض السددددددد  ية، إبدددددددوغ لفصدددددددراض الددددددد ا  ة فدددددددي الم
الجهددددة اإل ا يددددة المع يددددة ب لشددددئ   البيطريددددة بمع  صدددد ت  ددددن لبيعددددة المددددرض الددددذي  صدددد ب 
الحيددددد ا  والم ط دددددة الجغرافيدددددة التدددددي يهدددددرت فيهددددد  اإلصددددد بة، وبي  ددددد ت  دددددن المتعددددد ص ين صدددددع 

الجهدددددة إبدددددوغ  الحيددددد ا   و   دددددة بي  ددددد ت  خدددددرى هسدددددب صددددد    تضددددديه ال  دددددع، وتتددددد ل  ت دددددك
  س  صذ فحة األصراض ب إل ا ة الم تصة بذلك.
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 الفصل الثاني
 اإلجراءات اليت يتعني على اإلدارة املختصة اختاذها 

 عند ثبوت أو االشتباه باإلصابة مبرض ساٍر

 
  ددددال تب يغهدددد  ب صدددد بة شدددد ص  -صتدددد  صدددد    دددد  الح جددددة  – جددددب   دددد  اإل ا ة الم تصددددة 
  ٍ ، تك يف الع ص ين لاليه  ب تب ن اإلجراءات اآلتية: و اعشتب ه ب ص بته بمرض س

الددددددددذ، ب لفحددددددددص الشدددددددد ص المصدددددددد ب فددددددددي صذ  دددددددده  و صذدددددددد   إصدددددددد بته بدددددددد لمرض   - 
 والت كال صن إص بته ب لمرض ووج   صسبب ت اإلص بة.

است صدددددددد ء الح لددددددددة ل تح ددددددددق صددددددددن المددددددددرض وصددددددددن صصددددددددال  العددددددددالوى والكشددددددددف  ددددددددن  -ب
و  ددددددد  اإلصددددددد ب ت غيدددددددر المب دددددددد المصددددددد بين والم ددددددد لفين ألهذددددددد ا الفحدددددددص الطبدددددددي 

   ه .
، وات ددددد ذ اإلجدددددراءات ات ددددد ذ التدددددالابير السدددددريعة والصددددد  صة لعدددددزل المدددددري   دددددزع  ت صددددد    -ح

الصددددحية ال   ئيدددددة والعوجيددددة لم دددددع ا تشدددد   المدددددرض، بمدددد  فدددددي ذلددددك إخطددددد   الجهددددد ت 
 المع ية ب لغ ء تص  يح العمل وترهيل الع صل األج بي، بحسب األه ال.

 – إذا تط ددددب األصدددددر ذلدددددك –صدددددن المصددددد ب ل فحددددص الم بدددددري جمددددع ول سددددد ل  ي دددد ت  - 
صرفدددددددق بهددددددد  إ ضددددددد ه ت  دددددددن األ دددددددراض المر دددددددية، و دددددددن اعست صددددددد ءات ال ب ئيدددددددة 
التدددددي تسددددد  ال فدددددي إجدددددراء الفحدددددص الم بدددددري المط ددددد ب، وذلدددددك ل ت كدددددال صدددددن تشددددد يص 

 المرض وصصال  العالوى.
السدددددددد  ي الت جيدددددددده بت ددددددددال   الر   ددددددددة الصددددددددحية والعوجيددددددددة صج  دددددددد   المتع  ددددددددة بدددددددد لمرض  -ه

ل مددددددري  وص  لطيدددددده، والتددددددي تشددددددمل ك فددددددة الفح صدددددد ت الوزصددددددة لتشدددددد يص المددددددرض 
 الس  ي و وجه، وال    ة ص ه ب ل   ه ت  و األصص ل  و األ وية وغير، .

إ شددددد   الشددددد ص المسدددددئ ل فدددددي المذددددد   الدددددذي يهدددددرت فيددددده اإلصددددد بة بطدددددرق ال    دددددة  -و 
يدددددر ذلدددددك صدددددن الصدددددحية وتزويددددداله بتع يمددددد ت صدددددحية ل حدددددال صدددددن ا تشددددد   المدددددرض، وغ

 التالابير الصحية التي ت فف صن هالة المرض وص ع ا تش  ه.
فدددددي الحددددد عت التدددددي يدددددرى فيهددددد  الطبيدددددب الم دددددتص إصذ  يدددددة  دددددوح صدددددري  صصددددد ب  -ز

ب هدددددال األصدددددراض السددددد  ية فدددددي صحدددددل إ  صتددددده   ددددد ا  خصددددد ئي الصدددددحة الع صدددددة بمت بعدددددة 
ت فيدددددددذ اإلجدددددددراءات الوزصددددددددة ل    دددددددة الم ددددددد لطين ل مر دددددددد  المصددددددد بين والت كدددددددال صددددددددن 
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الموهظدددددددة  إ طددددددد ئه  األ ويدددددددة ال   ئيدددددددة  و التطعيمددددددد ت الموئمدددددددة، وو دددددددعه  تحددددددد 
الصددددحية ل مددددالة الوزصددددة لبيدددد   لددددذلك، كمدددد    دددد ا بجمددددع ول سدددد ل العي دددد ت الوزصددددة صددددن 

 ص  لطي المر   ل تح ق صن خ  ،  صن صسبب ت العالوى.
صت بعدددددة ات ددددد ذ كدددددل صددددد  ي دددددزا إل  ددددد ف المصددددد بين  و المشدددددتبه ب صددددد بته  بمدددددرض سددددد ٍ   -ح

بدددددد ل زا ة،  ددددددن كددددددل  مددددددل لدددددده اتصدددددد ل ب  تشدددددد   العددددددالوى إع بدددددد ذ  صددددددن الم تصددددددين 
السددددم ح لدددده بم اصدددد ة  م دددده.    ددددالويتحمددددل صدددد هب العمددددل هي هدددد  المسددددئ لية ك ص ددددة 

 عال ال  ف  ن العمل إج زة صر ية.ويُ 
السدددددددم ح ب  دددددددل األشددددددد    المصددددددد بين الدددددددذين ت دددددددر   دددددددزله  بغيدددددددر إذ  صدددددددن  دددددددالا  -ط

اإل ا ة الم تصدددددددددددة، وُيم ددددددددددددع   ددددددددددددل  و إخفددددددددددد ء الموبددددددددددددس  و الفددددددددددددر   و األ وات  و 
  صمددددد   مذدددددن   دددددل العدددددالوى ب اسدددددطته، ويجددددد ز لدددددإل ا ة الم تصدددددة    األ ددددد    و غير،ددددد 

تددددددددد صر بددددددددد توف ،دددددددددذه الموبدددددددددس  و الفدددددددددر   و األ وات  و األ ددددددددد    و تعقيمهددددددددد   و 
 تطهير،  هسب ال  ا ال الع مية.

 حدددددددق ألخصددددددد ئي الصدددددددحة الع صدددددددة الم ددددددد لين ل دددددددب اإلذ  صدددددددن الجهددددددد ت المع يدددددددة  -ي
ل التحدددددري  دددددن المصددددد بين  و لدددددالخ ل المسددددد كن إذا   ددددد  الضدددددرو ة، وذلدددددك صدددددن  جددددد 

 الكشف     الم  لطين له .
تتددددد ل  اإل ا ة الم تصدددددة الت اصدددددل صدددددع ص ظمدددددة الصدددددحة الع لميدددددة فدددددي هددددد عت وجددددد    -ك

األصدددددددراض ال اجدددددددب التب يدددددددد   هددددددد  ل م ظمدددددددة وذلدددددددك هسدددددددب ب ددددددد   ال ددددددد ائح الصدددددددحية 
 الالولية المصالق   يه .
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 الفصل الثالث 
 بأمراض ساريةإجراءات عزل املرضى املصابني 

 وحتديد أماكن العزل

 
ُ عدددددال العددددددزل صدددددن اعسددددددتراتيجي ت اله صدددددة المسددددددت الصة ل حدددددال صددددددن ا تشددددد   األصددددددراض شدددددداليالة 
العددددددالوى، ويت جددددددب   دددددد  اإل ا ة الم تصددددددة    ترا ددددددي الم اصددددددف ت والم دددددد ييس وصسددددددت ي ت 
 العددددددزل اسددددددت   ا  إلدددددد  اإل شدددددد  ات واإلجددددددراءات المبي ددددددة فددددددي الددددددالليل ال  يجددددددي اعسترشدددددد  ي

المحددددددال  لمذ فحددددددة العددددددالوى الصدددددد    صددددددن ال ج ددددددة ال  يجيددددددة لمذ فحددددددة العددددددالوى وبدددددد لرج ن 
 (   يددددد    إلددددد  الجدددددالول المرجعدددددي لعدددددزل المر ددددد  المصددددد بين بمدددددرٍض سددددد ٍ  الددددد ا   فدددددي الب دددددال 

 صن ،ذا الفصل، ولتب ن الشروط واإلجراءات اآلتية:
 

لعدددددالوى  و الدددددذين  جدددددب  دددددزل المر ددددد  المصددددد بين ب هدددددال األصدددددراض السددددد  ية شددددداليالة ا أواًل:
تددددد  تعر ددددده  لت دددددك األصدددددراض ولكدددددن لددددد  تظهدددددر   ددددديه    دددددراض ذلدددددك المدددددرض، وذلدددددك فدددددي 

 المؤسس ت الصحية  و خ  جه   و في ص  زل المر  ، هسب اآلتي:
 العزل في المستشفيات:-1

 جدددددب    ت  سددددددب صسددددددت ي ت غدددددرف العددددددزل صددددددع لبيعدددددة المددددددرض السدددددد  ي ولددددددرق  - 
 ا تش  ه وف    ل جالول المرجعي لعزل المر   المص بين بمرٍض س ٍ . 

تحدددددال  األصدددددراض السددددد  ية التدددددي تتط دددددب العدددددزل فدددددي المستشدددددفي ت ولري دددددة العدددددزل  -ب
 وف    ل جالول المرجعي لعزل المر   المص بين بمرٍض س ٍ .

 الصحية والعيادات الخارجية والطوارئ: العزل في المراكز-2
 جدددددددب ات ددددددد ذ اإلجدددددددراءات الوزصدددددددة لت  يدددددددل فتدددددددرة اع تظددددددد   لفشددددددد    المحتمدددددددل  - 

إصدددد بته  بمددددرض سدددد ٍ  شدددداليال العددددالوى فددددي ص ط ددددة اع تظدددد   المشددددتركة وذلددددك صددددن 
 خول ت فير اإل ش  ات والم ص  ت الت   ية الوزصة. 

ال األصدددددددراض السددددددد  ية شددددددداليالة البدددددددالء بددددددد جراءات فحدددددددص المشدددددددتبه ب صددددددد بته  ب هددددددد  -ب
 العالوى ب سرن و   صمذن.  
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الفصددددددل الفدددددد  ي لفشدددددد    المشددددددتبه ب صدددددد بته  ب هددددددال األصددددددراض السدددددد  ية التددددددي  -ح
تت جددددددب العددددددزل الصددددددحي  ددددددن بدددددد  ي المر دددددد  فددددددي األصدددددد كن الم صصددددددة لددددددذلك 

 صب شرة بعال المع ي ة األولية صن الطبيب  و الممرض المسئ ل.  
 العزل خارج المؤسسات الصحية:-3

  فددددددي ص دددددد لق صؤ تددددددة  ذدددددد   العددددددزل خدددددد  ح المؤسسدددددد ت الصددددددحية وف دددددد   ل ح جددددددة وتكدددددد  
 تحال ،  ال زا ة        تك   تح  إشرافه .

 العزل في المنزل:-4
يددددددددت  العددددددددزل فددددددددي الم دددددددد زل بفصددددددددل الشدددددددد ص المصدددددددد ب  و الددددددددذي تعددددددددرض ل مددددددددرض 
السددددد  ي فدددددي غرفدددددة جيدددددالة الته يدددددة وبهددددد  همددددد ا  اخ دددددي وبعدددددال صع ي دددددة اإل ا ة الم تصدددددة 

 وص اف ته .  
 

السدددد  ية شدددداليالة العددددالوى ولكددددن لدددد  تظهددددر   جددددب  ددددزل الددددذين تدددد  تعر دددده  لفصددددراض ثانيااااًا:
   يه    راض ت ك األصراض وذلك لحين يه    تيجة الفحص.

و  دددددددال  بددددددد ت اإلصددددددد بة بمدددددددرض سددددددد ٍ   جدددددددب تطبيدددددددق اعهتي لددددددد ت القي سدددددددية صدددددددع جميدددددددع 
المر دددددد  وفددددددي جميددددددع األو دددددد ت، هسددددددب الجددددددالول المرجعددددددي لعددددددزل المر دددددد  المصدددددد بين 

 اآلتي: ، وذلك     ال ح  بمرٍض س  ٍ 
 

 المصابين بمرض سارٍ  المرجعي لعزلالجدول 

نوع االحتياطات لمنع   المرض
 مدة العزل الموصي بها انتقال المرض 

 الته ب ت الجه ز الت فسي الح  ة.
Acute Respiratory 
Infections. 

 وصسي.والت الرذاذ 
 -فترة المرض 

  العزل لفلف ل ف ط(

شددددددداليالة الته بددددددد ت الجهددددددد ز الت فسدددددددي 
   .الحالة

Severe Acute Respiratory 
Illness (SARI).   

 .والتوصسي الرذاذ 
ا تمدددد   السي سدددد ت  /المددددرض فتددددرة 

بعددددددددددددددددددددال  الصدددددددددددددددددددد   ة ل مددددددددددددددددددددرض 
 التش يص.
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ة صتوزصددددددة الشددددددرق األوسددددددط الت فسددددددي
اعلته بدددددددددددددددد ت  /الحدددددددددددددددد  ة ك  و دددددددددددددددد  

الت فسددددددددددددددددددية األخددددددددددددددددددرى المتسددددددددددددددددددببة 
 .بفيروس ت هاليثة

MERS-CoV/ Other 
Emerging or Novel 
Respiratory Virus. 

 .والتوصسي اله اء
ا تمددددددددددددددددددد    / المدددددددددددددددددددرض  فتدددددددددددددددددددرة

 السي سددددددددددد ت الصددددددددددد   ة ل مدددددددددددرض 
 بعال التش يص.

 .ال بيثة الجمرة
Anthrax Bacillus Anthracis. المرض  فترة .التوصسي. 

 .اإل ف   زا
Influenza 

 .الرذاذ 

 .   ا 5فترة 
العددددددددزل لفتددددددددرة المددددددددرض ب ل سددددددددبة 

المر دددددددددددددددد  المصدددددددددددددددد بين إلددددددددددددددد  
 .الم   ة ب ص   في جه ز

  .إ ف   زا الطي  
Avian Influenza 

يددددددددددددد ا صدددددددددددددن بالا دددددددددددددة  14فتدددددددددددددرة  .اله اء والتوصسي
 .األ راض 

 .ال زفية الحم 
Hemorrhagic Fevers 

المددددرض/ ا تمدددد   السي سدددد ت  فتددددرة .اله اء والتوصسي
 .الص   ة ل مرض 

  .ال زعت المع ية
Gastroenteritis  

القي سدددددددددددددددي والتوصسدددددددددددددددي 
ب ل سدددددددددبة إلددددددددد  األلفددددددددد ل 

و الكبددددددددد    ب لحف  ددددددددد ت 
صمدددددددن ع يتحذمددددددد   فدددددددي 
ال دددددروح  البدددددراز(  و فدددددي 

 .ه عت ا تش   وب ء

 .المرض  فترة

 ال دددددددددزعت المع يدددددددددة بسدددددددددبب فيدددددددددروس
   .الروت 

Rotavirus Gastroenteritis.   

التوصسدددددددددددددددددددددي لجميدددددددددددددددددددددع 
 .المرض  فترة  .المص بين ب لمرض 

 ال دددددددزعت المع يدددددددة بسدددددددبب صيذدددددددروب 
 المطثيدددددة   فسددددديل ك  سدددددتريالوا

 .الصعبة

التوصسدددددددددددددددددددددي لجميدددددددددددددددددددددع 
 .المص بين ب لمرض 

سددددددددد  ة بعددددددددددال الشدددددددددف ء صددددددددددن  48
  .اإلسه ل
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Clostridium Difficile 
 .الجاليري الم ئي

Chickenpox 
فتددددرة المددددرض هتدددد  يهدددد    شددددرة  .اله اء والتوصسي

  .لجميع اإلص ب ت 
 .الته ب الهيربس البسيط

Herpes Simplex  
القي سدددددددددددددددي والتوصسدددددددددددددددي 

لددددددددد  األلفددددددددد ل إب ل سدددددددددبة 
 .ال الح

فتددددرة المددددرض هتدددد  يهدددد    شددددرة 
 .لجميع اإلص ب ت 

 الم ط ددددددددددددة(   اء ،يددددددددددددربس التهدددددددددددد ب 
 .المحالو  

Localized Herpes Zoster 
(Shingles) in Normal Host. 

 .القي سي
هتدددد  يهدددد    شددددرة فتددددرة المددددرض 

 .لجميع اإلص ب ت 

 الم ط ددددددددددددة(   اء ،يددددددددددددربس التهدددددددددددد ب 
 شر.الم ت

Disseminated Herpes 
Zoster (Shingles). 

 .اله اء والتوصسي
فتددددرة المددددرض هتدددد  يهدددد    شددددرة 

 .لجميع اإلص ب ت 

 الم ط ددددددددددددة(   اء ،يددددددددددددربس التهدددددددددددد ب 
  صددددد   لال ددددده صدددددري   فدددددي المحدددددالو  

 .الم   ة بجه ز
Localized Herpes 
Zoster (Shingles) 
in Immune Suppressed 
Patient. 

 .اله اء والتوصسي
فتددددرة المددددرض هتدددد  يهدددد    شددددرة 

 .لجميع اإلص ب ت 

 .س  س
Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). 

الهدددددددددددددددددددد اء والتوصسددددددددددددددددددددي 
 .والرذاذ 

 .المرض  فترة

  .هم  التيف س
Typhus 

 .المرض  فترة .التوصسي

  األلف ل.ش ل 
Poliomyelitis  

 .المرض  فترة .التوصسي

 سددددددددد بيتين صدددددددددز  تين  خدددددددددذ  بعدددددددددال  .الرذاذ  .الح ق تصيب  التي ري يالالفت
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Diphtheria Pharyngeal.  خددددددددذ   بعددددددددال  سدددددددد  ة 24  بي همدددددددد  
 .الم  سب( العوح

الدددددددد مط ا  ف دددددددد  ز إ هيمدددددددد ف س بذتيريدددددددد 
 . ب( التي تصيب لس   المزص  

TYPE B Haemophilus 
Influenza Epiglottitis. 

   .الرذاذ 
سددددد  ة صدددددن بدددددال   24العدددددزل لمدددددالة 

 الحيددددددددددددددد ي  المضددددددددددددددد    اسددددددددددددددت الاا
 .الم  سب 

 الته ب الكبال ال ب ئي   ي(
Hepatitis A. 

التوصسدددددددددددددددددي لفلفددددددددددددددددد ل 
 ب لحف  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت  و

صمددددددددددددددددن ع األشدددددددددددددددد    
يتحذمددددددد   فددددددددي ال ددددددددروح 

  . البراز(

 يهددددددددددددد   صدددددددددددددن   ددددددددددددد ا 7 لمدددددددددددددالة
 .الصفراء

 .الحصبة
Measles (Rubeola). 

 .اله اء 

 .الطفح يه     ا بعال  5 لمالة
 جهدددددددددددد ز ه لددددددددددددة  ددددددددددددعف وفددددددددددددي

فيذددددد   العدددددزل  ل مدددددري   الم   دددددة
 .لفترة المرض 

 ب يسدددددددددددددددديري  السددددددددددددددددح ئي اعلتهدددددددددددددددد ب 
 السح ئية

Meningitis Due To 
Neisseria Meningitidis. 

 .الرذاذ 
 

 سددددد  ة صدددددن بدددددال  24العدددددزل لمدددددالة 
 الحيددددددددددددددد ي  المضددددددددددددددد    اسددددددددددددددت الاا

 .الم  سب 

 .ال ك ف
Mumps. 

 .الرذاذ 
 صدددددددن بدددددددالء   ددددددد ا 9العدددددددزل لمدددددددالة 

 ال  ا. يه  
  بذتيريددددددددددددددد  المذهبدددددددددددددددة الع     ددددددددددددددد ت 

 الم  وصددددددددددددددددددددة  و يدددددددددددددددددددد س سددددددددددددددددددددت ف
 .ل ميثيسي  ين(

MRSA. 
 .التوصسي 

لدددددددد     يددددددددت  الحصدددددددد ل إالعددددددددزل 
 سددددددددد بية صز  ددددددددد ت   دددددددددو    ددددددددد  

اع تهددددد ء   بعدددددال  سددددد  ة 48 بي هددددد 
 الم  سب(. العوح صن

لدددددد  السي سدددددد ت إالرجدددددد ن ويجددددددب 
الصدددددددددددد   ة ل بذتيريدددددددددددد  الم  وصددددددددددددة 
ل مضددددددد  ات صدددددددن  سددددددد  صذ فحددددددددة 

 العالوى.
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 .ل مض  ات  الم  وصةلبذتيري  ا
(VRE, CRE, Others,) ي.التوصس 

لددددد  السي سددددد ت الصددددد   ة إالرجدددد ن 
ل بذتيريددددددددد  الم  وصدددددددددة ل مضددددددددد  ات 

 صن  س  صذ فحة العالوى.
 .الال ذي السع ل

Pertussis  
(Whooping Cough). 

 .الرذاذ 
صددددددددن بددددددددال    دددددددد ا  5لمددددددددالة العددددددددزل 

 الحيددددددددددددددد ي  المضددددددددددددددد   ا اسددددددددددددددت الا
 .الم  سب 

 .الرئ ي  الط     
Pneumonic Plague. 

سدددد  ة صددددن بددددالء  72العددددزل لمددددالة  .الرذاذ 
 .العوح

 .األلم  ية الحصبة
Rubella (German Measles) 
/ Rubella Syndrome. 

 .الرذاذ 

 بالا ددددددة  دددددد ا صددددددن  7لمددددددالة العددددددزل 
ب ل سدددددددددددددددددبة لفلفددددددددددددددددد ل  الطفددددددددددددددددح

 ب لحصددددددددبة األلم  يددددددددة المصدددددددد بين
  .ال ع ة ص ذ 

لدددددد  السي سدددددد ت إيت جددددددب الرجدددددد ن 
  ة صن اإل ا ة الم تصة.الص   

 الجرب 
Scabies سددددد  ة صدددددن بدددددال  24 العدددددزل لمدددددالة  .التوصسي 

  .است الاا العوح الم  سب 
 الجال ي 

Small Pox. 
 .ب لمستشف  الب  ء فترة .والتوصسي اله اء

 .الب ع صي الرئ ي، السل
Tuberculosis Pulmonary, 
Laryngeal. 

 
 
 

 .ال روح التي ت رح صاليال 
Draining Lesion. 

 

الهددددددددددد اء ل سدددددددددددل الرئددددددددددد ي 
 .والب ع صي

 
 
 
 
 

 .اله اء والتوصسي
draining lesion). ) 

 
 

بالا دددددة ال بعددددد  يددددد ا 14كحدددددال    ددددد  
 جددددددددب  كمدددددددد  الكيمدددددددد وي، العدددددددوح
صددددددددع  إك ي يذيددددددددة اسددددددددتج بة وجدددددددد   
 اخددددددددددل  الجددددددددددرا ي  وجدددددددددد     ددددددددددالا

 ي دددددد ت ب غدددددد   3  الددددددب غ   ي دددددد ت 
 .( Smear AFB س بية
المتعدددددددددددددال   السدددددددددددددل ه لدددددددددددددة فدددددددددددددي

 MDR  ل ع ددددد  ير الم  وصدددددة
TB ) لدددددددد  و دددددددد  إ ذدددددددد   العددددددددزل

 ي ددددد ت ب غددددد   3الحصددددد ل   ددددد  
صددددددع  AFB Smearسدددددد بية 
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 MTB صز  دددة واهدددالة سدددد بية  
Culture)    اسدددددددتج بة صدددددددع وجددددددد 

 .الكيم وي  إك ي يذية ل عوح
 

فيمدددددددد  يتع ددددددددق ب هتي لدددددددد ت ال    ددددددددة صددددددددن األصددددددددراض السدددددددد  ية، فتتبددددددددع اإلجددددددددراءات  ثالثاااااااًا:
 الم ص     يه  في الجالاول اآلتية:

جدددددالول اهتي لددددد ت ال    دددددة صدددددن األصدددددراض السددددد  ية لم دددددع العدددددالوى الم   لدددددة  دددددن لريدددددق -1
 اله اء:

 الهواء  طريق عن المنقولة العدوى  منع احتياطات

 المذ   

والتددددددي  جددددددب     الضددددددغط السدددددد بية العددددددزل غددددددرف فددددددي المر دددددد ل  ددددددز   جددددددب 
 :اآلتية المتط ب ت  تت افر به 

غرفددددددة صفددددددر ة ل مددددددري  صددددددزو ة بددددددالو ة صيدددددد ه وبحدددددد ض ص صددددددص لغسددددددل  - 
األيدددددالي األيدددددالي بجميدددددع ص اصدددددف ته وصسدددددت زص ته وصضددددد ة لمح ددددد ل تطهيدددددر 

 الكح لي ص    ة  و صثبته في   رب صذ   إل  السرير.
صتط بددددد ت بيئيدددددة لتسدددددهيل  م يدددددة ت ظيدددددف الغرفدددددة صثدددددل األسدددددطح المتصددددد ة  -ب 

لددددد  السددددد ف بزوا ددددد  إم فدددددذة ل مددددد ء واأل  دددددية المتصددددد ة صدددددع الحددددد ئط الغيدددددر 
  ائرية.

سدددد ف و   ددددي ت وهدددد ائط صشددددتم ة  إهذدددد ا  ددددزل جميددددع صحدددديط الغرفددددة صددددن  -ح
ألبددددد اب وصدددددالاخل وص ددددد  ح الته يدددددة لت  يدددددل تسدددددريب الهددددد اء   ددددد  ال  افدددددذ وا

 صن الغرفة.
 جميع ال  افذ تك   صحذمة الغ ق  و غير   ب ة ل فتح. -  

  ب اب ال روح  جب    تك   ت   ئية الغ ق ب هذ ا.  -ه
ص    ددددددة بدددددد لممرات بم ددددددالا    جددددددب     ذدددددد    ددددددغط الغرفددددددة  دددددد زل سدددددد بي    -و

 . ب سذ ل كحال     2.5س لب 
عددددددد   تدددددددالويره  جدددددددب     ذددددددد    ظددددددد ا الته يدددددددة ب لغرفدددددددة ب تجددددددد ه واهدددددددال وع  ُ  -ز

لددددددد  إ% صدددددددن الهددددددد اء ب لغرفدددددددة  و  و ة الميددددددد ه يدددددددت  لدددددددر ه صب شدددددددرة  100 
 .(HEPA Filterال   ح ص  ا  بف تر   لي الكف ءة / 

ن صصدددددد    إصددددددالا  بدددددد  ي   تكدددددد   ص دددددد  ح لددددددر  الهدددددد اء بعيددددددالة  دددددد   جددددددب  -ح
غددددرف المستشددددف  بدددد له اء بمدددد  ع   ددددل  ددددن  و ددددة  صتدددد   و   تكدددد     دددد ات 
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لددددددر  الهدددددد اء ال دددددد  ح صددددددن غددددددرف العددددددزل  م   ددددددة وص فصدددددد ة  ددددددن   دددددد ات 
 لر  اله اء ال  صة ب لمب   الع ا. 

وذلدددددددك غدددددددرف العدددددددزل سددددددد بية الضدددددددغط فدددددددي عدددددددزل ال جدددددددب صت بعدددددددة كفددددددد ءة  -ط
لضدددددغط، و دددددال  صدددددرات تغييدددددر غدددددرف لقيددددد س اال  دددددع جهددددد ز   ددددد   بددددد اب ب

فدددددد  ق  ا هيدددددد  الهدددددد اء كددددددل سدددددد  ة صددددددع ص بدددددده صرئددددددي وصدددددد تي فددددددي ه لددددددة 
 .الضغط، كم   فضل ت فيره   ض   ب ل رب صن صركز الممر  ت 

 يفضددددل، و واهتي ل تدددده العددددزل سي سددددة   دددد  صددددال ب    العمددددل فريددددق جددددب     ذدددد    العمل فريق
 . المذ  ا لهذ  ص صص  العمل فريق  ذ      

 ب دددال  الزيددد  ة صدددنال الحددد  ي بغددديو العدددزل،  صددد كن وغدددرف  زيددد  ة صدددن األلفددد ل  م دددع الزائرو  
 المذ  . واهتي ل ت  بسي سةالزائرو   ي تزا       اإلصذ   

 ال    ة   وات 
 الش صية 

 الغرفة.  خ ل   ال  الع لية الكف ءة ذات  ال اقية الكم ص ت  ا تالاء  جب 
 واختبددددد   ع تدددددالاء الكم صددددد ت  الصدددددحيحة الطري دددددة   ددددد  العددددد ص ين تدددددال يب  يجدددددب و 

و ددددددزن الكم صدددددد ت بعددددددال ال ددددددروح صددددددن الغرفددددددة وغ ددددددق البدددددد ب  دددددد   ،إهذ صهدددددد  صددددددالى
 تطهير اليالين بعال ال زن.

 األ س ا  بين الت  ل

   دددد  األغددددراض  و صددددر،  الغرفددددة خدددد  ح المددددري   و  ددددل هركددددةصددددن  الحددددال  ي بغددددي
  . العالوى ب لمستشف صذ فحة فريق استش  ة صع، ف ط الضرو ية

 ويفضدددددل جراهدددددي قي سدددددي   ددددد ن المدددددري  ي يرتدددددال     يرا ددددد  لدددددذلك ال جددددد ء و  دددددال 
ا، الزهددددد  تج دددددب  و ددددد ت  يدددددت  كمددددد ق، الطدددددر    صدددددر فدددددي المدددددري   تحدددددرك  و   دددددل

 .المرا  الت جه إليهب لمذ    الع ص ين خط  ول
صن   الت  ص 

 الم  ف ت 
لإل شدددددددد  ات  تصدددددددد ف تبعدددددددد    العددددددددزل صدددددددد كن وغددددددددرف   ددددددددن ال  تجددددددددة الم  فدددددددد ت 

 .ال  صة بتص يف الم  ف ت الطبية
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جدددددالول اهتي لددددد ت ال    دددددة صدددددن األصدددددراض السددددد  ية لم دددددع العدددددالوى الم   لدددددة  دددددن لريدددددق -2

 الرذاذ:
 الرذاذ  طريق عن المنقولة العدوى  منعاحتياطات 

 المذ   

 فدددددي. و صيددددد ه و و ة يددددداليبحددددد ض غسدددددل األ صدددددزو ة خ صدددددة هجدددددرة تددددد فير  فضدددددل
صذددددددد    م دددددددع  فدددددددي المدددددددري   و دددددددع  مذدددددددن فر  دددددددة جدددددددرةه تددددددد فير تعدددددددذ  ه لدددددددة

 بقيددددددة  ددددددن هدددددد جز  فصدددددد ه  و سدددددت  ة و ددددددعاختولددددده بدددددد آلخرين   دددددد     يددددددت  
 . صترين  ن ع ت ل بمس فة المر  

 .اشترال ت  ي جال  ع فريق العمل

 ي تدددددددزا    ي بغددددددديالغرفدددددددة، و   خددددددد له   بدددددددل الممر دددددددةي تدددددددزا الزائدددددددرو  بددددددد بوغ  الزائرو  
 واهتي ل ته. المذ   بسي سة الزائرو  

  وات ال    ة 
 الش صية 

و اع تددددددراب صددددددن  إلدددددد  الحجددددددرة  الددددددالخ ل  بددددددل الجراهددددددي ال  دددددد ناء ا تددددددال   جددددددب 
يجددددددددب  ددددددددزن كددددددددل   وات ال    ددددددددة الش صددددددددية صتددددددددر واهددددددددال، و المددددددددري  صسدددددددد فة 

 .وتطهير اليالين  بل ال روح صن غرفة العزل
الت  ص صن  

 الم  ف ت 
لإل شددددددد  ات ال  صدددددددة  تصددددددد ف تبعددددددد    العدددددددزل وهدددددددالات   دددددددن ال  تجدددددددة الم  فددددددد ت 

 .بتص يف الم  ف ت الطبية
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الول اهتي لددددد ت ال    دددددة صدددددن األصدددددراض السددددد  ية لم دددددع العدددددالوى الم   لدددددة  دددددن لريدددددق جددددد -3

 التوصس:

 

  

 طريق التالمس  عن المنقولة العدوى  منعاحتياطات 

 بددددددد فس المصددددددد بين المر ددددددد   دددددددزل  و ه صيددددددد   و ة   ددددددد  تحتددددددد ي  صفدددددددر ة هجدددددددرة المذ   
 .صتم   ة(  صجم  ة واهال  صذ   في الميذروب 

 فضدددددلوي العدددددزل واهتي ل تددددده سي سدددددة   ددددد  صدددددال ب    العمدددددل فريدددددق  ذددددد        جدددددب  فريق العمل
 .المذ   لهذا ص صص    العمل فريق   ذ     

 ي تدددددزا    ي بغددددديالغرفدددددة، و   خددددد له   بدددددل الممر دددددةإبدددددوغ  الزائدددددرين  ددددد    جدددددب  الزائرو  
 .المذ   واهتي ل ت ة بسي س الزوا 

  وات ال    ة 
 الش صية 

 الجراهيددددددددة العبدددددددد ءة وا تددددددددالاء ال اهددددددددال  اعسددددددددت الاا ذات  ال فدددددددد زات  ا تددددددددالاء ي بغددددددددي
يجددددددددب  ددددددددزن كددددددددل   وات ال    ددددددددة الش صددددددددية و  الغرفددددددددة  خدددددددد ل بددددددددل   الددددددددر اء(

 .وتطهير اليالين  بل ال روح صن غرفة العزل
الت  ص صن  

 الم  ف ت 
لإل شددددددد  ات ال  صدددددددة  تصددددددد ف تبعددددددد    العدددددددزل وهدددددددالات   دددددددن ال  تجدددددددة الم  فددددددد ت 

 .بتص يف الم  ف ت الطبية
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جدددددالول اهتي لددددد ت ال    دددددة صدددددن األصدددددراض السددددد  ية لم دددددع العدددددالوى الم   لدددددة  دددددن لريدددددق -4
 اله اء والرذاذ:

 
  

 والرذاذالهواء   طريق عن المنقولة العدوى  منع احتياطات

 المذ   
 بدددددد فس المصدددددد بين المر دددددد   ددددددزل وه،  صيدددددد   و ة   دددددد  تحتدددددد ي  صفددددددر ة هجددددددرة

  صجم  ة صتم   ة(. واهال  صذ   في الميذروب 

 فريق العمل
 فضدددددليُ ، و العددددزل واهتي ل تدددده سي سدددددة   دددد  صددددال ب    العمدددددل فريددددق  ذدددد        جددددب 

 .المذ   لهذا ص صص    العمل فريق  ذ      

 الزائرو  
 ي تدددددزا   الغرفدددددة، وي بغدددددي   خددددد له   بدددددل الممر دددددة إبدددددوغ  ددددد  الزائدددددرين   جدددددب 

 .المذ   واهتي ل ت  بسي سةالزائرين 

  وات ال    ة 
 الش صية 

  الدددددددر اء( الجراهيدددددددة لعبددددددد ءةوا ال اهدددددددال  اعسدددددددت الاا ذات  ال فددددددد زات  ا تدددددددالاء ي بغدددددددي
يجدددددب  دددددزن كدددددل   وات ال    دددددة . و الجراهدددددي  بدددددل الدددددالخ ل إلددددد  الحجدددددرة وال  ددددد ن

 .ة العزلاليالين  بل ال روح صن غرف وتطهيرالش صية 
الت  ص صن  

 الم  ف ت 
لإل شددددددد  ات ال  صدددددددة  العدددددددزل تصددددددد ف تبعددددددد    وهدددددددالات   دددددددن ال  تجدددددددة الم  فددددددد ت 

 .بتص يف الم  ف ت الطبية
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جدددددالول اهتي لددددد ت ال    دددددة صدددددن األصدددددراض السددددد  ية لم دددددع العدددددالوى الم   لدددددة  دددددن لريدددددق -5

 اله اء والتوصس:

 والتالمس منع العدوى المنقولة عن طريق الهواء  احتياطات 

 المذ   

 العددددددزل غددددددرف لم اصددددددف ت  فر  ددددددة صط ب ددددددة هجددددددرة فددددددي المر دددددد  إيدددددد اء  جددددددب 
 إيدددد اء  بددددل ه جددددة لهدددد  لدددديس التددددي األ وات  جميددددع إزالددددة ي بغددددي، و الضددددغط سدددد بية

 .المري  ب لغرفة
سددددددددد يمة  ل سدددددددد ائل ص فددددددددذة غيددددددددر والمراتدددددددددب  ل  سدددددددد  ات   غطيددددددددة و ددددددددع يجددددددددب و 

 .الحجرة خ  ح المري   ب و اق اعهتف ظ  جب كم   .و ظيفة

 فريق العمل
    صددددددن الت كددددددال  صددددددع الر   ددددددة ب  مدددددد ل ال دددددد ئمين األفددددددرا    ددددددال   ت فددددددي   ي بغددددددي
  ذدددد       يفضددددله. و واهتي ل تدددد  العددددزل سي سددددة   دددد    صددددال ب العمددددل فريددددق  ذدددد   
 . المذ   لهذا   ص صصل العم فريق

 الزائرو  
  بددددل  خددددد له  الممر ددددة إبددددوغ صددددع اإلصذددددد    ددددال  الزائددددرين  ددددال   ت  دددديص   جددددب 

  دددد   المطب ددددةو  العددددالوى  مذ فحددددةال  صددددة ب   ا ددددال لددددذات ال اتبدددد  ه  صددددع ،الحجددددرة
 كل الزائرين. سم ء  الع ص ين، وت ييال 

  وات ال    ة 
 الش صية 

 الدددددددر اء(  الجراهيدددددددة العبددددددد ءةو  ال اهدددددددال  اعسدددددددت الاا ذات  ال فددددددد زات  ا تدددددددالاء ي بغدددددددي
 يجدددددب و  هجدددددرة المدددددري .  خددددد ل   دددددال  الع ليدددددة الكفددددد ءة ذات  ال اقيدددددة والكم صددددد ت 

 صددددددالى واختبدددددد   ع تددددددالاء الكم صدددددد ت  الصددددددحيحة الطري ددددددة   دددددد  العدددددد ص ين تددددددال يب 
 إهذ صه .

 فدددددي تتسدددددبب   دددددال  التدددددي اإلجدددددراءات  جميدددددع صدددددع العدددددين واقيددددد ت  ا تدددددالاء جدددددب كمددددد  
يجدددددب  دددددزن كدددددل   وات ال    دددددة الش صدددددية و  .الجسددددد  وسددددد ائل الدددددالا  ذاذ  ا تشددددد  

ال دددددروح صدددددن غرفددددددة العدددددزل، بي مددددد  ت ددددددزن الكم صددددد ت بعددددددال وتطهيدددددر اليدددددالين  بددددددل 
 .ال روح صن الغرفة وغ ق الب ب 

الت  ص صن  
 .خطرة  ف   ت  تعتبر العزل وهالات   ن  ال  تجة الم  ف ت  الم  ف ت 

  س ا الت  ل بين األ
   دددد  األغددددراض  و صددددر،  الغرفددددة خدددد  ح المددددري   و  ددددل هركددددة صددددن الحددددال  ي بغددددي

 و  دددددددال . العدددددددالوى ب لمستشدددددددف  صذ فحدددددددة فريدددددددق استشددددددد  ة صدددددددع ف دددددددط، الضدددددددرو ية
   دددددل ويفضدددددل جراهدددددي قي سدددددي   ددددد ن المدددددري   يرتدددددالي    يرا ددددد  لدددددذلك ال جددددد ء

 
  

 لخبدددد  و  تج ددددب  و دددد ت الزهدددد ا، يددددت  كمدددد  الطددددرق    صددددر فددددي المددددري   تحددددرك  و
 .إليه ب لمذ   المتجه الع ص ين
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 الفصل الرابع
 الوفاة مبرض ساراإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف حالة 

 
صدددددع صرا ددددد ة اإل شددددد  ات واإلجدددددراءات المبي دددددة فدددددي الدددددالليل ال  يجدددددي اعسترشددددد  ي المحدددددال  
لمذ فحددددة العددددالوى الصدددد    صددددن ال ج ددددة ال  يجيددددة لمذ فحددددة العددددالوى،  جددددب فددددي هدددد ل وفدددد ة 

اتبدددددد ن  -صتدددددد  صدددددد    دددددد  الح جددددددة  – ي شدددددد ص بمددددددرض سدددددد ٍ   و اعشددددددتب ه ب ف تدددددده بدددددده 
 اإلجراءات اآلتية:

 
 : إجراءات نقل الموتى:أوالً 
 إبوغ اإل ا ة الم تصة وتزويال،  ب لمع  ص ت المتع  ة بح لة ال ف ة. -1
ات دددد ذ ك فددددة اعهتي لدددد ت والتددددالابير ل     ددددة صددددن األصددددراض السدددد  ية لحم  ددددة المتعدددد ص ين -2

صدددددن  (  لثددددد    ( صدددددن 2صددددع الجثدددددة هسدددددب جدددددالول التع صددددل صدددددع الجثددددد  الددددد ا   فددددي الب دددددال  
 ،ذا الفصل. 

 خددددددذ  ي دددددد ت صددددددن جثددددددة المتدددددد ف  بصدددددد  ة   ج ددددددة وتح ي هدددددد  ل م تبددددددر الم ددددددتص فددددددي -3
 ه لة اعشتب ه ب ف ته بمرٍض س ٍ . 

ع  جدددد ز ل م تبددددر الددددت  ص صددددن العي دددد ت المتبقيددددة ك يدددد    و جزئيدددد   بعددددال إجددددراء التح يددددل -4
 إع بعال الت كال ال ه ئي صن تش يص الح لة، وذلك وف    لف ظمة المعتمالة.  

إبدددددددوغ اإل ا ة الم تصدددددددة ل مشدددددددرهة التدددددددي سدددددددت  ل إليهددددددد  الجثدددددددة، ب  هددددددد  جثدددددددة شددددددد ص -5
   ل الجثة إليه . صص ب  و  شتبه ب ص بته بمرض س ٍ  وذلك  بل

إخطددددد   اإل ا ة الم تصدددددة ك فدددددة المتعددددد ص ين صدددددع الجثدددددة، ب  هددددد  جثدددددة شددددد ص صصددددد ب -6
  و  شتبه ب ص بته بمرض س ٍ .

 المح فظة     سرية المع  ص ت المتع  ة ب لمت ف .-7
يدددت  التع صددددل صددددع جثددددة المتدددد ف  صددددن  بددددل  شدددد    صددددال بين وصددددؤ، ين ل تع صددددل صددددع صثددددل -8

 ددددد ذ ك فدددددة التدددددالابير ال   ئيدددددة الوزصدددددة هسدددددب جدددددالول ،دددددذه الحددددد عت، ويجدددددب   ددددديه  ات 
 صن ،ذا الفصل.  (  لث    ( صن 2التع صل صع الجث  ال ا   في الب ال  
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تعقددددددي  المركبدددددد ت واأل وات المسددددددت الصة فددددددي ال  ددددددل واألصدددددد كن التددددددي تدددددد  فيهدددددد  التع صددددددل -9
 صع الجثة هسب اإل ش  ات ال  صة ب لتعقي .

 
 ثانيًا: غسل ودفن الموتى:

وو ددددددعه  فددددددي تدددددد ب ت  - إذا كدددددد   صسددددددم ه   بددددددذلك -تح دددددديط الجثددددددة بشددددددذل صددددددحيح -1
صحذدددددد  اإلغددددددوق بشددددددذل ص فددددددي لم ددددددع تسددددددرب الجددددددرا ي  وص دددددد وا ل ث ددددددب ويم ددددددع تسددددددرب 

 الس ائل     ء التع صل صعه   و ت زي ه   و    ه   و شح ه .  
ع الدددددت  ص صدددددن األ وات المسدددددتعم ة والمسدددددت زص ت الطبيدددددة المسدددددت الصة فدددددي التع صدددددل صددددد -2

الجثددددة صثددددل ال فدددد زات واأل  عددددة الطبيددددة وغير،دددد  ب  تب  ،دددد  صصدددد فة ص  فدددد ت لبيددددة وف دددد   
 لإل ش  ات ال  صة بتص يف الم  ف ت الطبية.  

  ش  صن ا تش   المرض الس  ي في ه لة غس ه. الا غسل الجثة إذا ك    ُ -3
 ددددددالا فددددددتح الصدددددد الوق الددددددذي ت جددددددال فيدددددده جثددددددة المتدددددد ف  إع بعددددددال  خددددددذ ص اف ددددددة خطيددددددة -4

 صن اإل ا ة الم تصة.   صسب ة
 حدددددق ل ددددد زا ة    تدددددالفن الجثدددددة فدددددي صدددددالفن ص صدددددص لهدددددذا الغدددددرض كمددددد   حدددددق لهددددد     -5

 تم ع   ل الجثة إل  صذ   آخر لالف ه فيه.
 جدددددد ز ل دددددد زا ة إصددددددالا  الت صددددددي ت التددددددي ترا،دددددد  ص  سددددددبة بشدددددد   صذدددددد   الصددددددوة   دددددد  -6

و   ددددد  المتددددد ف  ب هدددددال األصدددددراض السددددد  ية صثدددددل الصدددددوة   ددددد  المتددددد ف  فدددددي ال دددددوء  
 يهر سي  ة اإلسع ف إذا ك     ش  صن ذلك ا تش   المرض الس  ي. 

    يت  الالفن ب سرن و   وبص  ة   ج ة وفي الم  لق الم صصة لذلك.-7
 

 ثالثًا: كيفية التعامل مع جثث المتوفين بأمراض سارية:
  ذ   التع صل صع جث  المت فين ب صراض س  ية لب    ل تص يف اآلتي:  -1

الفئددددددة األولدددددد : المصدددددد بين ب هددددددال األصددددددراض السدددددد  ية ب سددددددتث  ء األصددددددراض السدددددد  ية  - 
 ال ا  ة في الفئة الث  ية والث لثة. 

 الفئة الث  ية: المص بين ب هال األصراض الس  ية اآلتية: -ب
 المجموعة )أ(:
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 ي المذتسب  اإليالز(.  صتوزصة ال  ص الم    ( 
 الته ب الكبال ال ب ئي  بي(. (ب
 الته ب الكبال ال ب ئي  سي(. (ح
  اء الك ب.  ( 

 إ ف   زا الطي  . (ه
 الط    .   (و 
 الجمرة ال بيثة.   (ز

 المجموعة )ب(:
 السل الرئ ي.  ( 

 الته ب ت الجه ز الت فسي شاليالة الحالة. (ب
 صتوزصة الشرق األوسط الت فسية الح  ة كرو  . (ح

 الث لثة: المص بين ب هال األصراض اآلتية:الفئة  -ح
 الحم  ال زفية.   ( 

 ج    الب ر. (ب
يددددددت  التع صددددددل صددددددع جثدددددد  المتدددددد فين بدددددد صراض سدددددد  ية هسددددددب التصدددددد يف السدددددد بق لب دددددد   -2

 لجالول التع صل صع الجث  اآلتي:
 جدول التعامل مع الجثث 

فئة المرض  
 سبل مكافحة العدوى  الساري 

التعبئة في  
كيس بالستيكي  

 اإلغالق محكم 
 التحنيط

مشاهدة  
المتوفى من  
 قبل عائلته 

 غسل الجثة

 الفئة األول  

ي صددددددددددد  ب تبددددددددددد ن سدددددددددددبل 
صذ فحددددة العددددالوى القي سددددية 
لمددددددن لدددددده تع صددددددل صب شدددددددر 
صدددددددددددددددع الجثدددددددددددددددة  غسدددددددددددددددل 
اليددددددددددددددددددددددالين، اسددددددددددددددددددددددتعم ل 
ال فدددددددددددددددددددددددد زات وال  دددددددددددددددددددددددد ن 
الجراهدددددددددددددددددددددي القي سدددددددددددددددددددددي 

 صسم ح  صسم ح  غير  رو ي 

صسدددددددددم ح صدددددددددع 
اعلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاا 
ب سدددددددددددددددددددددددددددت الاا 
  وات ال    دددددددددة 

 .الش صية
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والمرايدددددددددل الع زلدددددددددة ل مددددددددد ء 
    (.وغط ء الحذاء

 الفئة الث  ية 
المجم  ة 

)   

ي صددددددددددد  ب تبددددددددددد ن سدددددددددددبل 
صذ فحددددة العددددالوى القي سددددية 
لمددددددن لدددددده تع صددددددل صب شدددددددر 
صدددددددددددددددع الجثدددددددددددددددة  غسدددددددددددددددل 
اليددددددددددددددددددددددالين، اسددددددددددددددددددددددتعم ل 
ال فدددددددددددددددددددد زات المز وجددددددددددددددددددددة 
والمرايدددددددددل الع زلدددددددددة ل مددددددددد ء 
وغطددددددد ء الحدددددددذاء وال  دددددددد ن 

  (.الجراهي القي سي

غير    رو ي 
 صسم ح  صسم ح 

صسدددددددددم ح صدددددددددع 
اعلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاا 
ب سدددددددددددددددددددددددددددت الاا 
  وات ال    دددددددددة 

 .الش صية

 الفئة الث  ية 
المجم  ة 

  ب(

ي صددددددددددد  ب تبددددددددددد ن سدددددددددددبل 
صذ فحددددة العددددالوى القي سددددية 
لمددددددن لدددددده تع صددددددل صب شدددددددر 
صدددددددددددددددع الجثدددددددددددددددة  غسدددددددددددددددل 
اليددددددددددددددددددددددالين، اسددددددددددددددددددددددتعم ل 
ال فدددددددددددددددددددد زات المز وجددددددددددددددددددددة 
ووا دددددددي الجهددددددد ز الت فسدددددددي 
 دددددددد لي الكفدددددددد ءة والمرايددددددددل 
الع زلددددددددددة ل مدددددددددد ء وغطدددددددددد ء 

 (.الحذاء

 صسم ح  صسم ح   رو ي 

صسدددددددددم ح صدددددددددع 
اعلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاا 
ب سدددددددددددددددددددددددددددت الاا 
  وات ال    دددددددددة 

 .الش صية

 الفئة الث لثة 

ي صددددددددددد  ب تبددددددددددد ن سدددددددددددبل 
صذ فحددددة العددددالوى القي سددددية 
لمددددددن لدددددده تع صددددددل صب شدددددددر 
صدددددددددددددددع الجثدددددددددددددددة  غسدددددددددددددددل 
اليددددددددددددددددددددددالين، اسددددددددددددددددددددددتعم ل 
ال فدددددددددددددددددددد زات المز وجددددددددددددددددددددة 
والمرايدددددددددل الع زلدددددددددة ل مددددددددد ء 
وغطددددددددد ء الحدددددددددذاء ووا دددددددددي 
الجهددددددد ز الت فسددددددددي  دددددددد لي 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددرو ي 
و دددددددددع الجثدددددددددة 
  دددددددددددد  الفدددددددددددد   
فدددي كددديس وا دددي 
صددددددددددن التسددددددددددرب 
ع   دددددددل سدددددددمذه 

 150 ددددددددددددددددددددددددددن 
um  وغ  دددددددددددددددددددددده

 دددددددددددد   ب هذدددددددددددد ا،

غير  
 غير صسم ح  غير صسم ح  صسم ح 
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تعقيمدددددددده بددددددددر   (.الكف ءة وواقي ت العين
المطهددددددر   ددددددد  
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطحه 
ال دددد  جي وبعددددال 
ذلددددددك  جددددددب    
ي  دددددددددددع ،دددددددددددذا 
الكددددددددددددديس فدددددددددددددي 

آخدددددددددددددر  كددددددددددددديس
صصدددددددددد  ن صددددددددددن 
صدددددددددددد  ة ص  عددددددددددددة 
ل تسددددددددددددددددددددددددرب ع 
  دددددددددددددل سدددددددددددددمذه 

 150 ددددددددددددددددددددددددددن 
um  ويغ ددددددددددددددددددددق

ب هذدددددد ا ويددددددر  
 ضدددددد  بدددددد لمع     

 بدددل   دددل الجثدددة 
 ل الفن الف  ي.

 
 رابعًا: إجراءات التحنيط:  

 ة ت صدددددديص وتجهيددددددز صركددددددزا  لتح دددددديط جثددددددة المتدددددد ف  ب هددددددال األصددددددراض زا جددددددب   دددددد  الدددددد  
( 2السدددد  ية التدددددي  سدددددمح بتح يطهددددد  هسددددب جدددددالول التع صدددددل صدددددع الجثدددد  الددددد ا   فدددددي الب دددددال  

 صن ،ذا الفصل، وفق اعشترال ت اآلتية:   (  لث    صن 
 التي ت الا فيه  ال الص ت الصحية.     ذ   الم  ع ص فصو   ن بقية المب  ي - 

     عمل ب ظ ا ته ية صست ل. -ب
     عمل ب ظ ا الضغط الم  ف . -ح
     ذ   له صرف صحي ص فصل. - 
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   تتددددد افر بددددده التجهيدددددزات والمسدددددت زص ت والمددددد ا  الوزصدددددة لعم يدددددة التح ددددديط والتعقدددددي   -ه
 وال  ل.  

      صص له برا  صست ل سعة  و  جث      األ ل.   -و 
شدددددددراف المب شدددددددر لطبيدددددددب صت صدددددددص فدددددددي الطدددددددب الشدددددددر ي، لال ددددددده      ضدددددددع لإل -ز

 خبرة  م ية ع ت ل  ن  و  س  ات     األ ل في  هال صراكز التح يط.
    عمدددددددددل فيددددددددده ف يددددددددد  تح ددددددددديط ه صددددددددد ين   ددددددددد  صدددددددددؤ،وت   ميدددددددددة ص  سدددددددددبة فدددددددددي  -ح

ت صصددددد ت الصددددددحة الع صددددددة، ويفضددددددل    تكدددددد   فددددددي صجدددددد ل التح دددددديط، و   تكدددددد   
  و  س  ات في ،ذا المج ل.لاليه  خبرة  م ية ع ت ل  ن 

 
 خامسًا: نقل الجثث إلى خارج المملكة:

ُ حظدددددر   دددددل جثددددد  المتددددد فين المصددددد بين بددددد ألصراض السددددد  ية الددددد ا  ة فدددددي الفئدددددة األولددددد   - 
صدددددن ،دددددذا الفصدددددل إلددددد  خددددد  ح المم كدددددة، إع بعدددددال اسدددددتيف ء  (  لثددددد    ( صدددددن 1صدددددن الب دددددال  

 الشروط اآلتية:
 ت ال   ل ب ل  زا ة صن  ،ل المت ف .  -1
    يت  تح يط الجثة.-2
 ص اف ة اإل ا ة الم تصة.  -3
ص اف ددددة سددددف  ة الالولددددة التددددي سدددديت  الددددالفن فيهدددد ، وسددددف  ة  ولددددة العبدددد  ، إذا ا تضدددد  -4

 األصر.
 ستست الا ل  ل الجثة.ص اف ة صشغل وسي ة ال  ل التي -5

ُ حظددددر   ددددل جثدددد  المتدددد فين المصدددد بين بدددد ألصراض السدددد  ية الدددد ا  ة فددددي الفئددددة الث  يددددة  -ب
صددددن ،ددددذا الفصددددل إلدددد  خدددد  ح المم كددددة، إع  (  لثدددد    ( صددددن 1 المجم  ددددة  ( صددددن الب ددددال  

 بعال استيف ء الشروط اآلتية:  
 ت ال   ل ب ل  زا ة صن  ،ل المت ف .  -1
 ص اف ة اإل ا ة الم تصة.  -2
 اف ددددة سددددف  ة الالولددددة التددددي سدددديت  الددددالفن فيهدددد ، وسددددف  ة  ولددددة العبدددد  ، إذا ا تضدددد  ص-3

 األصر.  
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 ص اف ة صشغل وسي ة ال  ل التي ستست الا ل  ل الجثة.-4
ُ حظددددر   ددددل جثدددد  المتدددد فين المصدددد بين بدددد ألصراض السدددد  ية الدددد ا  ة فددددي الفئددددة الث  يددددة  -ح

خددددد  ح المم كدددددة،  صدددددن ،دددددذا الفصدددددل إلددددد  (  لثددددد    ( صدددددن 1 المجم  دددددة ب( صدددددن الب دددددال  
 إع بعال استيف ء الشروط اآلتية:  

 ت ال   ل ب ل  زا ة صن  ،ل المت ف .  -1
    يت  تح يط الجثة.-2
 ص اف ة اإل ا ة الم تصة.-3
ص اف ددددة سددددف  ة الالولددددة التددددي سدددديت  الددددالفن فيهدددد ، وسددددف  ة  ولددددة العبدددد  ، إذا ا تضدددد  -4

 األصر.  
 ص اف ة صشغل وسي ة ال  ل التي ستست الا ل  ل الجثة.  -5

ُ حظدددددددر فدددددددي جميدددددددع األهددددددد ال   دددددددل جثددددددد  المتددددددد فين المصددددددد بين بددددددد ألصراض السددددددد  ية  - 
صدددددن ،دددددذا الفصدددددل إلددددد  خددددد  ح  (  لثددددد    ( صدددددن 1الددددد ا  ة فدددددي الفئدددددة الث لثدددددة صدددددن الب دددددال  

 المم كة.
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )14( ل�شنة 2020

 بتحديد املحال التجارية وال�شناعية ذات العالقة بال�شحة العامة

واملهن التي ُتـماَر�س بها

وزير ال�شحة: 

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة،ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُتـماَر�س بها،  د املحال التجارية وال�شناعية ذات العالقة بال�شحة العامة واملهن التي  حُتدَّ

اخلا�شعة لأحكام قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وفقًا للملحق 

املرافق لهذا القرار. 

مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        

الـمـــوافـــــــق: 4 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2020م
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 ملحق 
 احملال التجارية والصناعية ذات العالقة بالصحة العامة

 ُتمارس بهاواملهن اليت 
 
 (1جدول )

 املهن اليت متارس مبحال الصالونات وحمال تصنيع أو تعبئة أو بيع املستحضرات التجميلية 
 وأماكن املساج

 للمهنة  الوصف الوظيفي 
 باللغة االنجليزية 

   للمهنة الوصف الوظيفي
 باللغة العربية

MASSEUR صاللك 
HENNA MAKER ه   ة 

HAIRDRESSER 
/ هو دددددددة  سدددددد ئية / صصدددددددفف شدددددددعر  هددددددوق  سددددددد ئي

 ل سيالات 
BARBER هوق  ج لي 
BEAUTICIAN صجمل / صزين ف    تجميل / 
MANICURIST     ي فر ص 
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 (2جدول )
 املهن اليت متارس يف حمال األغذية

 

 للمهنة  الوصف الوظيفي
 باللغة االنجليزية 

 للمهنة الوصف الوظيفي 
 باللغة العربية

FOOD SERVICE WORKER (FOOD 
HANDLER) صل خالص ت األلعمة   

WORKERS (FOOD & BEVERAGES 
INDUSTRY) 

  م ل في ص   ة األلعمة والمشروب ت 

GRAIN MILLER (EXCEPT RICE) / 
RICE / SPICE 

 ( /  ز/ ت ابل الا الرز لح   هب ب 

RICE / SPICES MILLER ت ابل   صل جر  الرز / 
SPICES BLENDER  ت ابلخ لط 
GRAIN MILLER FOR HAREES / 
TAWEH BREAD 

/ خبددددددددز  الحددددددددب لصدددددددد ع الهددددددددريس لحددددددددن   صدددددددل
 الر  ق

SLAUGHTERER (GENERAL) / 
SLAUGHTERHOUSE 

 /  ص ب في صجز ة  ص ب   ا

BUTCHER (ANIMALS)  جزا  هي ا  ت 
WORKER (MEAT CUTTING) صل ت طيع ال ح ا   
SAUSAGE MAKER السجق( ص  ع الم   ق  
ASSISTANT SLAUGHTERER  صس  ال  ص ب 
MAKER (DATES SYRUB "DEBS")   ص  ع  بس 
DEHYDRATOR (FOOD-STUFF)   الغذائيةصجفف الم ا 
SALTER (FISH) صم ح سمك 
SHRIMPS CANNER (PRAWN 
PACKER) 

 صع ب  وبي  

WORKER IN PROCESSING OF DAIRY 
PRODUCTS 

 لب   م ي ت     ص تج ت األجراء إ  صل 

PASTEURISER (DAIRY PRODUCTS) لب      صل بسترة(صع   ص تج ت األ 
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CHEESE / BUTTER / ICE CREAM 
MAKER 

 / الزبدددددددددددددددددددالة / المث جددددددددددددددددددد ت  صددددددددددددددددددد  ع الجب دددددددددددددددددددة
  اآل سذري (

DAIRY PRODUCTS PROCESSOR  خرآلب   جراء  م ي ت األإ  صل 
BAKER, PASTRIES & SWEETS 
CONFECTIONER 

 خب ز وص  ع صعج  ت وه  ي ت 

GENERAL BAKER / BREAD / TAWEH 
BREAD / TECHNICAL 

 / خبز /    ق / ف ي خب ز   ا

KNEADER (MACHINE)    ب لم ك ة ج 
PASTRY / CAKE / CHOCOLATE / 
SWEETS / TRIDITIONAL HALWA / 
HALAWA TAHINIYA / MATTAY MAKER 
(CONFECTIONER) 

/ كعدددددك / شددددد ك عتة /  صددددد  ع فطددددد ئر وصعج ددددد ت 
ه  يدددددددد ت / ه دددددددد ى شددددددددعبية / ه دددددددد ى لحي يددددددددة / 

 صت ي

BAKER & CONFECTIONER  خرآخب ز وص  ع ص تج ت وه  ي ت 
COFFEE PREPARER / BLEMDER / 
ROASTER / MILLER 

  هددددددد ةال حددددددد  ل/ خدددددددوط / صحمدددددددص /  صحضدددددددر
  و البن

ROASTER (NUTS)  صذسرات صحمص 
PROCESSOR (FOOD & BEVERAGES) 
- NOT CLASSIFIED  ل   ص ف -لعمة وصشروب ت  صحضر 

WORKER (FISH CUTTING)  سم ك   صل ت طيع 
CLEANER (FISH)  سم ك ص ظف 
CHEF لب خ 

 

  صددددال بمحدددد ل األغذ ددددة الدددد ا  ة فددددي ،ددددذا الجددددالول: المحدددد ل الغذائيددددة فددددي  صدددد كن الترفيدددده •
الحذ صيدددددددة وال  صدددددددة، ص ددددددد ز  المددددددد ا  الغذائيدددددددة، صحددددددد ل تمددددددد ين الحفدددددددوت والم  سدددددددب ت 
الع صددددددة وال  صددددددة،  كشدددددد ك بيددددددع وتددددددالاول األغذ ددددددة وتددددددالاول المشددددددروب ت  اخددددددل ك فتيريدددددد  

ل  صدددددددددددة، المطددددددددددد هن والمحددددددددددد صص المستشدددددددددددفي ت والمراكدددددددددددز الصدددددددددددحية الحذ صيدددددددددددة وا
والم ددددد بز،  ربددددد ت إ دددددالا  وبيدددددع و  دددددل األلعمدددددة والمشدددددروب ت، صصددددد  ع وصع صدددددل إ تددددد ح 
وتجهيدددددز وتحضدددددير وتعبئدددددة وبيدددددع المددددد ا  الغذائيدددددة والمشدددددروب ت،  صددددد كن تجهيدددددز ول دددددالا  
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األلعمددددددددددددة والمشددددددددددددروب ت بدددددددددددد ل زا ات والمؤسسدددددددددددد ت والهيئدددددددددددد ت الحذ صيددددددددددددة واأل، يددددددددددددة 
يددددددع األغذ ددددددة ال  صددددددة وصدددددد  فددددددي هذمهدددددد ، صحدددددد ل اعتجدددددد   وال  صددددددة،  صدددددد كن وصحدددددد ل ب 

بددددددد ل ح ا المسددددددددت الصة لوسددددددددتهوك اآل صددددددددي، صحدددددددد ل بيددددددددع وتددددددددالاول األغذ ددددددددة ال  صددددددددة، 
 الف   ق.
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )15( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني

يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة

وزير ال�شحة:

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

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،  ال�شحية، الـُمـعدَّ

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

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)48( منه،

�شني لالإ�شابة  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2001 ب�شاأن الفح�س الطبي الدوري للعمال املعرَّ

بالأمرا�س املهنية،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية،

العالقة  ذات  وال�شناعية  التجارية  املحال  بتحديد   2020 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

بال�شحة العامة واملهن التي ُتـماَر�س بها،

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين 

للكلمات  وتكون   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة،  ال�شحة  قانون  يف  الواردة 
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والعبارات التالية املعايَن َّـ قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

المحـــال ال�شناعيـــة والتجارية: المحـــال والمن�شاآت ذات العالقة بال�شحـــة العامة، مثل محال 

الحالقـــة والتجميل واللياقـــة البدنية والتدليك )الم�شاج( وبيع وتـــداول وت�شنيع وتعبئة الأغذية 

والفنادق وغيرها.

العامـــل: كل �شخ�ـــس طبيعـــي يعمل باإحـــدى المهن الواردة فـــي القرار رقـــم )14( ل�شنة 2020 

بتحديد المحال التجارية وال�شناعية ذات العالقة بال�شحة العامة والمهن التي ُتـماَر�س بها.

ـ�س لها بمزاولـــة وتقديم الِخـْدمات  الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة: كل من�شـــاأة حكومية اأو خا�شـــة مرخَّ

ح لها باإجراء الفْحـ�س الطبي الدوري. ال�شحية، وم�شرَّ

الفْحـ�ـــس الطبـــي الـــدوري: الإجراءات والك�شوفـــات ال�شحية الُمـعتَمـدة من الـــوزارة، الواجب 

هم من الأمرا�س ال�شارية. اإجراوؤها من ِقـَبـل العاملين؛ وذلك للتاأكد من لياقتهم ال�شحية وُخـُلـوِّ

مادة )2(

اإحدى  ِقـَبـل  من  �شنتني  كلَّ  للعاملني  الدوري  الطبي  الفْحـ�س  بتوقيع  العمل  �شاحب  يلتزم 

هم من الأمرا�س ال�شارية. املوؤ�ش�شات ال�شحية للتاأكد من ُخـُلـوِّ

مادة )3(

ه من الأمرا�س ال�شارية، وذلك  ُيـمنح العامل �شهادة من اجلهة الإدارية املعنية ُتـْثـِبـت ُخـُلـوِّ

بعد اإجراء الفْحـ�س الطبي الدوري عليه، و�شداد الر�شم املقرر لها.

يتم  مل  ما  ال�شهادة،  �شالحية  انتهت  اإذا  العمل  مبا�شرة  يف  ال�شتمرار  للعامل  يجوز  ول 

احل�شول على �شهادة جديدة.

لني عند الطلب.  م للموظفني املخوَّ ويحتفظ �شاحب العمل بال�شهادة لكل عامل، وتقدَّ

مادة )4(

ُيـجَرى بها الفْحـ�س الطبي الدوري باإبالغ الإدارة املخت�شة  تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية التي 

وفق القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س ال�شارية 

العاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية  اأحد  اإ�شابة  بنتيجة الفح�س، وذلك متى ثبتت لديها 

مبر�س �شاٍر.

دها  ويجوز ل�شاحب العمل اأو العامل طلب اإعادة الفْحـ�س لدى اأية موؤ�ش�شة �شحية اأخرى حتدِّ

الإدارة املخت�شة، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ عْلـِمـه بنتيجة الفْحـ�س ال�شابق. وتكون نتيجة 

اإعادة  املخت�شة  الإدارة  تطلب  مل  ما  معتَمـدة  الأخرى  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  لدى  املعاد  الفْحـ�س 

الفح�س للمرة الثالثة دون ر�شم.
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مادة )5(

– وبعد  يجب على �شاحب العمل عند ا�شتباهه يف اإ�شابة اأحد العاملني لديه مبر�س �شاٍر 

اإبالغه الإدارة املخت�شة - وْقـُف العامل عن العمل موؤقتًا حلني النتهاء من اتخاذ الإجراءات 

عن  العامل  وْقـِف  مدة  وُتـَعـدُّ  ال�شارية.  الأمرا�س  باأحد  الإ�شابة  من  ه  ُخـُلـوِّ من  للتاأكد  الالزمة 

العمل اإجازة مَر�شية.

مادة )6(

على  الدوري  والتفتي�س  الرقابة  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ُتـبا�شر 

اأن  من  للتاأكد  قانونًا،  عليها  املن�شو�س  لخت�شا�شاتها  طبقًا  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات 

خدمة الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني، تتم وفقًا لال�شرتاطات املعمول بها. ولها يف حالة ر�شد 

القانونية  الإجراءات  باتخاذ  تقوم  اأن  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ِقـَبـل  اأو جتاوزات من  اأية خمالفات 

الالزمة يف مواجهتها طبقًا لخت�شا�شاتها.

مادة )7(

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اأول اأغ�شط�س 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        

الـمـــوافـــــــق: 4 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

      

اإعالن رقم )158( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

لالألمنيوم(،  لين  دايموند  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالك  عبدالرزاق  ان  عبدالحنَّ

الم�شجلة بموجب القيد رقم 86464، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

و  ، ABUL BASHAT ABDUR RASHID و اأحمد،  عبدالرزاق  ان  عبدالحنَّ عبدالودود  من:  كل  با�شم  وت�شجل 

         .SAYEEDA  BEGUM و ،SHAHZADA KHURRAM و ،MOHAMMED MOIZUDDIN

اإعالن رقم )159( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عبا�س علي �شنبه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عطر بارجيللو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 17507، 

معلنة تنازلها عن ملكية الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة وطالبة تحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

اأحمد من�شور عبا�س عبداهلل ،  با�شم كل من:  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره 

وجهاد حميد عي�شى اإبراهيم المحاري. 

اإعالن رقم )160( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

�س.�س.و(،  اللوج�شتية  )الحبيب  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك   ،MANAN AAMIR KHAN
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ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،129932 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ �شير محمد 

خان تاج محمد خان اأحمد خان البحريني الجن�شية �شريكا في ال�شركة.

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 )161( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الزعيم، مالك  �شعيد  نا�شح  �شعيد  ال�شيد/  نيابة عن  العلوي،  ال�شيد مو�شى جعفر 

تحمل ا�شم )اأروى للدعاية والإعالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85456، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

بحريني، وذلك باإدخال لك�شمي �شينغ الهندية الجن�شية �شريكة في ال�شركة. 

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 )162( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

اأحمد علي داداباي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيه اإم داداباي اآند �شنز(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ، رقــم32520 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

 

اإعالن رقم )163( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

جميل من�شور اأحمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأولد من�شور للعقارات وتنظيم المعار�س 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89715-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محب 

جميل من�شور اأحمد، واآلء محب جميل من�شور �شيد اأحم، وجميل اإبراهيم الد�شوقى تاج الدين فرك.     

اإعالن رقم )164( ل�شنة 2020  

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

اأحمد علي داداباي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوبتيما اأنكربوريتد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  اأنكربوريتد(  والم�شمى  )اأوبتيما  الموؤ�ش�شة،  الأول من  الفرع  32520، طالبًا تحويل 

اآلف(  5،000 )خم�شة  اأنكربوريتد �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره  اأوبتيما  التجاري )�شركة  ا�شمها  قائمة بذاتها 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.  

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 )165( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  )�شمراء  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  عبداهلل،  علي 

القيد رقم 130198-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خديجة عبداهلل علي عبداهلل، ومحمد 

مزمل اآدم ف�شل اهلل، واأمينة خليفة رجب محمد. 

اإعالن رقم )166( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأكرم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوني مومبي بروكرز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 122595-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة بوني مومبي موبايل ريبيرنج اند بزن�س �شبورت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 MAHABUB ALAM ABDUL بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد برويز نزار محمد دلور خان جيون خان، و
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                     .SAMAN QASIMو ،JALIL

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 )167( ل�شنة 2020 

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

محمد مهدي �شالح، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عيادة الدكتورة �شاهرة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 126740، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة  الم�شمى )عيادة الدكتورة �شاهرة( اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة عيادة الدكتورة ب�شمة �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ب�شمة عاطف يون�س محمود عدب.

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 )168( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للنجارة(،  الداخلي  النمط  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  نا�شر،  عبداهلل  اأحمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،91796 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني ا�شمها التجاري )�شركة ور�شة النمط الداخلي 

 JOSEPH للنجارة ذ.م.م(، وت�شجل با�شم كل من: �شامية اأحمد عبداهلل نا�شر، وخالد اأحمد م�شعد الكهالي، و

       .VAKAPPADAM AUGUSTIN

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 )169( ل�شنة 2020

ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال

�شركة )تركابيتال القاب�شة �س.م.ب.م(

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية اإلهام 
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)تركابيتال  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  وم�شاركوها،  ح�شن  على 

القاب�شة �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66521، طالبة تخفي�س راأ�شمال ال�شركة ال�شادر والمدفوع 

من 150،000،000 دولر اأمريكي اإلى 110،000،000 دولر اأمريكي. 

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 )170( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

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

ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-84260 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  )برنتو/  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم يا�شر عطية اهلل كاظم محمد. 

اإعالن رقم )171( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

عثمان محمد فاخوري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لندن جوكليت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الواحد، وبراأ�شمال مقدره  ال�شخ�س  اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  85418، طالبة تغيير 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )172( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�ش�شة فردية

 

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 )مطعم اللم�شة الذهبية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

121495، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )الحطاب لالإعالنات( الم�شجلة بموجب 

اإجراءات  متابعة  ومبا�شرته  الحطاب،  بن طاهر  يو�شف  بن  ال�شيد/ عدنان  با�شم  وت�شجل   ،135555 رقم  القيد 

التحويل.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )173( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فينيث رافيندران، 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  اأنفوتيك  )اإب�شيلون  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 

118889-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اأحمد  جعفر  محمد  وح�شن  رافيندران،  فينيث  من:  كل  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

الجد، واأجيث جيا�شاندران ناير.

اإعالن رقم )174( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع مبوؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن بحرينية

 

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

جابر ال�شدود، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت التراث العراقي(، الم�شجلة بموجب القيد 

بذاتها،  قائمة  بحرينية  ت�شامن  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  والثاني من  الأول  الفرعين  تحويل  58005-1، طالبًا  رقم 

ال�شدود،  جابر  طارق  ثناء  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  )مائتان   250 مقداره  وبراأ�شمال 

وهاجر محمد عبدالغني دروي�س حكمت.

اإعالن رقم )175( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل فرع مبوؤ�ش�شة فردية

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 )قاهر الأ�شعار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74150، 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ حمود يو�شف ناجي مقبل، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 68327، ومبا�شرة المالك متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )176( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ عادل 
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�شي�شتم/  تاك  )جلف  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  المهيزع،  ميري  واآن  المهيزع  �شالم  عبداهلل 

اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  68980-1، طالَبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(، 

تنازلهما عن ملكية  بناء على  1،000 )األف( دينار بحريني، وذلك  الواحد، وبراأ�شمال مقداره  ال�شخ�س  �شركة 

ال�شركة  لل�شيد/ علي فخرالدين محمد جليل العلوي. 

اإعالن رقم )177( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الطبية  للخدمات  الكرمل  ا�شم )جبل  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  رم�شان، 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبا   ،1-96548 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عمر زياد �شليم رم�شان، 

.USAMA ABDOUL KHAFEZ و

     

اإعالن رقم )178( ل�شنة 2020

ب�شاأن �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

ح�شين فوده، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأ�شباغ الدهناء ال�شرق 

54137، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة  لالأو�شط القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

بحريني،  دينار  ماليين(  )خم�شة   5،000،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك 

وت�شجل با�شم كل من: �شمو ال�شيخ را�شد بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، وال�شيخة بثينة خالد اأحمد اآل خليفة، 

وال�شيخة نجالء خالد اأحمد اآل خليفة، وال�شيخة نورة خالد اأحمد اآل خليفة، و�شركة )جلوبال اإك�شبر�س ذ.ذ.م(، 

و�شعود عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد، و�شركة )ال�شحيمي القاب�شة الم�شاهمة المقفلة(، و�شركة )همبل اإيه. 

اإ�س(، و�شركة )الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م(، و�شعد عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد.

اإعالن رقم )179( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

غالب العديني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النخبة الأولى للت�شويق والترويج التجاري(، الم�شجلة 
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بموجب القيد رقم 103953، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 16،000 )�شتة ع�شر األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل مو�شي اأحمد اأبوعابد.

اإعالن رقم )180( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

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 )كلين اأب لخدمات التنظيفات وال�شيانة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 98865، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:   اأحمد عي�شى اأحمد بن هندي المناعي، و اأحمد 

�شالم اأحمد عبداهلل المناعي.

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 )181( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

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

تغيير  93666، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )اأميجو�س لالإن�شاء/ ت�شامن(،  التي تحمل  الت�شامن 

10،000 )ع�شرة  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 MEETHAL CHANDRANو نا�شر،  كاظم  عبدالوهاب  بهية  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف( 

.THALANI PARAMBATH

اإعالن رقم )182( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  ا�شم )اإك�ش�شوارات دام(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم ح�شين عي�شى، مالك  جعفر 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  111072، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: ABDUL RAUFA GHAFOOR، وح�شين 

جعفر ابراهيم ح�شين عي�شى.       
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اإعالن رقم )183( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

 ،17592 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتجارة  )العا�شفة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تحويل الفرع ال�شابع من ال�شركة الم�شمى )ور�شة اإم�شي  للنجارة(، والفرع الثامن منها الم�شمى )م�شنع 

اإم�شي �شاهين لالألمنيوم( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خليل اإبراهيم علي �شاهين، ونور خليل اإبراهيم علي �شاهين، وخالد خليل اإبراهيم 

علي �شاهين.

اإعالن رقم )184( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )هاغ بحرين/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58031، طالبين تغيير ال�شكل 

اآلف(  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: )�شركة اإيلي وجان ذ.م.م(، واأحمد نورالدين حمزة، واإيلي مخائيل �شا�شين، 

و نديم نبيل القاعي.     

اإعالن رقم )185( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم عبداهلل مطر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الف�شي لالألمنيوم والمطابخ(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 50324، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )�شويت لوكو(، والفرع الرابع منها، والفرع 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  ا�شم  بنف�س  الم�شميين  ال�شاد�س 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل اإبراهيم عبداهلل �شالح مطر، و�شعود �شيف �شعود 

�شيف �شعيد ال�شبحي.
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اإعالن رقم )186( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ح�شن عبداهلل الرويعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الميدان للم�شخات وقطع الغيار(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  23085-7، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل ح�شن عبداهلل الرويعي، 

.OSMAN MOHAMMEDو ، MAZHAR MOHAMMED OSMAN و

اإعالن رقم )187( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأحمد عزمي الد�شوقي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإدارة العقود النفطية �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 118363، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقدره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  IAN JAMES LOGAN ، ومحمد 

اأحمد عزمي عبدالحميد محمد الد�شوقي.      
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جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية 

تنبيه ملن يهمه الأمر 

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

2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير  للقانون رقم )51( ل�شنة 

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

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )زوايا - ت�شميم وهند�شة(، 

ـ�س لها  ترخي�س هند�شي )رقم: ب ن/191( - قد مت �شْطـُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. 

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة، وذلك اعتبارا من تاريخ 9 

فرباير 2020.

رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية 

املهند�شة مرمي اأحمد جمعان 

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 فـبـــرايــــــــــــــــــــر 2020م

اإعالن من جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية
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 تجارية ت وكال  تسجيلإعالن 

 التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  ارة والسياحة بأنه تم قيد الوكالت يفيد قسم الوكالت التجارية بوزارة الصناعة والتج

  

 

 

 

 

 

 12360 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

CURIUM 
NETHERLANDS ANTILLE 

STATIONSPLEIN 91 & 105 Den Bosch, 5211 BM , NETHERLAND 
 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 CURIUM التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

 12362 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Gandhi Automation Private Limited 
INDIAN 

Chavda Commercial Centre, New Link Rd, Malad, Ram Nagar, Malad 
West, Mumbai, Maharashtra 400064, India 

كه ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م اسم الوكيل   شر
بيان البضائع موضوع 

 لوازم األبواب الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Gandhi التجارية موضوع الوكالة

 غير محددة المدة الوكالة نوع

  12363 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Verve Human Care Laboratories 
INDIAN 

A-43 Office No.102-103 G.T.Karnal Road, Delhi-110033, india 
ي  اسم الوكيل  ي فرع لمؤسسة الجشر   صيدلية الجشر

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 VERMOR,VERFEN,VERPAT,EPHEVER,VERZEPAM,VERBITAL التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

اإعالن ت�شجيل وكالت جتارية

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

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:



العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12364 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Ardap Care GmbH 
GERMAN 

Franzstrasse 95 | D - 46395 Bocholt 
 طائر الكاردينال للتجارة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 birds fodder الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Quiko التجارية موضوع الوكالة

 ةغير محددة المد الوكالة نوع

  12365 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

THESAY PHARMA DRUG STORE LLC 
EMARATI 

theSAY Pharma #1101, Oberoi Center, Business Bay, Dubai 
  صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
  Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Sojourn التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

  12366 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

VENUS PHARMA GMBH 
GERMAN 

Am Bahnhof 1-3, 59368 Werne, Germany 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
  Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 Ronem التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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  12367 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

CODAL-SYNTO LTD 
CYPRIAN 

21B, CONSTANTINOUPOLEOS STR. 3011 LIMASSOL - CYPRUS 
 صيدلية جعفر اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
  Medical preparations الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 CODAL التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

  12368 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 
CANADIAN 

25 Wolseley Court, Cambridge, Ontario, N1R 6X3, Canada 
 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

SEPTODONT 
NOVOCOL 

 محددة المدة الوكالة نوع

  12369 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Green Cross Corporation 
SOUTH KOREAN 

Office 107, Ihyeon-ro 30 beon-gil, Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do, 
16924, Republic of Korea 

 صيدليه هاشم اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

  Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

Globulin,Hepabig,Albumin,Green-VIII,Green Gene F,GCFLU, 
Syringe 

 محددة المدة الوكالة نوع
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  12370 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

KRKA 
SLOVENIAN 

Tovarna zdravil,d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo 
mesto 

ي  اسم الوكيل  ي فرع لمؤسسة الجشر  صيدلية الجشر
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

EMANERA 
CEZERA 

 محددة المدة الوكالة نوع

  12371 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

STADA MENA DWC LLC 
EMARATI 

471. BUSINESS PARK, BLOCK-E, DUBAI AVIATION CITY, DUBAI, UAE 
 صيدليه نارص اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cosmetics products 
Human Medicines 

السم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

LADIVAL  
PROXEN  
TRAMAL  
NIZORAL 

 محددة المدة الوكالة نوع
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 12374 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

JUST 
AMERICAN 

311 w 43rd st. NYC NY 10036 
 المؤيد للتوزي    ع ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 JUST WATER التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع

  12372 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

F.Hoffmann-La Roche Ltd (AND ITS AFFILIATES) 
SWAZILAND 

GRENZACHERSTRASSE 124, 4070 BASEL, SWITZERLAND 
كة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 F.Hoffmann-La Roche التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدةغير  الوكالة نوع

  12373 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES CY LTD 
CYPRIAN 

3 Anexartisias Street, P.C.: 3036, Limassol, Cyprus 
 صيدلية جعفر اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

السم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

Medical preparations  
DELOUSIL 

 محددة المدة الوكالة نوع
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