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�قرار�رقم�)21(�ل�شنة�2020

بتنظيم�اخِلـْدمات�املالية�امل�شرتكة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

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

وتعديالته،

اأق�شام املوارد املالية يف جميع  وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2018 بنقل مدراء وروؤ�شاء 

وزارات اململكة اإىل وزارة املالية،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية والقت�شاد الوطني،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

التعريفات

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

للكلمات  وتكون   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  يف 

ـنة قرين كلٍّ منها، مامل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:  والعبارات التالية املعاين املبيَّ

الوزارة: وزارة المالية والقت�شاد الوطني.

الوزير: وزير المالية والقت�شاد الوطني. 

الِخـْدمـــات�الماليـــة�الم�شتركـــة: الِخـْدمـــات التـــي تقـــوم بها الجهـــات الحكومية وت�شـــتمل على 

ـدة وم�شتَركة، والتي  ـِبـعها ب�شاأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة على اأ�ش�س موحَّ الإجراءات التي َتـتَّ

تتعلق بت�شـــجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وم�شـــروفات العقود المالية التي ُتـبِرمها، 

ــــْبـط المالي  ــــْرف وُنـُظم ال�شَّ وما ي�شـــتلزمه ذلك من ا�شـــتخدام اأدوات الرقابة المالية قبل ال�شَّ

ـر عنها المراكز المالية والح�شابات الختامية للجهات  الداخلي، واإظهار وتحليل النتائج التي تعبِّ

الحكومية؛ بما يعك�س حقيقة مركزها المالي و�شوًل للِحـفاظ على موارد الدولة وتر�شيد نفقاتها 

وبما يحقق الكفاءة المالية المركزية.

موظفـــو�الِخـْدمـــات�المالية�الم�شتركة: مديرو اإدارات وروؤ�شـــاء اأق�شـــام الموارد المالية وجميع 

موظفيهـــا الذين يتم نْدُبـهم بموجب الأداة القانونية المنا�شـــبة اإلى الجهات الحكومية وِوْحـدات 

الجهاز الإداري والهيئات والموؤ�ش�شات والأجهزة التي ت�شملها الميزانية العامة للدولة.  
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مادة�)2(

النَّـْدب

دون الإخالل بالأحكام الواردة يف قانون ولوائح واأنظمة اخلدمة املدنية، يكون َنـْدب موظفي 

اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة بقرار من الوزير بعد اأْخـذ موافقة الديوان، وذلك مبراعاة ال�شوابط 

الآتية:

1- يتم تدوير مدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام ِوْفـقًا ِلـما تقت�شيه م�شلحة العمل.

2- يجوز َنـْدب موظفي الِخـْدمات المالية الم�شتركة من غير �شاغلي وظيفة مدير اإدارة اأو رئي�س 

ق�شم لأكثر من ثالث �شنوات.

3-ل يجوز اإعادة َنـْدب �شـــاغلي وظيفة مدير اإدارة اأو رئي�س ق�شم اإلى ذات الجهة الحكومية التي 

كان منتَدبًا اإليها اإل بعد ُمـ�شـــيِّ �شـــنتين على الأقل من تاريخ اإعادة َنـْدبه اإلى جهة حكومية 

اأخرى اإل اإذا اقت�شت م�شلحة العمل غير ذلك.

ويجوز لل�شلطة املخت�شة يف اجلهات احلكومية بعد موافقة الوزارة وديوان اخلدمة املدنية 

َنـْدب موظفيها ل�شْغـل وظائف اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك.

مادة�)3(

التنظيم�االإداري

على ديوان اخلدمة املدنية اأْخـُذ راأي الوزير عند درا�شة اإن�شاء اأو تعديل اأو اإلغاء الإدارات 

اأو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى باجلهات احلكومية اإذا كانت ذات ارتباط 

مبا�شر ب�شئون اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة. 

مادة�)4(

�شْرف�الراتب�واملزايا�الوظيفية

ومترير�طلبات�املوارد�الب�شرية

اأ- تلتزم الجهات الحكومية المنتَدب اإليها موظفو الِخـْدمات المالية الم�شتركة ب�شْرف الرواتب 

رة لهم ودْفـع ا�شتراكات التقاعد الخا�شة بهم من العتمادات  وكافة المزايا الوظيفية المقرَّ

رة لذلك �شـــمن ميزانياتها وذلك طوال فترة نْدِبـهم لديها، على اأن ُتـ�شـــَرف  المالية المقرَّ

رة لهم عند انتهاء خدمتهم من اعتمـــادات اآخر جهة تم  جميـــع الم�شـــتحقات المالية المقـــرَّ

َنـدُبـهم اإليها.

ُتمنح الترقيات والعالوات والمكافاآت الت�شجيعية لموظفي الِخْدمات المالية الم�شتركة بقرار  ب- 

رة لدى الجهات الحكومية المنتَدبين اإليها. ل من العتمادات المالية المقرَّ من الوزير، وُتموَّ
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ـْدب وعودة موظفي الِخـْدمات المالية الم�شتركة اإليها رواتبهم  تتحمل الوزارة حال انتهاء النَّ ج- 

رة لهم ودْفـع ا�شـــتراكات التقاعد وم�شـــتحقات نهاية الخدمة  وكافة المزايا الوظيفية المقرَّ

الخا�شة بهم وترقياتهم وعالواتهم ومكافاآتهم، وذلك طوال فترة وجودهم بالوزارة.

د-  تتولـــى الجهة الحكومية المنتَدب اإليها موظفو الِخـْدمات المالية الم�شـــتركة الإ�شـــراف على 

تطبيق قواعد واأنظمة الموارد الب�شـــرية ب�شـــاأنهم، وتمرير طلباتهـــم المتعلقة بها عبر نظام 

  .)HoRISon( المعلومات الإدارية للموارد الب�شرية

مادة�)5(

االإجازات

يتوىل الرئي�س املبا�شر ملوظفي اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة اعتماد اإجازاتهم فيما عدا مدراء 

الإدارات منهم، وُتخَطـر الوزارة بتلك الإجازات. ويكون اعتماد اإجازات مديري اإدارات اخِلـْدمات 

املالية امل�شرتكة من ِقـَبـل الوزارة، وذلك بعد اإخطار اجلهات احلكومية املنتَدبني اإليها. 

مادة�)6(

التحقيق�وامل�شاءلة�التاأديبية

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وَمـن يف حكمهم، يخت�س الوزير باإحالة موظفي اخِلـْدمات 

املالية امل�شرتكة اإىل التحقيق وتوقيع اجلزاءات التاأديبية عليهم.

مادة�)7(

تقييم�االأداء�الوظيفي

ُتـِعـد اجلهات احلكومية املنتَدب اإليها موظفو اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة تقريرًا عن اأدائهم 

خالل مدة عملهم بها اإذا كانت تزيد على �شتة اأ�شهر، وتر�شله اإىل الوزارة لال�شرت�شاد به عند 

اإعداد التقييم ال�شنوي لهم.

مادة�)8(

ملف�اخلدمة

ـا خدمة متطابقان، اأحدهما   ُيـن�شاأ لكل موظف من موظفي اخِلـْدمات املالية امل�شرتكة ملفَّ

اأ�شلي يوَدع لدى الوزارة، والآخر فرعي يوَدع لدى اجلهة احلكومية املنتَدب اإليها املوظف، وي�شلَّـم 

امللف الفرعي اإىل الوزارة يف حالة انتهاء َنْدبة.
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مادة�)9(

النفاذ

على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

النائب�االأول�لرئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1441هـ                

الـمــوافــــــــق:  11 اأغ�شـطـ�س 2020م                     
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�قرار�رقم�)58(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�ض�اال�شرتاطات�ال�شحية�املرافقة�للقرار�رقم�)51(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�اال�شرتاطات�ال�شحية�الواجب�تطبيقها�يف�املطاعم�واملقاهي

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�شار�فريو�ض�كورونا�امل�شتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  اأوًل من  الفقرة  و)11( من  البندين )9(  بن�شي  ُيـ�شتبَدل 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها 

املرافقة للقرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

ـان الآتيان: واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�شَّ

ـامات اأثناء الدخول واأثناء الخروج من واإلى المطعم اأو  9- يجـــب على جميع العمالء ارتداء الكمَّ

المقهى، و ل ُيـ�شمح بدخول َمـن ل يلتزمون بهذا ال�شرط.

11- تلتـــزم جميـــع المطاعـــم والمقاهي باقت�شـــار تقديم الأطعمـــة والم�شـــروبات للعمالء على 

طاولتهم.

املادة�الثانية

هذا  اأحكام  تنفيذ   – يخ�شه  فيما  كل   – واملعنيني  العامة  لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل  على 

القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�شحة

فائقة�بنت��شعيد�ال�شالح

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1441هـ                

الـمــوافــــــــق: 13 اأغ�شـطـ�س 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)32(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت

جلمعية�ال�شناب�ض�التعاونية�اال�شتهالكية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة  رقم )24(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية،  قانون اجلمعيات  على  الطالع  بعد 

2000 ، وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 

التعاونية  ال�شناب�س  جمعية  ت�شجيل  اإعادة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

الإ�شتهالكية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شناب�س التعاونية ال�شتهالكية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2020/1/30، والثابتة فيها 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمادة )14( من املر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 باإ�شدار 

قانون اجلمعيات التعاونية،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�شناب�س التعاونية ال�شتهالكية ملدة �شنة، وع�شوية كل  يعيَّ

من:

1( اأحمد عبدالجليل علي محمد اأحمد.

2( اأحمد عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول.

3(  �شادق جعفر عبدالنبي حاجي ح�شن.

4(  ح�شين نا�شر جا�شم علي �شلمان.

مادة�)2(

لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفـقًا لأحكام  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ

قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية. وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 
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جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)3(

م للوزارة ب�شاأن حال اجلمعية، والأو�شاع  ل يقدَّ على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شَّ

للجمعية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  املالية  الأو�شاع  التقرير  وي�شمل  بها،  القائمة 

العمل بها، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع - بعد موافقة الوزارة - 

اًل عن حالة اجلمعية.  ُيـعَقـد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

الإجراءات  اتخاذ  بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  اإدارتها  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب 

باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن. بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 وما قرَّ

مادة�)5(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 5 اأغ�شــــطــــ�س 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)40(�ل�شنة�2020

�بتعديل�املادة�)1(�من�القرار�رقم�)3(�ل�شنة�2018

ب�شاأن�ت�شكيل�اللجنة�الوطنية�لالإر�شاد�والتوجيه�املهني

وحتديد�اخت�شا�شاتها

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املهني، وعلى الأخ�س  التدريب  ب�شاأن  ل�شنة 2007  القانون رقم )17(    بعد الطالع على 

املادة )20( منه،

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

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

ل بالقرار رقم )29( ل�شنة 2020، وحتديد اخت�شا�شاتها، املعدَّ

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية 

لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها، الن�س الآتي:

»مادة�)1(:

ـل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني برئا�شة ال�شيد �شباح �شامل الدو�شري وكيل  ُتـ�شكَّ

وزارة العمل والتنمية الجتماعية وع�شوية ُكـلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1- اأحمد جعفر الحايكي

الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل - وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

2- الدكتور محمد �شالح الأن�شاري

نائب الرئي�س لخدمة المجتمع و�شئون الخريجين - جامعة البحرين. 

3- الدكتور ع�شام اإ�شماعيل العلوي

مدير اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة - وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

4- ح�شين علي ال�شامي

مدير اإدارة التوظيف - وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5- يون�س �شلمان ح�شن

مدير اإدارة الإذاعة - وزارة �شئون الإعالم. 
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يقي ـدِّ 6- الدكتور محمد عبدالرزاق ال�شِّ

مدير اإدارة التعليم الفني والمهني - وزارة التربية والتعليم. 

7- عبداهلل عبدالعزيز العمري

مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم - وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 

8- الدكتورة ناهد جا�شم �شويطر

مدير اإدارة �شئون المتدربين - معهد البحرين للتدريب. 

9- ع�شمت جعفر علي اأكبر

مدير عمليات الإطار الوطني للموؤهالت - هيئة جودة التعليم والتدريب. 

10- مريم اأحمد العبا�شي

القائـــم باأعمـــال مديـــر اإدارة ال�شيا�شـــات والتخطيـــط ال�شـــتراتيجي - وزارة �شـــئون ال�شـــباب 

والريا�شة. 

11- منذر عبداللطيف المداوي

المدير الأول باإدارة تطوير الأعمال - مجل�س التنمية القت�شادية. 

12- محمد علي اأحمدي

مدير اإدارة ال�شتثمار - �شندوق العمل )تمكين(. 

13- اإيما عبدالجليل جناحي

مدير اإدارة التطوير الأكاديمي - جامعة بوليتكنك البحرين. 

14- الدكتورة دنيا اأحمد عبداهلل

م�شت�شارة التخطيط والتطوير ال�شتراتيجي - المجل�س الأعلى للمراأة. 

15- �شناء محمد حجي

مدير اأول تطوير اأعمال - معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية. 

16- اأحمد محمود عطية

مدير اإدارة الموارد الب�شرية والإدارية - غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

17- الدكتورة غادة يو�شف الرئي�س

رئي�س �شئون الطلبة والتقييم - الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي. 

18- با�شم علي �شيادي

اأمين ال�شر - التحاد الحر لنقابات عمال البحرين. 

19- جعفر خليل اإبراهيم

الأمين العام الم�شاعد للتثقيف والتدريب - التحاد العام لنقابات عمال البحرين. 

20- بهيجة محمد الديلمي

نائب الرئي�س لتطوير الكوادر الب�شرية - جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد الب�شرية.
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21- نبيل ح�شن محمد ال�شلمان

ممثال عن الجمعية - الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب. 

22- نواف محمد جواد الج�شي

رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية - الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخا�شة.

ـن اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل حمله يف حالة غيابه. وتعيِّ

مادة�)2(

ن�ْشـِره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

                      

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 يــولــيـــــــــــو 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)47(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�مركز�غني�كونتاكت�للتاأهيل�

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، واملعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2020/1 املوؤرخ يف 21 اأبريل 2020م باملوافقة 

على مْنـح الرتخي�س،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـ�س لل�شيدة نوير بنت حممد بن عبداهلل العريفي باإن�شاء وت�شغيل مركز غني كونتاكت  يرخَّ

للتاأهيل ملدة �شنتني حتت قيد رقم )03/م ت خ/2020(.

مادة�)2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة ال

ر�شمية.                                                                              

       

                                                                                   

����������������������������������������������������������������������������������وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1441هــ

الـمــــوافــــــق: 5 اأغ�شــــطــــ�س 2020م 
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وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)177(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقارين�يف�منطقة�العكر�الغربي�-�جممع�626

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـر  ت�شنيف العقارين رقم 06021536 ورقم 06021535 الكائنني مبنطقة العكر الغربي   يغيَّ
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اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل    )RB( ب  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من    626 جممع 

عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   ،)PS( العامة  واملرافق 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغ�شـــطـــــ�س 2020م
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وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)179(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عدد�من�العقارات��يف�منطقة�احلد�-�جممع�111

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

الكائنة  01016978و01016977و01016976و01016975  اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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مبنطقة احلد جممع 111 من  ت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق )B3(  اإىل ت�شنيف 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغ�شـــطـــــ�س 2020م
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وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)180(�ل�شنة�2020

�بتعديل�املادة�)1(�من�القرار�رقم�)37(�ل�شنة�2013

ـَظـلُّـمات�من�قرارات�تراخي�ض�البناء بتنظيم�جلنة�التَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

1977، وتعديالتها،

مات من قرارات تراخي�س البناء،  ـَظـلُـّ وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2013 بتنظيم جلنة التَّ

ل بالقرار رقم )234( ل�شنة 2018، املعدَّ

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

مات من  ـَظـلُـّ ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )37( ل�شنة 2013 بتنظيم جلنة التَّ

قرارات تراخي�س البناء، الن�س الآتي:

بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  امل�شار  البناء  تراخي�س  قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ جلنة  ـل  ُتـ�شكَّ

)اللجنة(، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للِخـْدمات البلدية امل�شرتكة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�سممثل عن اإدارة اخِلْدمات الفنية ببلدية املنطقة ال�شمالية1

ع�شوًاممثل عن اإدارة اخِلْدمات الفنية ببلدية املحرق2

ع�شوًاممثل عن اإدارة اخِلْدمات الفنية باأمانة العا�شمة 3

ع�شوًاممثل عن اإدارة اخِلْدمات الفنية ببلدية املنطقة اجلنوبية4

م5 ـَظـلُـّ ع�شوًاممثل عن املجل�س البلدي يف املحافظة التي يقع فيها العقار حمل التَّ

ع�شوًاممثل عن �شئون الأ�شغال6

ع�شوًاممثل عن وزارة الإ�شكان7

ع�شوًاممثل عن جمعية املهند�شني البحرينية8

ع�شوًاامل�شت�شار القانوين بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين9
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املادة�الثانية

ـني املعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ  على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملدراء العامِّ

هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 اأغ�شـــطـــــ�س 2020م
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املجل�ض�االأعلى�لل�شحة

�قرار�رقم�)�32(�ل�شنة�2020

�باإ�شدار�الئحة�نظام�ت�شجيل�االأدوية�و�امل�شتح�شرات�ال�شيدلية

وحتديد�اأ�شعارها�واالإعالن�عنها

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة: 

ال�شيدلة  �شاأن تنظيم مهنة  ل�شنة 1997 يف  املر�شوم بقانون رقم )18(  بعد الطالع على 

واملراكز ال�شيدلية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

املعدل  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

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

وعلى قرار املجل�س الأعلى لوزراء ال�شحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر 

يف دورته رقم )27( ل�شنة 2006 باملوافقة على توحيد �شعر ال�شترياد )التكلفة والتاأمني وال�شحن 

CIF( بعملة واحدة،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن ت�شعري الأدوية اأو املواد وامل�شتح�شرات ال�شيدلية 

وحتديد اأرباح الإجتار بها والإعالن عن اأ�شعارها،

ال�شادرة  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ت�شجيل  نظام  لئحة  وعلى 

بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015، املعدلة بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017،

ـيدَلة والرتخي�س للمراكز ال�شيدلية  وعلى لئحة ا�شرتاطات واإجراءات مزاولة ِمـَهن ال�شَّ

وم�شانع الأدوية و امل�شتح�شرات ال�شيدلية واملن�شاآت الدوائية ال�شادرة بالقرار رقم )63( ل�شنة 

،2019

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

اأ�شعارها  وحتديد  امل�شتح�شرات ال�شيدلية  نظام ت�شجيل الأدوية  لئحة  باأحكام  يُعمل 

والإعالن عنها، املرافقة لهذا القرار. 
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املادة�الثانية

ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن ت�شعري الأدوية اأو املواد وامل�شتح�شرات ال�شيدلية 

وحتديد اأرباح الإجتار بها والإعالن عن اأ�شعارها، وُيلغى القرار رقم )12( ل�شنة 2015 باإ�شدار 

كل  ُيلغى  كما  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  الأدوية  نظام ت�شجيل  لئحة 

ن�س يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثالثة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

�رئي�ض�املجل�ض�االعلى�لل�شحة�

�الفريق�طبيب�حممد�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذو الحجة 1441هـ     

المـــــــوافـــــق: 27 يــــوليــــــو 2020م 
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الئحة�نظام�ت�شجيل�االأدوية�وامل�شتح�شرات�ال�شيدلية

�����������وحتديد�اأ�شعارها�واالإعالن�عنها

الف�شل�االأول

التعريفات

مادة�)1(

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: المر�شـــوم بقانون رقم )18( ل�شـــنة 1997 في �شـــاأن تنظيم مهنة ال�شـــيدلة والمراكز 

ال�شيدلية.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

المجل�ض: المجل�س الأعلى لل�شحة.

الرئي�ض�التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

طلبات�الت�شجيل: طلبات ت�شجيل الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية.

اللجنة: لجنة ت�شجيل الأدوية بالهيئة الم�شار اإليها في المادة )2( من هذه الالئحة.

المكتب: مكتب تنظيم المواد ال�شيدلية بالهيئة.

االأدوية�والم�شتح�شرات�ال�شيدلية�لعالج�الحاالت�الطارئة: الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية 

غير الم�شجلة والتي لي�س لها بدائل م�شجلة بالمملكة، وت�شتخدم في عالج الحالت الطارئة.

الف�شل�الثاين

اللجنة

مادة�)2(

اأو قيام مانع  ُت�شكل جلنة ت�شجيل الأدوية من رئي�س ونائب للرئي�س يحل حمله حال غيابه 

لديه، وي�شدر قرار من املجل�س بت�شكيلها وتعيني مقرر لها من موظفي الهيئة، وُي�شار اإليها يف 

هذا القرار بكلمة » اللجنة«. 
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مادة�)3(

تخت�س اللجنة باملهام الآتية:

1- البت في طلبات ت�شجيل الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية.

2- التو�شية بو�شع قيود على �شرف اأو ت�شويق اأي دواء اأو م�شتح�شر �شيدلي تم ت�شجيله.

مادة�)4(

جتتمع اللجنة مبقر الهيئة بدعوة من رئي�شها اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويكون اجتماعها 

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

 وت�شدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأع�شائها احلا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح اجلانب الذي 

منه رئي�س الجتماع.

مادة�)5(

للجنة اأن تندب ع�شوًا اأو اأكرث من اأع�شائها للقيام مبهام حمددة، ولها اأن تطلب عن طريق 

الرئي�س التنفيذي من الوزارات والأجهزة احلكومية وغريها من اجلهات املخت�شة كافة املعلومات 

اأو البيانات اأو امل�شتندات التي ُتعينها على اأداء مهامها.

مادة�)6(

يجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، واأن تدعوهم حل�شور 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، ول يكون لأي منهم �شوت معدود يف قرارات وتو�شيات اللجنة.

مادة�)7(

يتوىل مقرر اللجنة املهام الآتية:

1- اإعداد جدول اأعمال جل�شات اللجنة.

2- الإخطار بالدعوة اإلى اجتماعات اللجنة.

3- ت�شجيل محا�شر الجل�شات وترتيبها وترقيمها والمحافظة عليها.

4- اأية مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة.



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

28

الف�شل�الثالث

ت�شجيل�االأدوية�وامل�شتح�شرات�ال�شيدلية

مادة�)8(

من  و)37(   )36( املادتني  اأحكام  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  ت�شجيل  عند  ُيراعى 

وم�شانع  ال�شيدلية  للمراكز  والرتخي�س  ال�شيدلة  مهن  مزاولة  واإجراءات  ا�شرتاطات  لئحة 

الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية واملن�شاآت الدوائية ال�شادرة بالقرار رقم )63( ل�شنة 2019.

مادة�)9(

ال�شيدلية  اأ�شكالها  بكافة  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  لت�شجيل  طلب  تقدمي  يجب 

وجميع تركيزاتها وعبواتها ح�شب الإجراءات املتبعة وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة�)10(

يجب على اجلهات ال�شيدلية احلكومية وم�شانع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية ووكالئهم 

التجاريني داخل اململكة اأن يتقدموا اإىل اللجنة بطلبات ت�شجيل الأدوية، وامل�شتح�شرات ال�شيدلية 

املُ�شنعة حمليًا، وامل�شتوردة من اخلارج.    

مادة�)11(

اأو امل�شتح�شر ال�شيديل  بالإ�شافة اإىل ال�شروط الواردة يف القانون، يجب اأن يكون الدواء 

م�شجاًل وم�شوقًا يف بلد املن�شاأ ملدة �شنة على الأقل قبل ت�شجيله يف اململكة، ويف حالة عدم ت�شويقه 

يف بلد املن�شاأ يتم تو�شيح �شبب ذلك مع تقدمي �شهادة موثقة بت�شويقه بنف�س الرتكيبة يف اإحدى 

الدول التي تقبلها الهيئة.

وللجنة ا�شتثناء بع�س الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية املهمة وال�شرورية من �شرط املدة.

مادة�)12(

امل�شتح�شرات  اأو  الأدوية  ت�شنيع  مواقع  اعتماد  بعد  الت�شجيل اإل  طلبات  قبول  يجوز  ل 

ال�شيدلية ح�شب الأ�ش�س املعتمدة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ول مينع من ذلك 

تقييم اللجنة لالأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية.
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مادة�)13(

ورودها،  تاريخ  بح�شب  م�شل�شلة  الت�شجيل باأرقام  طلبات  لقيد  خا�س  �شجل  باملكتب  ين�شاأ 

ومينح طالب الت�شجيل اإي�شاًل بقيد طلبه بال�شجل بعد ا�شتيفائه امل�شتندات والعينات املطلوبة.

مادة�)14(

لها  يخ�شع  التي  التحاليل  تكاليف  ال�شيديل  امل�شتح�شر  اأو  الدواء  ت�شجيل  طالب  يتحمل 

باملختربات املحلية اأو اخلارجية التي حتددها الهيئة للتاأكد من مطابقته للوائح الفنية واملعلومات 

الواردة يف ملف الت�شجيل، وعلى طالب الت�شجيل توفري العينات وامل�شتلزمات التي يتطلبها اإمتام 

التحاليل.  

ويجوز للهيئة حال عدم توفر الإمكانيات الفنية للتحليل اأن تقبل �شهادة التحليل ال�شادرة 

من م�شنع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية اأو ما يثبت حتليل الدواء لدى اإحدى دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية التي حتددها الهيئة.

مادة�)15(

ال�شجالت  يف  قيده  يتم  ال�شيديل،  امل�شتح�شر  اأو  الدواء  ت�شجيل  �شهادة  �شدور  حالة  يف 

اخلا�شة بذلك برقم م�شل�شل، ومُينح طالب الت�شجيل م�شتخرجًا ر�شميًا من القيد يعترب مبثابة 

ترخي�س بتداول الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل يظل �شاريًا ملدة خم�س �شنوات من تاريخ اإ�شداره.

مادة�)16(

يكون لطالب الت�شجيل التظلم من قرار اللجنة برف�س الطلب وفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها 

يف املادة )65( من القانون.

مادة�)17(

تعترب الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية امل�شجلة لدى اللجنة اخلليجية املركزية للت�شجيل، 

يف حكم امل�شجلة لدى الهيئة، وذلك بعد ا�شتكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة.

مادة�)18(

للدواء  والعلمي  التجاري  ال�شم  ذكر  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  م�شنع  على  يجب 

وكميته  وتركيزه،  ال�شيديل  و�شكله  حفظه،  طريقه  وبيان  امل�شجل،  ال�شيديل  امل�شتح�شر  اأو 

ورقم الت�شغيلة، وتاريخ انتاجه وانتهاء �شالحيته على العبوة اخلارجية للدواء باللغتني العربية 
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والإجنليزية، وو�شع اأية بيانات اأخرى ترى الهيئة لزوم اإ�شافتها.

ويجوز للهيئة لأ�شباب جدية، بطلب من م�شنع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية، ا�شتثناء 

بع�س الأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية من تفا�شيل بيانات العبوات امل�شار اإليها.

مادة�)19(

ثالثة  خالل  ال�شيديل  امل�شتح�شر  اأو  بتداول الدواء  الرتخي�س  جتديد  طلب  تقدمي  يجب 

اأ�شهر من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�س، وت�شري يف �شاأن طلب التجديد والبت فيه اأحكام القانون 

وهذه الالئحة التي ت�شري يف �شاأن طلب الرتخي�س لأول مرة.

الف�شل�الرابع

اآلية�ا�شترياد�االأدوية�وامل�شتح�شرات�ال�شيدلية�غري�امل�شجلة

مادة�)20(

اأواًل: اآليـــة�ا�شتيـــراد�االأدويـــة�والم�شتح�شـــرات�ال�شيدليـــة�غيـــر�الم�شجلـــة�فـــي�الم�شت�شفيـــات�

الحكومية�والخا�شة:

اأ-��شروط�اال�شتيراد:

1- الح�شول على اأذن الهيئة ل�شتيراد الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية غير الم�شجلة قبل 

اإ�شدار اأمر ال�شراء.

2- اأن يكون الدواء اأو الم�شتح�شر ال�شيدلي المطلوب ذو اأهمية ول يوجد له بديل م�شجل 

متوفر بالمملكة. 

3- اأن تكون الأدوية اأو الم�شتح�شرات ال�شيدلية م�شجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية اأو 

لدى اإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية. 

4- اأن تكون الأدوية اأو الم�شتح�شرات ال�شيدلية محددة لدى الهيئة اأو م�شجلة لدى اإحدى 

الجهات الآتية:

      اأ( )FDA( – هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

       ب( )HEALTH CANADA( – ال�شحة الكندية.

       ج( )EMA( – هيئة الدواء الأوروبية اأو اإحدى الدول الأوروبية الغربية.

       د( )SWISSMEDIC( – الدواء ال�شوي�شري.

       هـ( )TGA( – اإدارة الدواء الأ�شترالية.

       و(  )Pmda(– وزارة ال�شحة اليابانية.
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      ز( )MHRA( – هيئة الدواء والم�شتح�شرات ال�شحية البريطانية.

5- اأن يكون الدواء اأو الم�شتح�شر ال�شيدلي م�شوقًا في بلد المن�شاأ. 

والم�شتح�شرات  لالأدوية  ال�شراء  اأمر  اإ�شدار  يكون  باأن  اللتزام  الطالبة  الجهة  على   -6

ال�شيدلية الم�شجلة من اأحد وكالئه المعتمدين لدى الهيئة دون النظر لفرق ال�شعر مع 

البديل غير الم�شجل اأو الم�شتح�شر الذي �شيتم توريده من غير وكيله با�شتثناء الأدوية 

المبتكرة.

لدى  المطلوب  للم�شتح�شر  م�شجل  بديل  توفر  عدم  من  التحقق  الطالبة  الجهة  على   -7

وكالئه، وفي حال عدم وجود بديل م�شجل للم�شتح�شر يجب اإ�شعار الهيئة. 

ال�شحة  اأو م�شجلة مركزيَا في مجل�س  الهيئة  لدى  ال�شانعة م�شجلة  ال�شركة  تكون  اأن   -8

لدول مجل�س التعاون با�شتثناء تعذر الح�شول على الم�شتح�شر من �شركات م�شجلة.

9- تطلب الكميات من قبل الجهة الطالبة لفترة كافية على األ يتم بيعها اأو اإعارتها اإل بعلم 

الهيئة. 

10- اأن تكون عبوات الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية تحتوي على ال�شم التجاري وال�شم 

الإنتاج  وتاريخ  ال�شيدلني  وال�شكل  الت�شغيلة  ورقم  التخزين  وظروف  والتركيز  العلمي 

والنتهاء وا�شم ال�شركة ال�شانعة وعنوانها. 

11- اأن يتم نقل وحفظ الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية في حاويات مبردة وفق �شروط 

النقل والتخزين المو�شى به من ال�شركة ال�شانعة. 

والطارئة  النادرة  الحالت  لعالج  ال�شيدلية  والم�شتح�شرات  الأدويــة  بع�س  ُت�شتثنى   -12

والأورام التي لي�س لها بديل م�شجل من ال�شتراطات الم�شار اإليها في )3( و)4( و)5( 

من هذا البند، وذلك بح�شب قائمة اأدوية عالج الحالت الطارئة المرفقة بهذا القرار اأو 

بناء على موافقة المجل�س.

ب-�متطلبات�اإذن�اال�شتيراد:

    يجب على من يرغب يف ا�شترياد الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية غري امل�شجلة اأن يقدم 

طلبًا اإىل املكتب، عن طريق الربيد الإلكرتوين، مرفقًا به امل�شتندات الآتية:

1- تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

2- �شورة من �شهادة الأدوية والم�شتح�شر ال�شيدلي )CPP( اأو �شهادة ت�شجيل الدواء اأو 

الم�شتح�شر �شادرة من اإحدى الدول اأو الهيئات الم�شار اإليها في )4( من البند )اأ( من 

الفقرة اأوًل من هذه المادة. 

اأن تكون  3- �شورة من �شهادة ممار�شة الت�شنيع الجيد )GMP( الخا�شة بالم�شنع على 

�شادرة من بلد المن�شاأ اأو اإحدى الدول الم�شار اإليها في )4( من البند )اأ( من الفقرة 



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

32

اأوًل من هذه المادة.

ثانيـــاً: اآليـــة�ا�شتيـــراد�االأدويـــة�والم�شتح�شـــرات�ال�شيدليـــة�غيـــر�الم�شجلـــة�لـــوكالء�االأدويـــة�

والم�شتح�شرات�ال�شيدلية:��

اأ-��شروط�اال�شتيراد:

يجوز لوكالء �شركات الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية التي قدمت ملفات ت�شجيل الدواء 

وامل�شتح�شرات  الدواء  ت�شجيل  من  النتهاء  حلني  ال�شترياد  طلب  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات 

من  )اأ(  البند  يف  عليهم  املن�شو�س   )4( اإىل   )1( من  ال�شروط  ا�شتيفاء  �شريطة  ال�شيدلية 

الفقرة اأوًل من هذه املادة.

ب-�متطلبات�اإذن�اال�شتيراد: 

الغري  امل�شتح�شرات ال�شيدلية  اأو  الأدوية  ا�شترياد  يف  الوكالء  من  يرغب  من  على  يجب 

امل�شجلة اأن يقدم طلبًا اإىل املكتب، عن طريق الربيد الإلكرتوين، مرفقًا به امل�شتندات الآتية:

1- تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

2- �شورة من �شهادة الأدوية والم�شتح�شر ال�شيدلي )CPP( اأو �شهادة ت�شجيل الم�شتح�شر 

�شادرة من اإحدى الدول اأو الهيئات الم�شار اإليها في )4( من البند )اأ( من الفقرة اأوًل 

من هذه المادة.

اأن تكون  3- �شورة من �شهادة ممار�شة الت�شنيع الجيد )GMP( الخا�شة بالم�شنع على 

�شادرة من بلد المن�شاأ اأو اإحدى الدول الم�شار اإليها في )4( من البند )اأ( من الفقرة 

اأوًل من هذه المادة.

ثالثاً: اآلية�ا�شتيراد�االأدوية�والم�شتح�شرات�ال�شيدلية�للدرا�شات�ال�شريرية:

اأ- خطاب من الجهة المنفذة للدرا�شـــة ال�شـــريرية موجه اإلى الهيئة يت�شمن طلب الموافقة على 

ال�شتيراد، ويحتوي على ما ياأتي:

   1- الغر�س من ا�شتيراد الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية مع تحديد الدرا�شة ال�شريرية 

الخا�شة بها.

   2- بيانات الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية المراد ا�شتيرادها كما ياأتي:

و�شكلها  وتركيبها  الجنليزية،  باللغة  ال�شيدلية  امل�شتح�شرات  و  الأدوية  ا�شماء  اأ(    

ال�شيدلين.

     ب( الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.

      ج( ا�شم ال�شركة ال�شانعة وجن�شيتها. 

      د( ا�شم املورد.

   3- يكتب في الخطاب العبارة الآتية:
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فقط  وي�شتخدم  م�شئوليتنا  حتت  يكون  �شوف  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  )ا�شترياد 

وامل�شتح�شرات  الأدوية  ا�شتالم  رف�س  حال  ويف  م�شبقًا،  عليها  املوافق  ال�شريرية  للدرا�شة 

ال�شيدلية اأو عدم مطابقتها لأي �شبب للموا�شفات و�شروط التوريد �شوف نقوم بتحريز الكمية 

واإ�شعار الهيئة بذلك ولن نقوم باإعطائها لأي جهة اأخرى اإل مبوافقة الهيئة(.

ب- تقديم نموذج ا�شتيراد الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية المتعلقة بالدرا�شات ال�شريرية.

مادة�)21(

احلالت  لعالج  ت�شجيل  دون  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  با�شترياد  الرتخي�س  يكون 

الطارئة يف حدود الأدوية املدرجة يف القائمة املرافقة لهذه الالئحة. 

مادة�)22(

   ي�شرتط للرتخي�س با�شترياد الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية غري امل�شجلة لعالج احلالت 

الطارئة الآتي:

1- اأن تكون هذه الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية م�شجلة في بلد المن�شاأ.

2- اأن يتقـــدم الوكيل بطلب الترخي�س با�شـــتيراد هذه الأدوية والم�شتح�شـــرات ال�شـــيدلية اإلى 

المكتب، عن طريق البريد الإلكتروني، مرفقًا به الم�شتندات الآتية:

 اأ- تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

   ب- �شورة من �شهادة الدواء والم�شتح�شر ال�شيدلي )CPP( اأو �شهادة ت�شجيل الم�شتح�شر 

�شادرة من بلد المن�شاأ.

   ج- �شورة من �شهادة الت�شنيع ال�شيدلي الجيد )GMP( للم�شنع �شادرة من بلد المن�شاأ.

الف�شل�اخلام�ض

حتديد�هام�ض�الربح�واالإعالن�عن�االأ�شعار

مادة�)23(

يكون احلد الأق�شى للربح امل�شموح به يف الجتار بالأدوية امل�شتوردة من اخلارج بن�شبة مئوية 

من�شوبة اإىل �شعر ال�شترياد )CIF( على النحو الآتي:

1- بالن�شـــبة لالأدوية التي تقل اأ�شـــعارها عن ع�شرين دينارًا بحرينيًا، يكون الحد الأق�شى للربح 

بن�شبة ل تزيد على )35%( خم�شة وثالثين بالمائة.
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2- بالن�شـــبة لالأدوية التي تكون اأ�شعارها ع�شـــرين دينارًا بحرينيًا فما فوق، يكون الحد الأق�شى 

للربح بن�شبة ل تزيد على )25%( خم�شة وع�شرين بالمائة.

وُيحدد �شعر ال�شترياد )CIF( من واقع الفواتري الر�شمية لال�شترياد.

مادة�)24(

للبيع للجمهور عن طريق ل�شق بطاقة خارجية  ال�شعر الر�شمي املحدد  يجب الإعالن عن 

بالعملة  ال�شعر  هذا  ظاهر  ب�شكل  البطاقة  هذه  يف  ويبني  �شيديل،  م�شتح�شر  اأو  دواء  كل  على 

البحرينية مكتوبًا باأرقام وا�شحة باللغتني العربية والإجنليزية.

مادة�)25(

ِمـَهن  مزاولة  واإجراءات  ا�شرتاطات  لئحة  من   )36( املادة   )4( البند  حكم  مراعاة  مع 

ـيدَلة والرتخي�س للمراكز ال�شيدلية وم�شانع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية واملن�شاآت  ال�شَّ

امل�شتح�شر  اأو  الدواء  �شعر  حتديد  يكون   ،2019 ل�شنة   )63( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الدوائية 

دة املعتَمدة من املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء �شحة  ال�شيديل ا�شتنادًا اإىل قوائم الأ�شعار املوحَّ

.)CIF( دول جمل�س التعاون اخلليجي اأو �شعر ال�شترياد

قائمة�اأدوية�عالج�احلاالت�الطارئة

SN Product Name
1 Acetazolamide
2 Acetylcholine
3 Adrenaline (Epinephrine)
4 Amiloride
5 Amino Acids Injection for TPN (Aminoven Infant)
6 Aminophylline
7 Aminoplasmal Injection for TPN 
8 Anagrelide

9 Anti-human T-lymphocyte Immunoglobulin (ATG 
Fresenius S100mg/5ml) Injection

10 Argatroban
11 Asparaginase
12 Atropine
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13 Benzathine Benzylpenicillin
14 Bleomycin
15 Caffeine Citrate 
16 Calcium Gluconate Injection
17 Carboprost
18 Chloral Hydrate
19 Chloroquine Phosphate
20 Cilostazol
21 Cisplatin
22 Clonidine
23 Colchicine
24 Cyclophosphamide 
25 Cysteamin
26 Dactinomycin
27 Dantrolene
28 Dapsone
29 Diltiazem Injection
30 Dipyridamole 
31 Dobutamine 
32 Dopamine 
33 Doxorubicin
34 Electrolyte Injection for TPN (Addiphos)
35 Esmolol
36 Ethambutol
37 Ethanolamine Oleate
38 Etomidate
39 Etoposide
40 Fludrocortisone
41 Gelofusine Injection for TPN
42 Glyceryl Trinitrate
43 Gonadorelin
44 Griseofulvin

45 Haemophilus Influenzae Type b Conjugate Vac-
cine (Act-HIB) 0.5ml injection
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46 Haloperidol
47 Hydralazine
48 Hydroxyurea
49 Isoniazid
50 Isoprenaline
51 Isoproterenol
52 Isosorbide Dinitrate
53 Isosorbide Mononitrate
54 Isosulfan Blue
55 Labetalol
56 Lenograstim
57 Lidocaine Injection
58 Linaclotide
59 Lithium Carbonate

60 Lymphocyte Immune Globulin (Atgam SSOL) 
Injection

61 Methotrexate
62 Methylene Blue
63 Metolazone
64 Milrinone
65 Mitomycin 
66 Mitoxantrone
67 Multivitamin Injection (Soluvit)
68 Naloxone
69 Nebivolol
70 Neostigmine
71 Nimodipine
72 Nitrofurantoin
73 Noradrenaline (Norepinephrine)
74 Oxybutynin
75 Paclitaxel
76 Penicillamine
77 Phenobarbitone
78 Phenoxymethylpenicillin



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

37

79 Phentolamine
80 Phenylephrine Injection
81 Physostigmine
82 Polidocanol
83 Potassium Chloride
84 Potassium Citrate
85 Potassium Phosphate
86 Pralidoxime Chloride
87 Primaquine
88 Propafenone
89 Proparacaine
90 Propylthiouracil
91 Protamine Sulphate 
92 Pyrazinamide
93 Quinine Sulphate
94 Rifabutin 
95 Rifampicin
96 Rifaximin
97 Romiplostim
98 Ropivacaine
99 Rufinamid

100 Sodium Nitroprusside
101 Sotalol
102 Streptomycin
103 Tacrolimus
104 Thioguanine 
105 Thiopental Sodium
106 Thiophylline
107 Trace element Injection (Addamel N)
108 Tranexamic Acid
109 Triamcinolone acetonide Injection
110 Triamterene + Hydrochlorothiazide
111 Urapidil
112 Ursodeoxycholic Acid 



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

38

113 Vasopressin
114 Vinblastine
115 Vincristine
116 Vindesine
117 Yellow Fever Vaccine Stamaril 1000IU Injection
118 Zonisamide
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)21(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�الالئحة�رقم�)1(�ل�شنة�2007

ب�شاأن�اخِلْدمات�اخلا�شعة�لرقابة�م�شرف�البحرين�املركزي

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ُيـ�شتبَدل بن�شي الفئتني الفرعيتني )اأ( و)ج( من البند )4( من اجلدول الوارد باملادة رقم 

البحرين  لرقابة م�شرف  اخِلـْدمات اخلا�شعة  ب�شاأن  ل�شنة 2007  رقم )1(  الالئحة  )1( من 

ـان الآتيان: املركزي، الن�شَّ

اخِلْدمات اخلا�شعة للرقابةالفئة الفرعيةالفئة الرئي�شيةالرقم

4

 �شركات

ال�شتثمار

 اأ – �شركات ال�شتثمار -

فئة )1(

 التعامل يف الأوراق املالية كمالك، التعامل يف الأوراق

الـَمـحافظ اإدارة  الأ�شول،  اإدارة  كو�شيط،   املالية 

 ال�شتثمارية، تقدمي ال�شت�شارات للتعامل يف الأوراق

 املالية، تقدمي ِخـْدمات احِلـْفـظ، ترتيب عمليات بيع

الئتمان، عمليات  ترتيب  املالية،  الأوراق   و�شراء 

تقدمي امل�شورة ب�شاأن عمليات الئتمان.

  

 ج – �شركات ال�شتثمار

– فئة )3(

الأوراق و�شراء  بيع  ترتيب عمليات  ِخـْدمات   تقدمي 

املالية، الأوراق  يف  ال�شت�شارات  تقدمي   املالية، 

ب�شاأن امل�شورة  تقدمي  الئتمان،  عمليات   ترتيب 

عمليات الئتمان.
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مادة�)2(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

حمافـظ�م�شرف�البحرين�املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

 

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 اأغ�شـــطـــــ�س 2020م
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 وأھدافھا تمكینمھام 
حول تطویر البحرینیین وتعزیز مھاراتھم وتمكینھم للمنافسة الفعالة في  ")تمكینصندوق العمل ("مبادئ وأھداف  تتمحور

ق مستدام وسو نمومن أجل  كفاءتھاوتحسین  األعمالفي زیادة إنتاجیة  بالمساھمةتمكین  التزامباإلضافة إلى  ،سوق العمل
 .البحرین لمساعدة في تولید فرص عمل ذات قیمة مضافة في مملكةاوكذلك عمل تنافسي 

 سعى لتحقیق األھداف التالیة: ت تمكین) على أن 3المادة ( في 2006) لعام 57قانون رقم (الینص  حیث
 المساھمة في تنمیة وتعزیز االقتصاد الوطني.  .1
 المساھمة في تطویر القطاع الخاص لجعلھ محرك النمو االقتصادي في المملكة. .2
 نتاجیة وقدرتھم على المنافسة في سوق العمل. رفع كفاءة العمال البحرینیین ومقدرتھم اإل .3
 ال البحرینیین الخیار األفضل للتوظیف من قبل أصحاب العمل.  تھیئة البیئة المناسبة لجعل العم .4
 .العمل سوق في البحرینیة المرأة إدماج لزیادة المناسبة البیئة تھیئة .5
 . ینخلق فرص عمل جدیدة ومناسبة للعمال البحرینی .6

 

 على ا، ولھاھلتحقیق أھداف لتمكینوفي سبیل تحقیق ھذه األھداف، فقد أعطى القانون كافة المھام والصالحیات الالزمة 
 األخص ما یلي: 

توفیر ودعم برامج لتدریب وتأھیل العمال البحرینیین لرفع كفاءتھم ومقدرتھم اإلنتاجیة وقدرتھم على المنافسة في  .1
 سوق العمل. 

 رفع المیزة النسبیة للعمال البحرینیین على غیرھم من العمال األجانب.  .2
 توفیر ودعم البرامج والمشروعات االجتماعیة المرتبطة بتنمیة وتطویر سوق العمل.  .3
 المساھمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة.  .4
 دعم وتوفیر البرامج التي من شأنھا تعزیز مقدرة القطاع الخاص في زیادة النشاط االقتصادي في المملكة.  .5
المیسرة للمواطنین وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة إلنشاء وتمویل المشروعات الخاصة الصغیرة منح القروض  .6

 والمتوسطة. 
دعم وتمویل المشروعات التي یكون من شأنھا زیادة توظیف العمال البحرینیین، وبوجھ خاص المشروعات ذات  .7

 القیمة االقتصادیة المضافة. 
 یة ألصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجیة العمال. دعم وتقدیم الخدمات االستشاریة والمال .8
 دعم وتوفیر البرامج التي تؤھل أصحاب العمل لمسایرة خطط وبرامج تنمیة وتطویر سوق العمل.  .9

 دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجیع االستفادة من نتائجھا.  .10
ي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جمیع التصرفات تملك األموال المنقولة والعقاریة وإدارة واستثمار أ .11

  الصندوق من أجلھا دون إخالل بأحكام الشریعة اإلسالمیة. أنشئواألعمال التي من شأنھا تحقیق األھداف التي 

�ملخ�ض�

اخلطة�ال�شنوية�ل�شندوق�العمل�)متكني(�لعام�2020
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 2020-2018 تمكیننظرة عامة على استراتیجیة 
بإمكانیة تحقیق أھدافھا على أفضل وجھ من  تمكین تؤمنلتوجیھ أنشطتھا بالشكل الذي یحقق استراتیجیتھا لھذه المرحلة، 

 التالي: بحسب التفصیل خالل التركیز على كیفیة مساھمتھا في تحقیق النتائج المنشودة 
 

 لتمكین لألفراد البحرینیین للمؤسسات في البحرین للبحرین

 اقتصاد مرن وتنافسي
مؤسسات بحرینیة مبدعة 
ومنتجة تقود االقتصاد 

 النجاحر وتَُصدّ 

 مستویات بأعلى بحرینیین
االقتصاد  یقودون، الكفاءة

 عملھم خالل من الوطني
 نحو النمو

فریق عمل متعاون یركز على 
خدمة العمالء ویقدم برامج 

للمواطنین  ذات أثر عال
 والمؤسسات

 
 جھودنا علیھا تتمحورأن ھناك ثالثة مبادئ یجب أن ب نؤمن، 2020عام الالتي توجھ جھودنا حتى  النتائج ھذهفي ظل و

 :كالتالي وھي ،كمؤسسة
 

 استدامة تسارع تنویع

بشكل  علیھانؤثر  التيقاعدة العمالء 
إیجابي في مختلف القطاعات، بما في 

جدیدة في جمیع مراحل ال القطاعاتذلك 
 تطور دورة العمل

 تحفیز على خاللھ من نعمل الذي النمط
 كلبالشالكفاءة واإلنتاجیة  تعزیزاالبتكار و

العاملة في  المؤسسات نمو إلى یؤدي الذي
 القطاع الخاص في البحرین

جھودنا المبذولة لجعل تمكین 
أكثر كفاءة وتركیزاً  مؤسسة

 على العمالء

 
ا من خالل برامجنا وأنشطتن إلیھ نسعىاألثر اإلیجابي الذي  وتركجودة ال تعزیزتم التخطیط لھذه المبادئ بما یسھم في وقد 

لعاملة في ا المؤسسات مأ البحرینیین األفراد سواءً  –التركیز على قطاعات العمالء  في سبیل ذلكستواصل تمكین و ،المختلفة
ً التي تم تحدیدھا  -البحرین   . المطلوب األثرمن أجل الحصول على  مسبقا

ي ف، أصبحنا الخطةلكل من القطاعات المبینة في القسم التالي من المنتجات والخدمات التي نقدمھا  نوعیةزیادة تحسین ول
ً  أكثر  ، وھي كالتالي:والمؤسسات األفرادفي كل من قطاع  خدمتھابشأن القطاعات الفرعیة التي نسعى إلى  وضوحا

 
 :العاملة في البحرین للمؤسسات

 الفئات الفئات الفرعیة األھداف

 لتحفیزریادة األعمال و االبتكارتشجیع 
خلق فرص العمل وتحسین مستوى 

 المعیشة

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

 الناشئة المؤسسات

 یعزز الذي بالشكلتطویر المؤسسات 
 افي نموھ ویساھم ااستدامتھ

 النماذج المحلیة الجاھزة لالمتیاز §
تصدیر المؤسسات القادرة على  §

 منتجاتھا
 في طور النمو المؤسسات
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 الفئات الفئات الفرعیة األھداف

تشجیع المؤسسات على التنویع 
والتوسع لالستمرار في النمو 
 والمساھمة في االقتصاد الوطني

 المؤسسات الكبیرة §
 المؤسسات العائلیة §
 المؤسسات المصدرة §

 المتقدمة المؤسسات

 
 :البحرینیین لألفراد

 الفئات الفئات الفرعیة األھداف

 ىیتماش بماخیاراتھم المھنیة  وتوجیھإرشاد الطلبة 
 العمل سوقمتطلبات  مع

 خریجو الثانویة العامة §

 طلبة الجامعة أو ما یعادلھا §
 الطالب

 الباحثین توظیف في یسھم بما العمل فرص خلق
ً تھم وتحسین جاھزی عن عمل  مھنیا

 عامةالثانویة الأقل من  §

 حدیثو التخرج §

 الباحثون الخبرة أصحاب §
 عن عمل

 الباحثون عن عمل

صقل مھارات وقدرات الموظفین والتشجیع على 
 االحترافيالتطور المھني 

 ونموظفال §

 الخاص لحسابھم العاملون §
 الموظفون

 
تمكین من  فيلتحقیق ما نطمح إلیھ إال أن ذلك ال یكفي  ؛أي مؤسسة فيمحددة وجود رؤیة وأھداف  ةمن ضروروبالرغم 

عمل عن طریق ال ما نساھم بھ كل وراء المنشودة األھدافبوأن نكون على درایة كاملة بما نقدمھ  یجب لذانجاح وتطور، 
تطبیق بالماضیة قامت تمكین  الفترةوخالل  ،ھوتحسین هحث عن فرص جدیدة لتطویرالببشكل مستمر على تقییم أداء العمل و

ل عمالئنا افعأردود  تعلمنا الكثیر من تجاربنا ومن فقد ،لتقدیم ما ھو أفضل لمملكة البحرین الممكنةأفضل الممارسات 
في استراتیجیتھا للسنوات الثالث  لتطبیقھأدناه نلخص نموذج "األثر" الذي تبنتھ تمكین  الجدولواقتراحاتھم، ومن خالل 

 .القادمة
 

 أھدافنا وطموحاتنا
 

 البحرین في العاملة والمؤسساتتعزیز اإلنتاجیة والنمو المستدام لألفراد 
 

  علیھا العمل یرتكزاالحتیاجات التي  التغییر مستویات العمل أدوات

 :خصصة تجمعتبرامج دعم م 
o التدریب 
o التمویل 
o االستثمار 
o األسواق معلومات تحلیل 
o الوصول إلى الشبكات 
المعاییر الدولیة للتمیز    

 والشھادات

 عمال المستدامةاألذج انم 
 تجاریةالممارسات ال 
 مھارات الجودة 
 التمویل عملیات 

 ةالتنافسی علىالنمو االقتصادي والقدرة  
 اإلنتاجیة واالبتكار 
 وتعزیز جودة ذات عمل فرص خلق 

 علیھا للحصول البحرینیین قابلیة
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 النتائج التي نسعى إلیھا
 

 والخدمات البرامجالحالیة من  باقاتناتحسین  
  أنشطتنا االستثماریة في التوسع 
 تعزیز تجربة العمالء 
 فعالیة البرنامج تحسین 
 األداء التنظیمي و المسؤولیة تعزیز 
 مكوناتھ من أكبر شریحة إلى والوصول الخاص القطاع دعم 
 سوق العمل في البحرین عناصر بیندمج  أداةاالجتماعي ك األثر مد 
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 مراجعة الوضع االقتصادي للسوق
أسھا على راالقتصادي والوظیفي في مختلف قطاعات المملكة والنمو بشكل مستمر من حیث تُراجع تمكین وضع سوق العمل 

الخدمات  وكذلك قطاع، المختلفة الصناعة والمواصالت واالتصاالت والقطاعات المالیةقطاع اإلنتاج غیر النفطي ك قطاعات
ة التقاریر مراجع علىة خطتھا التشغیلیباإلضافة إلى ما سبق في إعدادھا ل عتمد تمكینالضیافة، وتقطاع العقاریة والتجاریة و

الجھات الحكومیة ذات العالقة تقوم بھا التي دراسات ال على، وبصفة دوریة ن القطاعات المذكورةالصادرة عالرسمیة 
ي صب فیتناسب مع متطلبات سوق العمل وی ماالمعنیة في تمكین بما یساھم في مراجعة برامجھا وإعداد خططھا ب داراتاإلو

 . مصلحة االقتصاد الوطني
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 األساسیة تمكینبرامج 
 برنامج تطویر األعمال

لغ المنحة ویتم تحدید مببین تمكین والمؤسسة المستفیدة یدعم البرنامج المؤسسات لتنفیذ خططھا من خالل التمویل المشترك 
یمكن  ٪50بنسبة المؤسسة الحالي واإلمكانیات المستقبلیة على أن یتم تمویل تكلفة المشروع التجاري  وضعمن خالل تقییم 

یوفر ھذا البرنامج منحاً لمختلف المجاالت بما في ذلك: شراء المعدات واآلالت و ،بناًء على "نظام المكافآت" ٪80تمدیدھا إلى 
والخدمات االستشاریة والحصول على معاییر الجودة وتنفیذھا والتسویق والمشاركة في المعارض وشراء متطلبات تكنولوجیا 

  واالتصاالت وتنفیذ خدمات مراجعة الحسابات.المعلومات 
 

 )منذ انطالق البرنامج ةمصروفالو المعتمدة مبالغوالالمذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء  األرقام(

الذي تم  العمالءعدد  ینالمستھدف العمالءعدد  حتى اآلن صروفةالمالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 خدمتھم حتى اآلن

دینار * 136,996,959
 6348 ال یوجد دینار بحریني 79,106,759 بحریني

 من برنامج تطویر األعمال.  السابقةصدارات لإل*یتضمن إجمالي المیزانیة المعتمدة 
 

 الھدف من البرنامج:
 تمكین الشركات من خالل:

 المساعدة في الحفاظ على الشركات القائمة. •
 تحسین العملیات الداخلیة للشركات.المساعدة في  •
 المساعدة في تحسین نمو المؤسسات البحرینیة. •
 المساعدة في تعزیز القدرة التنافسیة لألعمال وتعزیز الوجود في السوق. •

 :برنامج تطویر األعمالنظرة عامة حول 
المیزانیة الفعلیة نسبة  ت نفقاتشكلو ،2019عام الدینار بحریني في  24,000,000 إجمالي میزانیة البرنامج بلغ •

 .أشھر 3ذلك بسبب إیقاف البرنامج لمدة دینار بحریني) و 20,412,142( من المیزانیة 85%

بزیادة في عدد العمالء الذین  عامنفس الأعلى نسبة في الربع األول من كانت و 2019في العام  عمیل 1656تم خدمة  •
  .2018 بالعام مقارنةً  %4تمت خدمتھم بنسبة 

ملیون دینار من إجمالي  13.3سیتم تخصیص و ،ملیون دینار بحریني 17.3قارب ت 2020المیزانیة اإلجمالیة لعام  •
لطلبات ل ملیون دینار 4خصص المبلغ المتبقي البالغ أن یُ  على، السابقة السنوات من جبرناملتزامات الا ألداء یزانیةالم

 .الجدیدة

في الربع  البرامج إیقافبعد فترة  وذلك %87بنسبة  المستلمةزیادة في عدد الطلبات  2019 العام من الثاني الربعشھد  •
  .عبر البرنامج تمكین تقدمھا التي الخدمات ھیكلةعادة إل األول من العام نفسھ

 لیركز ،البرنامججدیدة من  نسخة على العمل یتمل 2020 یوبحلول شھر یون األعمال تطویر برنامج إیقاف المتوقع من •
 جاتواحتیا متطلبات بحسبرأس المال البشري  ویروتط العمالء خدمة على أساسي بشكل الجدیدة نسختھ في البرنامج

  كبرنامج موحد. األجور ودعم التدریب وبرنامج األعمال تطویر برنامج دمج خالل من المؤسسات



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

47

7	
	

 برنامج التدریب ودعم األجور
لزیادة معدل االحتفاظ  إطالقھلدعم وتطویر العمالة البحرینیة، وقد تم  2007تم إطالق برنامج التدریب ودعم األجور في عام 

بالموظفین وذلك من خالل ما یوفره البرنامج من دعم وزیادة لألجور وتدریب للموظفین والعمل على تحسین كفاءاتھم لیحققوا 
 أعلى معاییر اإلنتاجیة وتحسین مھاراتھم عن طریق سد الفجوة بین متطلبات العمل الحالیة وما ھو مطلوب في المستقبل.

 امج:الھدف من البرن
 تعزیز مھارات الموظف وإنتاجیتھ من خالل التدریب. •

 تعزیز اإلنتاجیة اإلجمالیة للمنشآت. •

 زیادة أجور الموظفین. •
 

 نظرة عامة حول برنامج التدریب ودعم األجور:
 )منذ انطالق البرنامج ةمصروفوال المعتمدة مبالغوالالمذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء  األرقام(

الذین تمت  العمالءعدد  ینالمستھدف العمالءعدد  حتى اآلن المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 خدمتھم حتى اآلن

116,819,796 78,366,171 9,600 5,333 
 
 %94 نسبة بحریني، تم استخدامملیون دینار  35بلغت  2019عام الدعم األجور في و التدریبإجمالي میزانیة برنامج  •

 .2019باإلضافة إلى الطلبات الجدیدة للعام  من السنوات السابقة ألداء التزامات البرنامج المیزانیة إجمالي من

 المصروفة المبالغإجمالي  وبلغ، 2020عام ال في للبرنامجكمیزانیة  ملیون دینار بحریني 30.2تم تخصیص مبلغ وقدره  •
خصص المبلغ أن یُ  علىمن السنوات السابقة،  برنامجالتزامات ال داءملیون دینار أل 26.2 وقدره مبلغ المیزانیة من

 .ملیون دینار للطلبات الجدیدة 4المتبقي البالغ 
ً تمت خدمتھم  الذینالعمالء  عدد كان بینما، 2019في العام  عمیل 2000 للبرنامج المستھدفین العمالء عدد بلغ •  فعلیا

  .2019 عامالفي الربع األول من  برنامجوذلك بسبب إیقاف ال ،عمیل 987

 خدمة لىع أساسي بشكل الجدیدة نسختھ في البرنامج لیركز البرنامج، من جدیدة نسخة على الراھن الوقت في العمل یتم •
 األعمال تطویر برنامج دمج خالل من المؤسسات واحتیاجات متطلبات بحسب البشري المال رأس وتطویر العمالء

 .موحد كبرنامج األجور ودعم التدریب وبرنامج
 

 التي تمت خدمتھا: الفئات
الشركات  توشكل یمثلون مختلف الفئات، ومؤسسة شركة 987لـ  طلب 1018 على 2019العام  في الموافقة تتم •

  الشركات الكبیرة.ذلك  فيتلیھا والناشئة العدد األكبر من الطلبات ویرة غالص
 10,039 تدریب لدعم بحریني دینار ملیون 7.6 وقدره بمبلغ تدریب طلب 12,177على  2019العام  فيتمت الموافقة  •

 .بحریني عامل
 الالعم رواتببرنامج لدعم الفي  اتطلب 4610على  2019في العام  ملیون دینار بحریني 19.9تم صرف ما یقارب  •

  .أجورھم لزیادة دینار مالیین 3 من أكثرو یینالبحرین
 ).البحرینیین العمال أجور ودعم لتدریب واحد طلب من أكثر خالل من"العمیل"  المؤسسة استفادة إمكانیة إلى(تجدر اإلشارة 
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 برامج التمویل
 )منذ انطالق البرامج ةمصروفمبالغ المعتمدة والاألرقام المذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء وال(

الذین تمت  العمالءعدد  ینالمستھدف العمالءعدد  اآلنحتى  ةالمصروف المیزانیة  المعتمدةإجمالي المیزانیة 
 خدمتھم حتى اآلن

284,804,418 65,338,914 12,785 8,629 
 

 برنامج تمویل 
بالتعاون مع مجموعة من البنوك في البحرین خدمات تمویلیة تتوافق مع الشریعة االسالمیة بمعدل ربح برنامج تمویل  یوفر

إلى  5,000 من البرنامج ھذا فيمبلغ التمویل  ویتراوح ،من معدل الربح السنوي %50 نسبةتمكین  تدعمحیث بتنافسي 
بما  وذلكشھر إلى سنتین  منترة سماح تتراوح سنوات وف 10دینار بحریني مع خیار فترة سداد تصل إلى  1,000,000

  یتوافق مع سیاسة البنك.
 برنامج تمویل +

التوسع والتنوع في واالستثمار  لتمویل كحد أقصى %5.6بمعدل الربحیة  نسبةالصندوق من خالل ھذا البرنامج  یدعم
 .سنوات 10فترة سداد تصل إلى یار خملیون دینار بحریني مع  2.5إلى  1 منالتمویل  مبلغ ویتراوح ،األعمال

 برنامج الدعم متناھي الصغر 
رباح المحسوبة من قبل من مجموع قیمة األ %87.5 إلى تصل نسبة خاللھ منتمكین  تتحملھذا البرنامج دعم مادي یقدم 

 والمؤسسات ألفراداتمویل  وذلك مقابل ،رالصغ ةع متناھییراذوي الدخل المحدود الذین یرغبون في فتح مش علىالبنوك 
 التجاریة والحفاظ على استدامتھا. أنشطتھمدینار بحریني لتسویق  10,000إلى  500 منمتناھیة الصغر بمبلغ یتراوح 

 برنامج ریادات: محفظة تمویل المرأة  
وھذا  ،من تمكین بدعمٍ على للمرأة محفظة مالیة تستھدف المشاریع النسائیة من خالل بنك البحرین للتنمیة المجلس األ طلب

 ،لھذه الفئة %60إلى  %50المشروع یختلف عن التمویل العادي من خالل زیادة الدعم المقدم من تمكین بنسبة تتراوح من 
 . صةالخا امشاریعھ إنشاءمن  اتمكینھمن أجل  المرأةھذا المشروع ھو تلبیة االحتیاجات المالیة لمشاریع  من الرئیسي والھدف
  التمویل برامجأھداف 

n  الفجوة التمویلیة للمؤسسات عبر تسھیل حصولھم على التمویل الالزم بتكالیف أقل.سد 
n .تشجیع المؤسسات المالیة المحلیة على إقراض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
n مؤسسات متناھیة الصغر أو یرغبون في تأسیس تقدیم تمویل ذو كلفة منخفضة إلى األفراد الذین یملكون. 
n لرائدات األعمال. سد الفجوة التمویلیة 
n  واستدامة أعمالھا. انتشاردعم المرأة في ریادة األعمال عبر مساعدتھا في 

 التمویل  برامجنبذة حول 
n  میزانیة العام  بانخفاض عندینار بحریني  11,000,000 بلغ 2019 العام الرئیسیة في التمویلإجمالي میزانیة برامج

 دارة السیولة.إل جدیدة سیاسة تبنيإلى  ذلكویعود  ،دینار بحریني 12,380,000 بلغتالتي  2018
n لصرفھا دینارملیون  8 وقدره مبلغ تخصیص تمو ،ملیون دینار 11.7 حوالي تبلغ 2020 لعام المرصودة المیزانیة 

ً المیزانیة  تتضمنو ،من السنوات السابقة برامجعلى التزامات ال ً احتیاطی مبلغا االعتبار یأخذ في ملیون دینار  3.7 وقدره ا
حیث  من وكبضماناتھا التي تعتمد على سیاسة البن بالوفاءتمكین  التي تؤدي إلى التزام في حالة التخلف عن الدفع

  .المتأخراتتلك ب لمطالبةل واتخاذھم لكافة اإلجراءات المتفق علیھا حرصھم
n تتم  ً  بین التداخل من للحد محاولة في الاألعم تطویر برنامج مراجعة مع بالتوازي التمویل خطط أھداف مراجعة حالیا

 بأفضل طریقة ممكنة. العمالء بخدمة لتمكین والسماح المنتجات
n فعلیاً من خالل برامج  عمیالً  1,282خدمة  وتم ،عمیل 1,180 حوالي 2019عام الالمستھدف من العمالء في  العدد بلغ

 .%9التمویل بارتفاع نسبتھ 



العدد: 3484 – الخميس 13 أغسطس 2020

49

9	
	

 برنامج دعم الشھادات االحترافیة
على الشھادات  لحصولھملدعم البحرینیین عبر إتاحة الفرصة  تمكینلشھادات االحترافیة في إطار جھود ایأتي برنامج 

كما یمكن للمتقدمین ضمن البرنامج االستفادة من الخدمات التدریبیة المقدمة من  ،االحترافیة المعتمدة وفقًا الحتیاجات السوق
 الدولیین وعبر االنترنت للحصول على الشھادات االحترافیة المطلوبة.مزودي التدریب المعتمدین المحلیین و

 
 )امجنمنذ انطالق البر ةمصروفمبالغ المعتمدة والاألرقام المذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء وال(

عدد العمالء الذین تمت  عدد العمالء المستھدفین  اآلنحتى  المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة 
 اآلنخدمتھم حتى 

39,505,201 29,043,578 21,700 18,007 
 

 البرنامجأھداف 

n على الشھادات االحترافیة. ینالبحرینی حصول تسھیل 
n .تمكین البحرینیین بالمھارات التقنیة المطلوبة 
n المھنیة المطلوبة. مھاراتھم تنمیةفي السوق عن طریق  ةالموجود الفجوةبسد  ینالسماح للبحرینی 

 
 لشھادات االحترافیةانبذة عن برنامج 

 
n من االحترافیة الشھادات مراجعةو الدعم خطط تطویر لتشمل األفراد جمیع لدعم موحدة مركزیة برامج تمكین ستطلق 

 الطلب من یحد الذي بالشكل واألساسیة المھمة الشھادات على القائمة واقتصار المتاحة الشھادات عدد تقلیل أجل
 .السوق وتشبع المصطنع

n بنسبة المرصودة میزانیةالملیون دینار بحریني، وتجاوز المبلغ المصروف  5وقدره  مبلغ 2019 عامال میزانیة بلغت 
18%. 

n ملیون دینار بحریني  1.6ملیون دینار بحریني، خصص منھا مبلغ وقدره  2.6مبلغ وقدره  2020میزانیة العام  بلغت
 ألداء التزامات البرنامج من السنوات السابقة، في حین سیتم تخصیص ملیون دینار من المیزانیة للطلبات الجدیدة. 

n فعلیاً.  عمیالً  4022 دمةخ وتم 2019 للعام عمیل 4500 المستھدفین العمالء عدد بلغ 
n طلب، وقامت  6287الذي تم خاللھ تقدیم  2018نسبي مقارنةً بالعام  بارتفاع 2019طلب في العام  6308تقدیم  تم

 .2019من إجمالي الطلبات المقدمة في العام  %64 بلغت بنسبةطلب  4054تمكین بالموافقة على 
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 برنامج المھارات األساسیة
برنامج المھارات األساسیة ھو مبادرة تھدف إلى مساعدة البحرینیین في الحصول على المھارات األساسیة الالزمة لتحسین 

ویھدف ھذا  ،ضافة إلى صقل مھارات الموظفین الذین یعملون دون الحد األدنى لألجورباإل عمل على الحصول فيفرصھم 
ابلیتھم لزیادة قالالزمة البرنامج إلى تزوید البحرینیین (الموظفین وغیر الموظفین) بفرص الحصول على المھارات األساسیة 

 المناسبة. وظائفللتوظیف وبالتالي التحاقھم بال
 
 )امجنمنذ انطالق البر ةمصروفمبالغ المعتمدة والاألرقام المذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء وال(

عدد العمالء الذین تمت  عدد العمالء المستھدفین  اآلنحتى  المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 اآلنخدمتھم حتى 

17,057,427 13,528,217 21,800 16,428 
 

 أھداف البرنامج 
 

n  األساسیة الالزمة لزیادة فرصھم الوظیفیةتزوید البحرینیین من الموظفین وغیر الموظفین بالمھارات 

  البرنامجنظرة عامة حول 
 

 برامج مركزیة موحدة لدعم األفراد. تمكین ستطلق •
بلغ مجموع مصروفات  في حین ،دینار ملیون 5 بلغت 2019 عامالاألساسیة في  لمھاراتا لبرنامج المعتمدة المیزانیة •

 .العامفي نفس ملیون دینار  5.7البرنامج ما یعادل 
 ألداء مخصصةدینار  842,250إلى  باإلضافةدینار  ملیون 2020 عامالفي  للبرنامج المعتمدة المیزانیةبلغت  •

 من السنوات السابقة. البرنامج التزامات
 .2018بالعام  مقارنةً  %19.5 بنسبة 2019 عامال فيالمقدمة عدد الطلبات  ازداد •
 .)10,333 أصل من طلب 7,987( 2019 عامال فيالمقدمة من الطلبات  %77الموافقة على  تمت •
 بنسبةفي نفس العام بزیادة على العدد المستھدف للعمالء  2019عمیالً للعام  7,816عدد العمالء الفعلیین  بلغ •

15%. 
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 برنامج مشروعي
ً  30 إلى 18 بعمر البحرینیین الطالب فئةجائزة مشروعي لألعمال الشبابیة  تستھدف  ریادة بمجال لتعریفھم وذلك عاما
 ،المجال ھذا إلى للدخول تھیئتھم إلى باإلضافة األعمال ونماذج خطط إعداد من المشاركین الجائزة ھذه تمكن بحیث األعمال،

 وقد أطلقت مؤخراً النسخة الخامسة والسادسة من البرنامج.  
 

   البرنامجأھداف 
 

n  األعمال  بریادةزیادة الثقافة والوعي الشبابي 
n  نشطة ریادة االعمال في المملكة أزیادة 

 
 للبرنامجنظره عامة 

  

 )امجنمنذ انطالق البر ةمصروفمبالغ المعتمدة والاألرقام المذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء وال(

عدد العمالء  حتى اآلن المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 المستھدفین 

العمالء الذین تمت عدد 
 خدمتھم حتى اآلن

685,135 307,096 400 211 
 
 المعتمدةحین بلغت المیزانیة  في 2019 عامالدینار بحریني في  187,114.740 البرنامجمجموع مصروفات  بلغ •

ً  للبرنامج  . %36دینار بحریني، وذلك بفائض في المیزانیة بلغت نسبتھ  290,262.530 قدره مبلغا
 

 دینار بحریني. 307,021.740 والخامسة الرابعةالمبالغ المصروفة للبرنامج في نسختیھ  إجمالي بلغ •

 .2018مقارنة بالعام  %5.5بنسبة  2019العام  فيخدمتھم  تتم نعدد العمالء الذی ازداد •

 .عمیل 211 الفعلیینوبلغ العدد اإلجمالي للعمالء  عمیل 200عدد العمالء المستھدفین  بلغ، 2019في العام  •
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 المدارس فيبرنامج أصیل 
 مت المنھج ضمن إضافي مقرر خالل من الثانویة المرحلة طالب لدىیھدف برنامج أصیل إلى غرس أخالقیات العمل اإلیجابیة 

ً  تصمیمھ وذلك  ،األمریكیة المتحدة الوالیات في متخصصة ھیئة قبل من البحرین مملكة احتیاجات مع یتوافق بما خصیصا
 لبحریني وإعداد الكوادر الشبابیة الواعدة وتسھیل انخراطھا في سوق العمل.لبھدف تعزیز القدرة التنافسیة 

ویلقى  ،جمیع مناطق المملكة شملتتم تطبیق ھذا البرنامج بنجاح في جمیع المدارس الثانویة الحكومیة من كال الجنسین وقد 
 .ولین بوزارة التربیة والتعلیمھذا البرنامج الدعم الكامل من قبل المسئ

  البرنامجأھداف 
 

n سیة تھم التنافاتعزیز قدرومن المھارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل  ةتزوید الطالب البحرینیین بمجموع
 سوق العمل. خوضفي 

n  تمكین الطالب من اتخاد القرارات المناسبة حول االختیار الوظیفي الصحیح 
 

  البرنامج عننظره عامة 
 

 )امجنمنذ انطالق البر ةمصروفمبالغ المعتمدة والاألرقام المذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء وال(

عدد العمالء الذین تمت  عدد العمالء المستھدفین  حتى اآلن المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 خدمتھم حتى اآلن

500,000 265,394 1,600 1,664 
 

n
في حین بلغت  ،دینار بحریني 117,531.389 بلغتلمشروع أصیل  2019عام الفي  صرفتالمبالغ الفعلیة التي  

 دینار بحریني. 208,335.570 المعتمدةمیزانیة ال
n

عدد  كان حیث ،2019في العام  للبرنامج المستھدف العدد من %11خدمتھم بنسبة  تتم الذینعدد العمالء  ارتفع 
 .عمیل 959خدمة  تم بینماعمیل  800العمالء المستھدفین 

n
 . %49من إجمالي المستفیدین من البرنامج، بینما بلغت نسبة العمالء اإلناث  %51العمالء الذكور نسبة  شكل 
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 األخرى المشاریع
 فئات رئیسیة: 4 ضمناألخرى  المشاریعتقسیم  تم

 البحرین صادرات )1
 مؤسسات –وإشراك السوق  الشراكة )2
 أفراد –وإشراك السوق  الشراكة )3
 ریادة أعمال –وإشراك السوق  الشراكة )4

      األخرىأھداف المشاریع 
n  المملكة في الخدمات وتوفیرولوجیا نالتك نقل في تسھم التيجذب االستثمارات. 
n  .تحفیز ودعم وتطویر القطاعات االقتصادیة 
n  البحرینیینالحد من البطالة بین. 
n  المؤسسات لتلك المحلیة المعرفة لنقل وذلكالمدعومة  المؤسسات خالل منتوفیر فرص العمل للبحرینیین . 
n  القطاعات الفریدة. في لالنخراطالبحرینیین  وتأھیلتدریب 
n  األعمال لریادة المناسبة البیئةتطویر  فيتقدیم الدعم المطلوب. 

 المشاریع األخرى  على ةعام ةنظر
 
 )منذ انطالق البرامج ةمصروفمبالغ المعتمدة والالمذكورة في الجدول أدناه تشكل العدد اإلجمالي للعمالء والاألرقام (

عدد العمالء الذین تمت  عدد العمالء المستھدفین  حتى اآلن المصروفةالمیزانیة  إجمالي المیزانیة المعتمدة
 خدمتھم حتى اآلن

91,561,798 45,464,226 36,707 22,522 
 

 :جمیع المشاریع –األخرى  المشاریع
 ملیون دینار بحریني مقارنةً  14,433,618 مبلغاً قدره األخرى لجمیع المشاریع 2019عام الفي  اتالمصروف بلغ إجمالي
 عالمشاری التزامات ألداء المیزانیة في الفارقسیتم استخدام و ،بحریني دینار 26,877,598 بلغت التي المعتمدةبالمیزانیة 

 .االنتھاء وشك على التي والمشاریع والجاریة القائمة

 العدد عن %18 نسبتھ بانخفاض عمیل 4,737بلغ  2019عام التمت خدمتھم في  الذین للعمالء الفعلي العدد •
 .نفسھ العام في للعمالء المستھدف

 .عمیل 4,292 یبلغ 2020العمالء المستھدفین لعام  عدد •
 

 :الفئات : جمیعالفعلیة المصروفات

 الفئة 2019 لعام المصروفات 2019 المشروع میزانیة 2020 میزانیة

 صادرات البحرین (21,477) 28,841,632 788,915
 المؤسسات -ودعم العمالء  الشراكات 4,859,105 6,916,814 2,942,272
 رواد األعمال –ودعم العمالء  الشراكات 977,065 1,198,626 1,530,454

 األفراد - العمالء ودعم الشراكات 8,618,925 16,798,125 11,200,709
 المجموع 14,433,618 53,755,197 16,462,350
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 مؤسسات -: الشراكات ومشاركة العمالء الفعلیة المصروفات

 
 ریادة األعمال –ومشاركة العمالء : الشراكات الفعلیة المصروفات

 
 األفراد –: الشراكات ومشاركة العمالء الفعلیة المصروفات

 
 المشاریع الجدیدة*:

 العمالء حتى اآلنعدد  العمالء المستھدفین المیزانیة المستخدمة حتى اآلن مجموع المیزانیة المعتمدة
4,747,828 856,767 51 6 

ً  29 أعاله المذكورة األرقام تمثل*  .2019عام البدأ العدید منھا في الربع الرابع من  ،جدیداً  مشروعا

 عدد 2020 میزانیة
 المشاریع

 لعام المشاریع میزانیة
2019 

 لعام المصروفات
 الفئة المشاریع حالة 2019

 المنتھیة 2,188,742 959,495 12 41,385

 ودعم الشراكات
 المؤسسات - العمالء

على وشك  505,870 621,519 8 -
 االنتھاء

 الجدیدة 463,590 1,750,760 7 1,730,510

 الجاریة 1,700,903 3,585,040 14 1,170,377

 المجموع 4,859,105 6,916,814 41 2,942,272

2020 میزانیة  عدد 
 المشاریع

 لعام عیراالمش میزانیة
2019 

 المصروفات
2019 لعام المشاریع حالة   الفئة 

 الجدیدة 111,365 70,000 6 368,800
 ودعم الشراكات

األعمال رواد - العمالء  الجاریة 865,700 1,128,626 6 1,161,654 

 المجموع 977,065 1,198,626 12 1,530,454

2020 میزانیة  عدد 
 المشاریع

 لعام المشاریع میزانیة
2019 

 المصروفات
2019 لعام المشاریع حالة   الفئة 

 المنتھیة 39,939 2,487,245 8 -

 ودعم الشراكات
األفراد - العمالء  

على وشك  683,663 1,981,390 34 -
 االنتھاء

 الجدیدة 303,289 530,911 11 2,383,913
 الجاریة 7,592,034 11,798,579 47 8,816,796

 المجموع 8,618,925 16,798,125 100 11,200,709
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  2020 العاممیزانیة 
 المبلغ بالدینار البحریني 

  

2020 2019 2018 2017  

المشاریع الداخلیة  22,127,209 19,031,049 26,626,023 21,632,007
 والمصاریف المتكررة

المشاریع المعتمدة (بما في  84,660,139 125,364,414 127,306,508 98,580,677
 ذلك التأمین ضد التعطل)

 مجموع المصروفات 106,787,348 144,395,463 153,932,531 120,212,684
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رقم�الدعوى: 2019/31/ غرفة

اإعالن�مبوعد�جل�شة�اأمام�الهيئة

المدعي: بنك البحرين ال�شالمي �س.م.ب، وكيله المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ.

عنـــوان�الوكيـــل: برج الوينـــد تاور، مكتب 92 - الطابق التا�شـــع، بناية رقم 403، �شـــارع 1705، 

مجمع 317، المنطقة الدبلوما�شية.، المنامة

المدعى�عليها�االأولى: ال�شركة المتحدة لالإن�شاءات العربية ذ.م.م.

:�Koorakkadan�veera�pillai�abdusalam�المدعى�عليه�الثاني�

:�Shaiju�yoosaf�kuttt�المدعى�عليه�الثالث�

اآخر�عنوان�معلوم�لهما: �شقة 34، طريق 3622، مبنى 1072، مجمع 436، ال�شيف، المنامة.

المدعى�عليه�الرابع: �شالح يو�شف عبدالرحمن اإنجنير.

المدعى�عليه�الخام�ض: اإياد عبدالحميد محمد الخطيب.

وكيلهم: المحامي عادل عبداهلل بوعلي.

عنـــوان�الوكيـــل: بنايـــة البحرينيـــة الكويتية للتاأميـــن، الطابق ال�شـــاد�س، مكتـــب 61، المنطقة 

الدبلوما�شية، المنامة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم الأول والثاين والثالث املذكورين اآنفًا، 

مبوعد جل�شة نظر الدعوى اأمام الهيئة واملقرر عقدها بتاريخ 7 �شبتمرب 2020 عند ال�شاعة 11:30 

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

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

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

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

�� � � �

�مدير�الدعوى� �

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات

اإعالنات�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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رقم�الدعوى: 2020/13/غرفة

اإعالن�بالئحة�طلب�ا�شت�شدار�اأمر�اأداء�

المدعي: عبدالمح�شن محمد اأحمد حياة، وكيله المحامي �شالم عبدالرحمن غمي�س. 

عنوان�الوكيل: مكتب 53، عمارة الدانة 160، طريق 1703، مجمع 317، المنطقة الدبلوما�شية، 

المنامة.

المدعى�عليه: محمد نيروز علي ح�شين اأ�شكناني.

اآخر�عنوان�معلوم�له: مبنى2281، طريق 2843، مجمع 228، ال�شاية.

الطلبات في لئحة طلب ا�شت�شدار اأمر الأداء:

اأواًل: وقبل الف�شل في المو�شوع: اإ�شدار اأمر بمنع المطلوب �شده من ال�شفر.

ثانًيا: اإ�شـــدار الأمر باإلزام المطلوب �شـــده بدفع مبلغ مقداره 604319 )�شـــتمائة واأربعة اآلف 

وثالثمائة وت�شعة ع�شر( دينارًا بحرينيًا.

ثالًثا: اإلزام المطلوب �شـــده بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شـــتحقاق وحتى ال�شداد 

التام، وبالم�شاريف والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه املذكور اآنفًا بطلبات لئحة ا�شت�شدار 

اأمر الأداء ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 19 

اأغ�شط�س 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة 

رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، 

التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك 

تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

مدير�الدعوى� �

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعالن�رقم�)458(�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/ طه ح�شن 

جعفر ح�شن محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالة 123 للمنا�شبات(، الم�شجلة بموجب القيد 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1  -  95906 رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: طه ح�شن جعفر ح�شن محمد، 

وعقيلة ح�شن جعفر ح�شن محمد.

اإعالن�رقم�)459(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

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

جميل يو�شف اأحمد الغناه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مزرعة بلغراد(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 118888-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )الغناه القاب�شة �س.�س.و( المملوكة لل�شيد/ جميل 

الغناه. 

اإعالن�رقم�)460(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

 

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

عي�شى مبارك محمد العايدي،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة العايدي للخدمات الميكانيكية 
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والكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 39477-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ خالد عبدالحكيم 

مبارك محمد جا�شم العايدي، وذلك بناًء على تنازل جميع الورثة عنها اإليه.

 

اإعالن�رقم�)461(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

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

القيد رقم 132500، طالبًا  الم�شجلة بموجب  ا�شم )ور�شة ممتاز غول �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

   . NABI SALEHو ، MUMTAZ GUL :األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من(

   

اإعالن�رقم�)462(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

اأمير علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيدلية اأنبو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،109856

اأمير  و�شردار  النجار،  با�شم كل من: عبدالرحمن محمد علي  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره 

علي. 

اإعالن�رقم�)463(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

ن�شيف علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فور كولر للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،86596 رقم  القيد 

ن�شيف  عبدالر�شول  محمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  الف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

 .MONIRUZZAMAN ABDUR RASHID HAWLADERعلي، وعلي محمد ح�شين مح�شن اأحمد اإ�شماعيل، و
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اإعالن�رقم�)464(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  والت�شويق  لال�شت�شارات  )المق�شد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،129071

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عمرو محمد باز عبدالرحمن، و�شريفة نا�شر 

�شلمان يو�شف الع�شفور.

اإعالن�رقم�)465(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

 

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

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

رقم 122482-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شين علي من�شور علي عبداللطيف، وذلك بناًء 

اي عن كامل ح�ش�شه بال�شركة له. على تنازل ال�شريك ال�شيد/ �شالح اأحمد عبدالر�شا محمد ال�شوَّ

اإعالن�رقم�)466(�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 موؤ�ش�شة العتماد 

ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ اأحمد مهدي ح�شن مهدي ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عر�س 

النطاق لحلول الت�شالت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79774-4، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 

وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها 

  .PRASANTH SASIDHARAN THEKKATTIL NAIR با�شم كل من: اأحمد مهدي ح�شن مهدي ح�شن، و

اإعالن�رقم�)467(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )العز للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27777، طالبين 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عثمان يو�شف عثمان جناحي. 

اإعالن�رقم�)468(�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 )�شبيكتر للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 118626، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: في�شل علي قبالن عقيل الجمعان، وعبداهلل اأحمد 

زعال المال.   

اإعالن�رقم�)469(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ت�شامن

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

عي�شى هويكل العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيورتي كلين لخدمات التنظيفات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 136371، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

 SUNNYمقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، ووت�شجل با�شم كل من: خالد ب�شير عي�شى هويكل العنزي، و

    .JOMON VARGHESE و ،JOHNEY THOMAS THOMAS و ،VARUGHESE

          

اإعالن�رقم�)470(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  وال�شكراب/  الغيار  لقطع  هــاواي  )مخزن  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

24923-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )خلف القاب�شة ذ.م.م(. 
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اإعالن�رقم�)471(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

عثمان اأحمد حجازي و�شريكاه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شرين/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 110844، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

وبراأ�شمال مقداره 2،000  )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد �شيد عبدالمجيد عثمان، ومحمد 

خالد �شيد عبدالمجيد، واأحمد عثمان اأحمد حجازي. 

اإعالن�رقم�)472(�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 )ال�شواني العالمية البحرين للتجارة العامة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  130518، طالبين تغيير 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شارة اأحمد عبداهلل محمد النوري، و�شعود 

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المن�شور.

اإعالن�رقم�)473(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الخليج العربي للمعامالت التجارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

9056، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأ�شامة عي�شى �شلطان الذوادي، وبثينة 

عبدالقادر عبداهلل ح�شين المن�شوري.

اإعالن�رقم�)474(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالمجيد 
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عبا�س علي حاجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حاجي للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،86211 رقم  القيد 

علي  عبا�س  عبدالمجيد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

حاجي، ومحمد عبدالمجيد عبا�س علي حاجي، واأحمد عبدالمجيد عبا�س علي حاجي، وفاطمة عبدالعظيم قطعي 

م�شطفى. 

اعالن�رقم�)475(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرعني�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/ ح�شن علي 

للمقاولت وحافظ جميل  العربي  ا�شم )المغرب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المو�شوي، �شاحب  علوي دروي�س 

كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52692، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة الى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن علي علوي دروي�س المو�شوي، و�شحر جعفر من�شور 

محمد القيِّم.

اإعالن�رقم�)476(�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 

اإقبال مح�شن علي جاوروال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات كفوف جميلة لالعتناء بالحيوان(، 

اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 78950-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين اإقبال 

.AGNIESZKA EWA PIECHOSKAمح�شن علي جاوروال، و

اإعالن�رقم�)477(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

�

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

القيد رقم 1-78497،  بموجب  الم�شجلة  العقارية ذ.م.م(،  )الغناه  ا�شم  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقدره 1،500،000 

)مليون وخم�شمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )الغناه القاب�شة �س.�س.و( لمالكها جميل الغناه، 

ذلك بناًء على تنازل كال ال�شريكين عن ال�شركة الأ�شلية.
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اإعالن�رقم�)478(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

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

وت�شليح  ال�شيارات  لكهرباء  ر  الــدُّ )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الأدرج،  جعفر  عبداهلل 

الإطارات & TIRES SERVICES ALDUR AUTO ELECTRICAL(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3-32143، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري ) �شركة 

 ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING ر لكهرباء ال�شيارات وت�شليح الإطارات ذ.م.م الدُّ

W.L.L(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جعفر عبداهلل جعفر الأدرج، و

 .MATHAI SAMUEL

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�)479(�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/ محمد نعمة 

خليل اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرمادي للمقاولت وتركيب الجب�س(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،25619 رقم  القيد 

و �شلمان،  محمد  طارق  مريم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.FAKHRUL ISLAM LOKMAN KAZI

 

اإعالن�رقم�)480(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�ض�الواحد

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

نور اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اآلية 

برنامج ال�شيولةII  ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95553- 1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بناًء على تنازل ال�شريك عبداللطيف محمد عبداهلل محمد نور جناحي 

عن كامل ح�ش�شه في �شركة )اآلية برنامج ال�شيولة II ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب. مقفلة(.


