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�قانون�رقم�)8(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�االحرتاف�الريا�ضي

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم )2( ل�شنة 

1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )41( ل�شنة 2002 ب�شاأن �شيا�شات و�شوابط اخل�شخ�شة،

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

مادة�)1(

ُكـلٍّ  قريَن  ـنَة  املبيَّ املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

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

الوزير: الوزير المعني ب�شئون الريا�شة.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الريا�شة.

اللجنة�االأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.

دة، وتتولى تنظيم  اتحاد�اللعبة�الريا�ضية: جهة غير حكومية تتولى اإدارة ريا�شة اأو ريا�شات محدَّ

هذه الريا�شة اأو الريا�شات على الم�شتوى المحلي، وتتبع التحاد الريا�شي الدولي المعني بها.

الجهـــة�المتعاَقــــد�معهـــا: كــل نـــــــاٍد ريا�شي ُمـ�شَهـر قانونـــًا وم�شجل لدى الـــوزارة، اأو كل اتحاد 

ـ�س لها بتمثيل الريا�شيين المحترفين. ريا�شي ع�شو في اللجنة الأولمبية، اأو كل موؤ�ش�شة مرخَّ

ـخاذ العمل فـــي المجال الريا�شي كمهنة اأو حرفـــة لتحقيق عائد مالي  االحتـــراف�الريا�ضـــي: اتِّ

ِوْفـق عقد بين الأطراف المتعاقدة.

الريا�ضي�المحترف: الالعب اأو ع�شو الجهاز الفني اأو الطبي اأو الإداري اأو التحكيمي اأو غيرهم 

ممـــن يعملون في المجـــال الريا�شي ويتقا�شى اأجرًا ماليًا كراتب اأو مكافـــاأة لقاء تقديمه اأيًا من 

د  الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاِقـد معها بموجب عقد محدَّ

المدة بينه وبين الجهة المتعاِقـد معها. 

عقد�االحتراف: اتفاق يتم بين الريا�شي المحترف والجهة المتعاِقـد معها يتعهد فيه الريا�شي 

المحترف بتقديم اأيٍّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاِقـد 

دين مقابل اأجر مالي متَفـق عليه.  معها ِوْفـق اآلية ووقت عمل محدَّ

مادة�)2(

اأ- يجوز للجهات المتعاَقـد معها التعاُقـد مع الريا�شيين المحترفين لممار�شة الن�شاط الريا�شي 

د بعقد الحتراف. المحدَّ
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يجب ت�شجيل عقد الحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الريا�شية، واأن يلتزم طرفاه بقواعد  ب- 

التحادين الوطني والدولي.

مادة�)3(

ُيـن�شـــىء اتحاد اللعبـــة الريا�شية مكتبًا يخت�س بت�شجيل عقـــود الحتراف الخا�شعة لأحكام  اأ- 

هذا القانون واأيِّ تعديل يطراأ عليها واإعداد ال�شجالت الالزمة لذلك.

َيـ�شـــُدر بنظـــام العمل بالمكتب واإجـــراءات الت�شجيل قـــرار من مجل�ـــس اإدارة اتحاد اللعبة  ب- 

الريا�شية. 

َيـ�شُدر بتحديد المبالغ الم�شتَحـقة على ت�شجيل عقود الحتراف واعتمادها واأيِّ تعديل يطراأ  ج- 

عليهـــا قرار من مجل�س اإدارة اتحاد اللعبة الريا�شيـــة بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم 

الجهة المتعاَقـد معها، وعلى نفقتها، بت�شجيل عقود الحتراف واعتمادها. 

مادة�)4(

بعد موافقة الوزير ورئي�س اللجنة الأوملبية، ُيـ�شِدر احتاد اللعبة الريا�شية اللوائح اخلا�شة 

بنظام الحرتاف الريا�شي وبتعاقدات الريا�شيني املحرتفني، ومبا ل يتعار�س مع اأنظمة ولوائح 

الحتادات الريا�شية الوطنية والدولية، وذلك خالل �شنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وتت�شمن هذه اللوائح �شروط واأحكام الحرتاف الريا�شي، والألعاب الريا�شية التي ي�شملها 

اأو جزئيًا، وكذلك  نظام الحرتاف الريا�شي ونوع الحرتاف الذي يتم تطبيقه �شواء كان كليًا 

�شروط وقواعد تعاقدات الريا�شيني املحرتفني واملدد التي يحق بعدها لهم النتقال، واحلقوق 

املالية املرتتبة على ذلك. 

مادة�)5(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء واملعنيني - ُكـلٌّ 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�ضى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 17 �شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مار�س 2021م
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�قانون�رقم�)9(�ل�ضنة����2021

باعتماد�امليزانية�العامة�للدولة�لل�ضنتني�املاليتني��2021و�2022

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1977 باإ�شدار �شندات التنمية، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة، 

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

مادة�)1(

ر اإيرادات الدولة يف ميزانية ال�شنتني املاليتني 2021 و2022 مببلغ )4,863,012,000(  ُتـقدَّ

دينار )اأربعة مليارات وثمامنائة وثالثة و�شتني مليونًا واإثنا ع�شر األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة 

وثمامنائة  ماليني  وخم�شة  واأربعمائة  )مليارين  دينار   )2,405,881,000( مبلغ   2021 املالية 

دينار   )2,457,131,000( مبلغ   2022 املالية  ال�شنة  ون�شيب  دينار(،  األف  وثمانني  وواحد 

)مليارين واأربعمائة و�شبعة وخم�شني مليونًا ومائة وواحد وثالثني األف دينار(، ِوْفـقًا للجدولني 

رقمي )1( و)2( املرافَقـني لهذا القانون. 

مادة�)2(

مببلغ  و2022   2021 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  الإجمالية  امل�شروفات  ر  ُتـقدَّ

وخم�شة  واأربعمائة  مليونًا  وثمانني  واإثنني  ومائة  مليارات  )�شبعة  دينار   )7,182,425,000(

وع�شرين األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2021 مبلغ )3,613,766,000( دينار )ثالثة 

مليارات و�شتمائة وثالثة ع�شر مليونًا و�شبعمائة و�شتة و�شتني األف دينار(، ون�شيب ال�شنة املالية 

2022 مبلغ )3,568,659,000( دينار )ثالثة مليارات وخم�شمائة وثمانية و�شتني مليونًا و�شتمائة 

وت�شعة وخم�شني األف دينار(، ِوْفـقًا للجدول رقـم )1( املرافق لهذا القانون.

مادة�)3(

مببلغ  و2022   2021 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  رة  املتكرِّ امل�شروفات  ر  ُتـقدَّ

)6,582,425,000( دينار )�شتة مليارات وخم�شمائة واإثنني وثمانني مليونًا واأربعمائة وخم�شة 

وع�شرين األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2021 مبلغ )3,313,766,000( دينار )ثالثة 

مليارات وثالثمائة وثالثة ع�شر مليونًا و�شبعمائة و�شتة و�شتني األف دينار(، ون�شيب ال�شنة املالية 
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2022 مبلغ )3,268,659,000( دينار )ثالثة مليارات ومائتني وثمانية و�شتني مليونًا و�شتمائة 

وت�شعة وخم�شني األف دينار(، ِوْفـقًا للجدولني رقمي )1( و)3( املرافَقـني لهذا القانون.

مادة�)4(

مببلغ  و2022   2021 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  امل�شاريع  م�شروفات  ر  ُتـقدَّ

مبلغ   2021 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينار(،  مليون  )�شتمائة  دينار   )600,000,000(

)300,000,000( دينار )ثالثمائة مليون دينار(، وذات املبلغ لل�شنة املالية 2022 ِوْفـقًا للجدولني 

رقمي )1( و)4( املرافَقـني لهذا القانون.

مادة�)5(

لة من اإيرادات النفط اإىل ح�شاب احتياطي الأجيال القادمة يف ميزانية  ر املبالغ املحوَّ ُتـقدَّ

ال�شنتني املاليتني 2021 و2022 مببلغ )41,172,000( دينار )واحد واأربعني مليونًا ومائة واإثنني 

دينار )ع�شرين  املالية 2021 مبلغ )20,586,000(  ال�شنة  يكون ن�شيب  دينار(،  األف  و�شبعني 

مليونًا وخم�شمائة و�شتة وثمانني األف دينار(، وذات املبلغ لل�شنة املالية 2022، ِوْفـقًا للجدول رقم 

)1( املرافق لهذا القانون.

مادة�)6(

ر العْجـُز يف ميزانية الدولة لل�شنتني املاليتني 2021 و2022 مببلغ )2,319,413,000(  ُيـقدَّ

دينار )مليارين وثالثمائة وت�شعة ع�شر مليونًا واأربعمائة وثالثة ع�شر األف دينار(، يكون ن�شيب 

وثمامنائة  و�شبعة ماليني  ومائتني  )مليار  دينار  مبلغ )1,207,885,000(  املالية 2021  ال�شنة 

دينار   )1,111,528,000( مبلغ   2022 املالية  ال�شنة  ون�شيب  دينار(،  األف  وثمانني  وخم�شة 

للجدول رقم  ِوْفـقًا  األف دينار(،  وثمانية وع�شرين  واأحد ع�شر مليونًا وخم�شمائة  )مليار ومائة 

ـى العْجـُز بالقرتا�س من املوؤ�ش�شات املالية وال�شناديق  )1( املرافق لهذا القانون، على اأن ُيـغطَّ

العربية والإ�شالمية.

مادة�)7(

ِطـْبـقًا  القانون  لهذا  املرافق   )2( رقم  اجلدول  يف  الواردة  الإيرادات  جميع  ـل  تـَُحـ�شَّ

للت�شريعات والأنظمة املالية، وتودع جميعها يف احل�شاب العمومي، كما تنَفـق امل�شروفات الواردة 

يف اجلدولني رقمي )3( و)4( املرافَقـني لهذا القانون ِطـْبـقًا للت�شريعات والأنظمة املالية.

مادة�)8(

املاليتني  لل�شنتني  لها  املعتَمـدة  امليزانيات  يف  العا�شمة  واأمانة  البلديات  اإيرادات  ر  ُتـقدَّ

ن�شيب  يكون  دينار(،  ماليني  وخم�شة  )مائتني  دينار   )205,000,000( مببلغ  و2022   2021
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ال�شنة  ن�شيب  ويكون  دينار(،  مليون  )مائة  دينار   )100,000,000( مبلغ   2021 املالية  ال�شنة 

ر امل�شروفات  وُتـقدَّ املالية 2022 مبلغ )105,000,000( دينار )مائة وخم�شة ماليني دينار(، 

الإجمالية للبلديات واأمانة العا�شمة يف امليزانيات املعتَمـدة لها لل�شنتني املاليتني 2021 و2022 

مببلغ )149,986,000( دينار )مائة وت�شعة واأربعني مليونًا وت�شعمائة و�شتة وثمانني األف دينار(، 

يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2021 مبلغ )74,393,000( دينار )اأربعة و�شبعني مليونًا وثالثمائة 

وثالثة وت�شعني األف دينار(، ون�شيب ال�شنة املالية  2022 مبلغ )75,593,000( دينار )خم�شة 

ِوْفـقًا للجدول رقم )5( املرافق  األف دينار(، وذلك  و�شبعني مليونًا وخم�شمائة وثالثة وت�شعني 

ـذ ميزانية البلديات واأمانة العا�شمة ِوْفـقًا لأحكام قانون البلديات. لهذا القانون، وتنفَّ

مادة�)9(

اأثناء تنفيذ امليزانية بتوزيع مبلغ )63,795,000(  ل وزير املالية والقت�شاد الوطني،  ُيـخَوَّ

ح�شاب  �شمن  املر�شود  دينار(  األف  وت�شعني  وخم�شة  و�شبعمائة  مليونًا  و�شتني  )ثالثة  دينار 

املاليتني  لل�شنتني  رة  املتكرِّ امل�شروفات  للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية  اأخرى  تقديرات 

املذكورتني، بحيث يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2021 مبلغ )32,641,000( دينار )اثنني وثالثني 

مليونًا و�شتمائة وواحد واأربعني األف دينار(، ون�شيب ال�شنة املالية 2022 مبلغ )31,154,000( 

جمل�س  اإبالغ  الوزير  وعلى  دينار(.  األف  وخم�شني  واأربعة  ومائة  مليونًا  وثالثني  )واحد  دينار 

الوزراء وجمل�شي ال�شورى والنواب بتوزيعات هذه املبالغ، واإجراء التعديالت الالزمة على اأرقام 

رة ِوْفـقًا لذلك. امليزانية املتكرِّ

مادة�)10(

امليزانية يف حدود  لتنفيذ هذه  الالزمة  التعليمات  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  ُيـ�شِدر 

القواعد املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

مادة�)11(

– ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيـن�َشـر يف  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 17 �شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مار�س 2021م
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Public Revenueاإليرادات العامة

Oil & Gas Revenue      1,551,919,000          1,538,122,000                  إجمالي إيرادات النفط والغاز

Future Generations Reserve     (20,586,000)(20,586,000)     احتياطي االجيال القادمة

ي إيرادات النفط والغاز
Net Oil & Gas Revenue 1,531,333,000          1,517,536,000             صاف 

Non Oil Revenue      565,798,000             548,345,000                     اإليرادات غير النفطية

ي لإليرادات National Bureau for Revenue      360,000,000             340,000,000                     الجهاز الوطن 

Total Public Revenue 2,457,131,000          2,405,881,000             إجمالي اإليرادات العامة

Public Expenditureالمرصوفات العامة
     المرصوفات المتكررة للوزارات والجهات

& Recurrent Expenditures for Ministries      1,965,175,000          1,959,787,000                  الحكومية
     Government Entities

Government Subsidies      451,280,000             496,962,000                     الدعم الحكومي المباشر

Reserve Budget      95,204,000               96,517,000                        االعتماد االحتياطي

Government Debt Interest      757,000,000             708,000,000                     فوائد الدين الحكومي

وس كورونا   انية التعامل مع فير Covid-19                   50,000,000 -                                 Expenditure Related to Corona Virusمير 
     Covid-19

حساب التكاليف التشغيلية لتأمير  مخزون الغذاء 
ي اتيج  Operating Costs for Securing Strategic                                 - 2,500,000                     االسير

     Food Stockpiles

Total Recurrent Expenditure 3,268,659,000          3,313,766,000             مجموع المرصوفات المتكررة

Projects  Expenditure      300,000,000             300,000,000                     مرصوفات المشاري    ع

Total Public Expenditure 3,568,659,000          3,613,766,000             إجمالي المرصوفات العامة

األولي-  (العجز  ) /الوفر 
Surplus / ( Deficit ) - Primary   (354,528,000)(499,885,000)(بدون فوائد الدين الحكومي)

   (Without Government Debt Interest)

Surplus / ( Deficit ) - Overall   (1,111,528,000)(1,207,885,000)الكلي - (العجز  ) /الوفر 

Table (1)جدول رقم 
ن  ن الماليتي  2022 و 2021إجمالي اإليرادات والمرصوفات العامة للسنتي 

Total State Revenue & Expenditure for the Fiscal Years 2021 & 2022

اعتمادالبي   ان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

1
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Oil & Gas Revenue 1,531,333,000     1,517,536,000    إيرادات النفط والغاز 

ي إيرادات النفط والغاز
Net Oil & Gas Revenue 1,531,333,000          1,517,536,000         صاف 

ي لإليرادات  Revenue from National Bureau for 360,000,000        340,000,000       إيرادات الجهاز الوطن 
Revenue

ي لإليرادات National Bureau for Revenue 360,000,000             340,000,000            الجهاز الوطن 

 Returns & Contributions from 124,268,000        123,902,000       مساهمات وعوائد االستثمارات الحكومية
Government Investments

Eskan Bank Return to Government 10,000,000               10,000,000              عوائد بنك االسكان

 Government Share from Labour Market 25,868,000               25,668,000              حصة الحكومة من هيئة تنظيم سوق العمل
Regulatory Authority Fees

كة القابضة للنفط والغاز  Government Returns from National Oil & Gas 56,400,000               56,400,000              عوائد الشر
Holding Company

كة ممتلكات البحرين القابضة Bahrain Mumtalakat Holding Company 20,000,000               20,000,000              عوائد شر

 Government Returns from Telecommunications 9,500,000                  9,334,000                 فوائض الحكومة من هيئة تنظيم االتصاالت
Regulatory Authority

 Government Returns From Central Bank of 2,500,000                  2,500,000                 عوائد مرصف البحرين المركزي
Bahrain 

General Public Services Sector 31,722,000           29,248,000          قطاع خدمات اإلدارة العامة 

Ministry of Foreign Affairs 2,105,000                  2,105,000                 وزارة الخارجي  ة

ونية Information & Egovernment Authority 3,734,000                  3,734,000                 هيئة المعلومات والحكومة االلكير

Survey & Land Registration Bureau 14,539,000               14,254,000              جهاز المساحة والتسجيل العقاري

Real Estate Regulatory Authority 604,000                     592,000                    مؤسسة التنظيم العقاري

 Bahrain Institute for Public Administration 289,000                     278,000                    معهد اإلدارة العامة

Tender Board 751,000                     731,000                    مجلس المناقصات والمزايدت

Miscellaneous Revenue 9,700,000                  7,554,000                 إيرادات متنوعة

Table (2)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Revenue by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

 اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

2
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Table (2)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Revenue by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

 اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

Public Order and Safety Sector       272,347,000      260,814,000قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

Ministry of Interior 120,178,000             119,276,000            وزارة الداخلية

Customs Affairs 120,000,000             110,000,000            شئون الجمارك

 Ministry of Justice, Islamic Affairs &  Awqaf 32,162,000               31,531,000              وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

Constitutional Court 7,000                          7,000                         المحكمة الدستورية

Economic Affairs and Infrastracture Sector         92,510,000        91,444,000قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية 

 & Ministry of Transportation 50,831,000               50,831,000              وزارة المواصالت واالتصاالت
Telecommunications

Ministry of Industry, Commerce & Tourism 34,606,000               33,668,000              وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ي
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(شئون االشغال)
                 5,550,000                  5,661,000 Ministry of Works, Municipalities Affairs & 

Urban Planning (Works Affairs)

Economic Development Board 276,000                     271,000                    مجلس التنمية االقتصادية

نت البحرين Bahrain Internet Exchange 833,000                     833,000                    بدالة انير

ي 
هيئة )وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

ي
(التخطيط والتطوير العمران 

                    291,000                     303,000 Ministry of Works, Municipalities Affairs & 
Urban Planning (Urban Planning & Development 
Authority)

Environmental Protection Sector           1,319,000          1,271,000قطاع حماية البيئة 

Supreme Council for the Environment 1,319,000                  1,271,000                 المجلس األعل للبيئة

Housing and Community Amenities Sector           6,433,000          5,315,000قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

Ministry of Housing 35,000                       35,000                      وزارة اإلسكان

ي 
شئون )وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(البلديات
                 5,280,000                  6,398,000 Ministry of Works, Municipalities Affairs & 

Urban Planning (Municipalities Affairs)

Health Sector         34,513,000        33,842,000قطاع الصحة 

Ministry of Health 32,212,000               31,586,000              وزارة الصحة

National Health Regulatory Authority 2,301,000                  2,256,000                 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

3
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Table (2)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Revenue by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

 اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

Youth, Culture and Media Sector 1,509,000             1,352,000            قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

Ministry of Youth & Sport Affairs 140,000                     131,000                    وزارة شئون الشباب والرياضة

Bahrain Authority for Culture & Antiquities 359,000                     230,000                    هيئة البحرين للثقافة واآلثار

Ministry of Information Affairs 1,010,000                  991,000                    وزارة شئون االعالم

Education Sector           1,177,000          1,157,000قطاع التعليم

بية والتعليم Ministry of Education 472,000                     463,000                    وزارة الير

Bahrain Polytechnic 699,000                     688,000                    بوليتكنك البحرين

 Education & Training Quality Authority 6,000                          6,000                         هيئة جودة التعليم والتدريب

Total 2,457,131,000     2,405,881,000    اإلجمالي

4
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اعتمادالبي      ان
 Budget

اعتماد
 BudgetDescription

20212022

General Public Services Sector 206,451,000         205,909,000        قطاع خدمات اإلدارة العامة 

The Court of H.R.H The Prime Minister              16,962,000             16,919,000ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

Office of First Deputy Prime Minister                 3,208,000                3,208,000مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ي )مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء   Office of First Deputy Prime Minister (National                 1,565,000                1,486,000(مركز االتصال الوطن 
Communication Center)

Deputy Prime Minister                    702,000                   694,000نائب رئيس مجلس الوزراء

Deputy Prime Minister                    705,000                   698,000نائب رئيس مجلس الوزراء

Deputy Prime Minister                    653,000                   646,000نائب رئيس مجلس الوزراء

Deputy Prime Minister                    584,000                   576,000نائب رئيس مجلس الوزراء

Advisor to the Prime Minister                    268,000                   265,000مستشار رئيس مجلس الوزراء

Advisor to the Prime Minister for Economic Affairs                    264,000                   263,000مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون االقتصادية

Ministry of Cabinet Affairs                    669,000                   665,000وزارة شئون مجلس الوزراء

General Secretariat Cabinet Affairs                 1,060,000                1,049,000األمانة العامة لمجلس الوزراء

ي
ي    ع والرأي القانون  Legislation & Legal Opinion Commission                 2,162,000                2,144,000هيئة التشر

 Ministry of Shura Council & Representatives Council                 1,271,000                1,254,000وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
Affairs

Shura Council                 8,946,000                8,946,000مجلس الشورى

Representatives Council              10,235,000             10,235,000مجلس النواب

 Council Representative's Election Executive                 1,200,000                            -اللجنة التنفيذية النتخابات مجلس النواب
Committee

National Audit Court                 5,078,000                5,078,000ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ي Ministry of Finance and National Economy                 8,929,000                8,806,000وزارة المالية واالقتصاد الوطن 

ي لإليرادات National Bureau for Revenue                 4,745,000                4,699,000الجهاز الوطن 

Ministry of Foreign Affairs              34,157,000             34,412,000وزارة الخارجي  ة

ي مجلس التعاون
Contribution to GCC              10,220,000             10,220,000نصيب البحرين ف 

ي منظمات األمم المتحدة
اكات ومساهمات ف   Contribution to United Nations                 3,360,000                3,230,000اشير

ي المنظمات العربية واإلسالمية
اكات ومساهمات ف  Contributions to Arab & Islamic Organizations                 1,000,000                1,000,000اشير

Civil Service Bureau                 5,972,000                5,889,000ديوان الخدمة المدنية

ونية 12,293,00012,519,000Information & Egovernment Authorityهيئة المعلومات والحكومة االلكير

Table (3)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021المرصوفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Recurrent Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

5
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اعتمادالبي      ان
 Budget

اعتماد
 BudgetDescription

20212022

Table (3)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021المرصوفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Recurrent Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

Survey & Land Registration Bureau                 5,434,000                5,372,000جهاز المساحة والتسجيل العقاري

Tender Board                 1,220,000                1,208,000مجلس المناقصات والمزايدات

National Institution for Human Rights                    780,000                   780,000المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

 Bahrain Institute for Public Administration                 1,771,000                1,749,000 معهد اإلدارة العامة

 Bahrain Institute for Political Development                 1,114,000                1,092,000معهد البحرين للتنمية السياسية

High Council for Islamic Affairs                 3,244,000                3,180,000المجلس األعل للشئون االسالمية

Sunni Awqaf                 2,809,000                2,765,000األوقاف السنية

Ja'afari Awqaf                 2,809,000                2,765,000األوقاف الجعفرية

Bait Al-Qur'an                      75,000                     75,000بيت القرآن

Risk Financing                    350,000                   350,000 تمويل األخطار

Government Grants                    700,000                   700,000مساعدات حكومية

امات متنوعة Miscellaneous Commitments              17,000,000             17,000,000الير 

 32,641,00031,154,000Other Estimations for Line Ministries & Governmentتقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية
Agencies

ي البنية 
ي البنك اآلسيوي لإلستثمار ف 

مساهمة مملكة البحرين ف 
التحتية

1,557,000                1,557,000                 AIIB Capital Contribution from Bahrain 

Defence Sector 523,360,000         523,360,000        قطاع الدفاع

Ministry of Defence            474,952,000           474,952,000وزارة الدف    اع

6,434,0006,434,000General Commission for the Higher Defence Councilاألمانة العامة لمجلس الدفاع األعل

ي National Guard              41,974,000             41,974,000الحرس الوطن 

Public Order and Safety Sector 439,747,000         439,581,000        قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

Ministry of Interior            354,023,000           354,023,000وزارة الداخلية

Governorates                 4,156,000                4,156,000المحافظات

ي National Intelligence  Agency              33,314,000             33,314,000جهاز المخابرات الوطن 

Customs Affairs              16,067,000             16,067,000شئون الجمارك

Supreme Judicial Council              13,188,000             13,188,000المجلس األعل للقضاء

Ministry of Justice, Islamic Affairs & Awqaf              13,484,000             13,350,000وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

Administrative Organization for Public Prosecution                 3,366,000                3,334,000الجهاز االداري للنيابة العامة

Constitutional Court                 2,149,000                2,149,000المحكمة الدستورية

6
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اعتمادالبي      ان
 Budget

اعتماد
 BudgetDescription

20212022

Table (3)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021المرصوفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Recurrent Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

Economic Affairs and Infrastructure Sector 115,236,000         159,735,000        قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية

5,692,0005,680,000Economic Development Boardمجلس التنمية االقتصادية

Ministry of Industry, Commerce & Tourism                 8,452,000                8,365,000وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

Ministry of Labour & Social Development              12,714,000             12,564,000وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Labour Market Regulatory Authority                 8,439,000                8,336,000هيئة تنظيم سوق العمل

Ministry of Oil                    191,000                   189,000وزارة النفط

National Oil & Gas Authority                 1,555,000                1,542,000الهيئة الوطنية للنفط والغاز

Ministry of Electricity & Water Affairs                    238,000                   235,000وزارة شئون الكهرباء والماء

 Electricity & Water Authority                             -             48,000,000هيئة الكهرباء والماء

ي
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(شئون االشغال)
39,787,000             40,021,000              Ministry of Works, Municipalities Affairs & Urban 

Planning (Works Affairs)
Ministry of Transportation & Telecommunications              28,498,000             28,501,000وزارة المواصالت واالتصاالت

ان  Bahrain International Air Show                 3,121,000                   551,000معرض البحرين الدولي للطير

نت البحرين Bahrain Internet Exchange                 1,302,000                1,298,000بدالة انير

اتيجية والدولية والطاقة  Bahrain Center for Strategic, International and                 1,278,000                1,278,000مركز البحرين للدراسات االسير
Energy Studies

Future Generation Reserve Council                 2,318,000                1,979,000الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياطي األجيال القادمة

 National Authority for Space Sciences                    550,000                   544,000الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

Sustainable Energy Authority                    879,000                   874,000هيئة الطاقة المستدامة

Environmental Protection Sector 5,212,000             5,167,000            قطاع حماية البيئة 

Supreme Council for the Environment                 4,712,000                4,667,000المجلس األعل للبيئة

The National Initiative for Agricultural Development                    500,000                   500,000المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

Housing and Community Amenities Sector 14,285,000           14,279,000          قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

Ministry of Housing                 4,255,000                4,174,000وزارة اإلسكان

ي 
شئون )وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(البلديات
6,727,0006,790,000                 Ministry of Works, Municipalities Affairs & Urban 

Planning (Municipalities Affairs)
ي 
هيئة )وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

ي
(التخطيط والتطوير العمران 

2,476,000                2,332,000                 Ministry of Works, Municipalities Affairs & Urban 
Planning (Urban Planning & Development Authority)

Municipality Councils                    612,000                   612,000المجالس البلدية

Real Estate Regulatory Authority                    296,000                   290,000مؤسسة التنظيم العقاري

Health Sector 297,895,000         298,302,000        قطاع الصحة 

Supreme Council for Health                 1,247,000                1,244,000المجلس االعل للصحة

7
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Table (3)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021المرصوفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Recurrent Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

Ministry of Health            216,884,000           217,319,000وزارة الصحة

National Health Regulatory Authority                 2,461,000                2,436,000الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

King Hamad University Hospital              34,544,000             34,544,000مستشف  الملك حمد الجامعي

Mohammed bin Khalifa Al Khalifa Cardiac Center              18,694,000             18,694,000مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب

Bahrain Oncology Center              23,865,000             23,865,000مركز البحرين لالورام

حساب نفقات عالج إصابات الحوادث والحاالت الطارئة 
للمواطنير  بالخارج

200,000                   200,000                    Expenditure Account For Emergency Cases & 
Treatment Costs for Bahrainis Abroad 

Youth, Culture and Media Sector 54,189,000           53,911,000          قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

9,950,0009,983,000Ministry of Youth & Sport Affairsوزارة شئون الشباب والرياضة

General Secretariat for Youth & Sports High Council              12,351,000             12,339,000األمانة العامة للمجلس األعل للشباب والرياضة

Rashed Club for Equestrian & Horse Racing                 1,904,000                1,904,000نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

Bahrain Authority for Culture & Antiquities                 7,126,000                7,078,000هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ي
  Isa Cultural Center                 1,221,000                1,221,000مركز عيس الثقاف 

 King Hamad Global Center for Peaceful                    931,000                   931,000مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
Co-Existence

Isa Award for Service to Humanity                    830,000                   830,000جائزة عيس لخدمة االنسانية

Ministry of Information Affairs              19,467,00019,652,000وزارة شئون االعالم

The High Authority of Media & Communication                    191,000                   191,000الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

Education Sector 324,526,000         320,951,000        قطاع التعليم

بية والتعليم Ministry of Education            266,966,000           265,751,000وزارة الير

 Education & Training Quality Authority                 3,784,000                3,742,000هيئة جودة التعليم والتدريب

University of Bahrain              38,882,000             38,465,000جامعة البحرين

Bahrain Teachers College                 4,600,0006,400,000كلية البحرين للمعلمير 

Bahrain Polytechnic                 8,494,000                8,393,000بوليتكنك البحرين

8
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اعتماد
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Table (3)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021المرصوفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Recurrent Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

Social Protection Sector 435,554,000         435,554,000        قطاع الحماية االجتماعية

ي 19,100,000National Social Fund             19,100,000الصندوق االجتماعي الوطن 

Social Welfare Fund              21,500,000             21,500,000صندوق الضمان اإلجتماعي

امات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد Obligations and Subsidies for Retirement Systems              19,000,00019,000,000االلير 

 Improve the Standard of Living for Retirees            132,000,000           132,000,000عالوة تحسير  مستوى المعيشة للمتقاعدين
Allowance

ي أنظمة التقاعد
Government Share in Pension Schemes                    800,000                   800,000حصة ومساهمة الحكومة ف 

Reduce Cost of Living for Families            128,000,000128,000,000دعم االش محدودة الدخل

Alimony Fund                    250,000                   250,000 صندوق النفقة

Food Subsidies              35,904,000             35,904,000إعانة المواد الغذائية

ي نظام التأمير  ضد التعطل
 The Government's Share in Unemployment              18,000,000             18,000,000حصة الحكومة ف 

Insurance 
  Housing Programme Support              57,000,00057,000,000(عالوة اإليجار)دعم برنامج االسكان 

(Rent  Allowance)
  Housing Programme Support                 4,000,000                4,000,000(تخفيض االقساط االسكانية)دعم برنامج االسكان 

(Housing Loans Reduction)

إجمالي المرصوفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية 
 ,Total Recurrent Expenditure for Ministries 2,416,455,000      2,456,749,000     والحسابات

Government entities, and accounts

Reserve Budget              95,204,000             96,517,000اإلعتماد االحتياطي

Government Debt Interest            757,000,000           708,000,000فوائد الدي ن الحكومي

وس كورونا   انية التعامل مع فير Covid-1950,000,000             Expenditure Related to Corona Virus Covid-19مير 

ي اتيج   Operating Costs for Securing Strategic Food                             -                2,500,000حساب التكاليف التشغيلية لتأمير  مخزون الغذاء االسير
Stockpiles

Total Recurrent Expenditure 3,268,659,000      3,313,766,000     إجمالي المرصوفات المتكررة

9
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Electricity & Water Authority                            -            48,000,000هيئة الكهرباء والم    اء

University of Bahrain             38,882,000            38,465,000جامعة البحرين

Bahrain Teachers College                6,400,000               4,600,000كلية البحرين للمعلمير 

Bahrain Polytechnic                8,494,000               8,393,000بوليتكنك البحرين

ي National Social Fund             19,100,000            19,100,000الصندوق االجتماعي الوطن 

Social Welfare Fund             21,500,000            21,500,000صندوق الضمان االجتماعي

Improve the Standard of Living for Retirees Allowance           132,000,000          132,000,000عالوة تحسير  مستوى المعيشة للمتقاعدين

Reduce Cost of Living for Families           128,000,000          128,000,000دعم االش محدودة الدخل

Food Subsidies             35,904,000            35,904,000إعانة المواد الغذائية

 Housing Programme Support             57,000,000            57,000,000(عالوة اإليجار)دعم برنامج االسكان 
(Rent Allowance)

  Housing Programme Support                4,000,000               4,000,000(تخفيض االقساط االسكانية)دعم برنامج االسكان 
(Housing Loans Reduction)

Total  451,280,000        496,962,000       اإلجمالي

Attachment to Table (3)ملحق جدول رقم 
ن  ن الماليتي  2022 و 2021بيانات الدعم الحكومي  المباشر للسنتي 

Government Subsidies for the Fiscal Years 2021 & 2022

اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

10



العدد: 3518 – الخميس 1 أبريل 2021

20

BDBD

20212022

General Public Services Sector 96,718,000           95,443,000          قطاع خدمات اإلدارة العامة 
Office of First Deputy Prime Minister                4,000,000               4,000,000مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ي Ministry of Finance and National Economy                1,200,000               1,000,000وزارة المالية واالقتصاد الوطن 

Ministry of Foreign Affairs                1,500,000               1,200,000وزارة الخارجي  ة

Civil Service Bureau                   100,000                  100,000ديوان الخدمة المدنية

ونية Information & Egovernment Authority                2,200,000               2,000,000هيئة المعلومات والحكومة االلكير

Survey & Land Registration Bureau                   800,000                  900,000جهاز المساحة والتسجيل العقاري

ي لإليرادات National Bureau for Revenue                1,200,000               2,800,000الجهاز الوطن 

Tender Board                      90,000                     90,000مجلس المناقصات والمزايدات

High Council for Islamic Affairs                   300,000                  300,000المجلس األعل للشئون االسالمية

85,228,000Various Capital Projects            82,920,000المشاري    ع الرأسمالية المصنفة

 National Authority for Space Sciences                   100,000                  133,000الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

Defence Sector 2,500,000             2,500,000            قطاع الدفاع

ي National Guard                2,500,000               2,500,000الحرس الوطن 

Public Order and Safety Sector         12,200,000        12,500,000قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

Ministry of Interior                9,000,000               9,000,000وزارة الداخلية

Customs Affairs                2,600,000               2,900,000شئون الجمارك

Supreme Judicial Council                   100,000                  100,000المجلس األعل للقضاء

 Ministry of Justice, Islamic Affairs & Awqaf                   200,000                  200,000وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

 Administrative Organization for Public                   300,000                  300,000الجهاز اإلداري للنيابة العامة
Prosecution

 Economic Affairs and Infrastructure 55,382,000           60,457,000          قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية
Sector

Economic Development Board                9,000,000               9,000,000مجلس التنمية االقتصادية
Ministry of Industry, Commerce & Tourism                2,500,000               2,500,000وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

Ministry of Labour & Social Development                   200,000                  200,000وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ي
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(شئون االشغال)
40,000,000            39,000,000             Ministry of Works, Municipalities Affairs & 

Urban Planning (Works Affairs)

 & Ministry of Transportation                4,000,000               5,000,000وزارة المواصالت واالتصاالت
Telecommunications

ي
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

ي)
(هيئة التخطيط والتطوير العمران 

400,000                  400,000                   Ministry of Works, Municipalities Affairs & 
Urban Planning (Urban Planning & 
Development Authority)

Future Generation Reserve Council                   282,000                  282,000الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياطي األجيال القادمة

Ministry of Electricity & Water Affairs                            -               3,075,000وزارة شئون الكهرباء والماء

Environmental Protection Sector              300,000             300,000قطاع حماية البيئة 

Supreme Council for the Environment                   300,000                  300,000المجلس األعل للبيئة

Table (4)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021مرصوفات المشاري    ع حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Project Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription
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Table (4)جدول رقم 
ن  ن الماليتي    2022 و 2021مرصوفات المشاري    ع حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتي 

Project Expenditure by Ministries & Government Agencies for the Fiscal Years 2021 & 2022

اعتمادالبيان
Budget

اعتماد
BudgetDescription

Housing and Community Amenities Sector       103,800,000        98,800,000قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

Ministry of Housing           100,000,000            95,000,000وزارة اإلسكان

ي 
شئون )وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

(البلديات
3,800,000               3,800,000                Ministry of Works, Municipalities Affairs & 

Urban Planning (Municipalities Affairs)

Health Sector           5,800,000          6,000,000قطاع الصحة 

Supreme Council for Health                1,800,000               2,000,000المجلس األعل للصحة

Ministry of Health                4,000,000               4,000,000وزارة الصحة

Youth, Culture and Media Sector         16,100,000        16,800,000قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

4,300,0004,300,000Ministry of Youth & Sport Affairsوزارة شئون الشباب والرياضة

Bahrain Authority for Culture & Antiquities                7,800,000               8,500,000هيئة البحرين للثقافة واآلثار

Ministry of Information Affairs                4,000,000               4,000,000وزارة شئون االعالم

Education Sector           7,200,000          7,200,000قطاع التعليم

بية والتعليم Ministry of Education                4,800,000               4,800,000وزارة الير

University of Bahrain                1,600,000               1,600,000جامعة البحرين

Bahrain Polytechnic                   800,000                  800,000بوليتكنك البحرين

Total 300,000,000        300,000,000       اإلجمالي
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& Total Municipalities      105,000,000        100,000,000         إجمالي إيرادات البلديات وأمانة العاصمة
     Capital Secretariat Revenue 

Municipalities & Capital Secretariat      53,593,000           52,393,000            المرصوفات المتكررة للبلديات وأمانة العاصمة
     Recurrent Expenditure 

ع للبلديات وأمانة العاصمة  Municipalities & Capital Secretariat      22,000,000           22,000,000            مرصوفات المشاري    
     Projects  Expenditure 

 Total Municipalities & Capital      75,593,000           74,393,000            إجمالي مرصوفات البلديات وأمانة العاصمة
     Secretariat Expenditure 

Table (5)جدول رقم 
ن  ن الماليتي  2022 و 2021إيرادات ومرصوفات البلديات وأمانة العاصمة للسنتي 

Revenue & Expenditure of Municipalities & Capital Secretariat for the Fiscal Years 2021 & 2022

Descriptionالبيان اعتماد
Budget

اعتماد
Budget
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�مر�ضوم�رقم�)42(�ل�ضنة�2021

�باإن�ضاء�بعثة�دبلوما�ضية�ململكة�البحرين

لدى�دولة�اإ�ضرائيل

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وبناًء على اقرتاح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُتن�شاأ بعثة دبلوما�شية ململكة البحرين لدى دولة اإ�شرائيل.

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

 وزير�الخارجية

عبداللطيف�بن�را�ضد�الزياني

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 �شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مـار�س 2021م
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�مر�ضوم�رقم�)43(�ل�ضنة�2021

�بتعيني�رئي�س�للبعثة�الدبلوما�ضية�ململكة�البحرين

لدى�دولة�اإ�ضرائيل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيعني ال�شفري خالد يو�شف اجلالهمة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى دولة 

اإ�شرائيل.

املادة�الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 �شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مـار�س 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية��االجتماعية

�قرار�رقم��)20(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�جلمعية��ضاعد�اخلريية

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شاعد اخلريية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شاعد اخلريية،

اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2021/3/21 والثابتة فيها  اإىل مذكرة  واإ�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية �شاعد اخلريية،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شاعد اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة/  خلود  ُيـعيَّ

�شالح علي �شالح اخلنه، وع�شوية كل من:

- فتحية محمد عبداهلل جناحي.

- هند محمد عبدالرحمن محمد.

- اإلهام اإبراهيم نور الدين يو�شف نور الدين.

- مريم جا�شم محمد ح�شن �شويطر.

ـام. - هند كمال اإبراهيم اللحَّ

- اآ�شيا محمد �شالح الب�شتكي.

- مريم حمد ال�شيخ محمد ال�شيخ.

- خلود �شالح جا�شم العطاوي.

- َعـزة �شيد محفوظ اأحمد.

- �شالحة حمد را�شد الرميحي.
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مادة�)2(

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

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

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

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية ، مت�شمِّ

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

�وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شعــبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مار�س 2021م
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وزارة�املوا�ضالت�واالت�ضاالت

�قرار�رقم��)4(�ل�ضنة���2021

�با�ضتبدال�اجلدول�رقم�)4(�)الر�ضوم�العامة(�املرافق

�للقرار�رقم�)25(�ل�ضنة��2016ب�ضاأن�حتديد�وتنظيم�ر�ضوم�الطريان�املدين�

ور�ضم�ِخـْدمات�املغادرين�عن�طريق�اجلو

وزير الموا�شالت والت�شالت: 

البحرين  مطار  ل�شركة  الرتخي�س  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )1( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

القيام باأعمال اإدارة وت�شغيل مطار البحرين الدويل،

ور�شم  املدين  الطريان  ر�شوم  وتنظيم  حتديد  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )3( ل�شنة 2020، ِخـْدمات املغادرين عن طريق اجلو، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون الطريان املدين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـ�شتبَدل باجلدول رقم )4( )الر�شوم العامة( املرافق للقرار رقم )25( ل�شنة 2016 ب�شاأن 

حتديد وتنظيم ر�شوم الطريان املدين ور�ْشـم ِخـْدمات املغادرين عن طريق اجلو، اجلدول الآتي:

اجلدول�)4(

الر�ضوم�العامة

القيمةالر�ضمرقم

1

ر�ضوم�ِخْدمات�اأمن�الطريان:

ت�ضاريح�دخول�املطار

اإ�ضدار�الت�ضريح�املدمج�للجهات�احلكومية�والهيئات�والبعثات�الدبلوما�ضية�ملدة�عامني:

20 دينارًار�شوم اإ�شدار الت�شريح.

20 دينارًار�شوم التجديد كل عامني.

20 دينارًار�شوم اإ�شدار ت�شريح بدل فاقد.

20 دينارًار�شوم عدم اإرجاع الت�شريح.

10 دنانرير�شوم تاأخري جتديد الت�شريح.
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2

�اإ�ضدار�ت�ضريح�مدمج�للجهات�احلكومية�والهيئات�والبعثات

الدبلوما�ضية�ملدة�عام:

15 دينارًار�شوم اإ�شدار الت�شريح.

15 دينارًار�شوم جتديد الت�شريح كل عام.

15 دينارًار�شوم اإ�شدار ت�شريح بدل فاقد.

20 دينارًار�شوم عدم اإرجاع الت�شريح.

10 دنانرير�شوم تاأخري جتديد الت�شريح.

3

اإ�شدار ُرَخـ�س ع�شو قيادة الطائرة:

20 دينارًار�شوم اإ�شدار الرتخي�س.

20 دينارًار�شوم جتديد الرتخي�س.

40 دينارًار�شوم اإ�شدار ترخي�س بدل فاقد.

40 دينارًار�شوم عدم اإرجاع الرتخي�س.

15 دينارًار�شوم تاأخري جتديد الرتخي�س.

- تعفى من ر�شوم ت�شاريح دخول المطار جميع الأجهزة الحكومية العاملة بالمطار والتي ت�شدر 

لها هذه الت�شاريح لممار�شة اأعمالها.

املادة�الثانية

على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�املوا�ضالت�واالت�ضاالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 مــار�س 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)58(�ل�ضنة�2021

ات� �ب�ضاأن�تنظيم�ا�ضترياد�وتداول�املالب�س�وامل�ضتلزمات�واملعدَّ

والتجهيزات�الع�ضكرية�واالأمنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 ب�شاأن قانون قوات الأمن العام، وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

املعدل   ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الوطني  احلر�س  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

املوحد  )القانون(  النظام  على  باملوافقة   2002 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

باللبا�س  اخلا�شة  الأقم�شة  ا�شترياد  تنظيم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )61( رقم  القرار  وعلى 

الع�شكري للحر�س الوطني،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

)قوة  البحرين  املخت�شة يف مملكة  والأمنية  الع�شكرية  ترخي�س من اجلهات  بغري  ُيحظر 

دفاع البحرين، قوات الأمن العام، احلر�س الوطني( مزاولة اأي من الأن�شطة الآتية:

ا�شتيـــراد اأو بيع اأو تـــداول اأو ت�شنيع اأو اإنتاج اأو ترويج اأي من المالب�س اأو الأقم�شة - الواردة   -1

فـــي الملحق المرافق لهذا القرار - اأو ال�شارات اأو الرتب اأو العالمات الر�شمية الع�شكرية اأو 

مـــا يماثلها ممـــا يرتديه اأو يحمله الع�شكريون من منت�شبي هـــذه الجهات الع�شكرية والأمنية 
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المخت�شة، اأو خياطة الزي الع�شكري الر�شمي لأي من هذه الجهات اأو م�شتلزماته �شواء كان 

هذا الزي جديدًا اأو م�شتعماًل اأو كان �شليمًا اأو معيبًا.

ممار�شة اأعمال التجارة اأو التداول اأو الترويج لأي من الم�شتلزمات اأو المعدات اأو التجهيزات   -2

الع�شكرية والأمنية وما يماثلها وكذلك الأن�شطة الخا�شة ب�شركات الخدمات الدفاعية.

ويف حال قيام اأي من اجلهات الع�شكرية اأو الأمنية بالتعاقد املبا�شر مع �شركة اأو حمل جتاري 

ملزاولة اأي من الأن�شطة املذكورة يف البندين ال�شابقني، يكتفي حينها باحل�شول على الرتخي�س 

من اجلهة الع�شكرية اأو الأمنية املعنية فقط، على اأن يكون الرتخي�س يف حدود الن�شاط املتعاقد 

عليه وللمدة والكمية املحددة يف العقد.

مادة�)2(

يحظر نقل ملكية ال�شجالت التجارية املقيدة يف ال�شجل التجاري واملتعلقة باأي من الأن�شطة 

املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا القرار لدى الوزارة املعنية ب�شئون التجارة حتى بطريق 

الإرث اإل بعد اأخذ موافقة اجلهات الع�شكرية والأمنية املخت�شة.

مادة�)3(

يلتزم املرخ�س له مبمار�شة اأي من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا القرار، 

مب�شك �شجالت منظمة ومت�شل�شلة تدون فيها كافة بيانات املعامالت التي متت وتاريخها، وفقًا 

ملا تقرره اجلهات الع�شكرية والأمنية املعنية بهذا ال�شاأن.

مادة�)4(

على كافة املرخ�س لهم مبمار�شة اأي من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا 

القرار، توفيق اأو�شاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

العمل به.

مادة�)5(

القوانني  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات  القرار  هذا  لأحكام  املخالفني  جميع  على  ُتطبق 

املعمول بها يف مملكة البحرين.
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مادة�)6(

الع�شكري  باللبا�س  اخلا�شة  الأقم�شة  ا�شترياد  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )61( رقم  القرار  ُيلغى 

للحر�س الوطني، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة�)7(

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

زايــــــد�بن�را�ضـــــد�الزيانــــي

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

المــــــــوافــــق: 1 اأبريــــــل 2021م
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 األقمشة العسكریةملحق 

 
 قوة دفاع البحرین
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 الحرس الوطني

	
احلر�س�الوطني
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وزارة�االأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)68(�ل�ضنة��2021

�ب�ضاأن�ت�ضنيف�وتعديل�حدود�عدد�من�العقارات�

يف�منطقة�بني�جمرة�-�جممع�539/541

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،

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   05029055 ورقم   05022738 رقم  العقاران  ي�شنَّف 
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ل  حدود  ت�شنيف العقارات رقم 05022724 ورقم 05022732 ورقم  املت�شل ب )RHB(، وتعدَّ

بني جمرة  الكائنة يف منطقة   )RHB( املت�شل ب ال�شكن  05020904 �شمن ت�شنيف مناطق 

ـق عليها ال�شرتاطات  جممع 539/541 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شعــبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 14 مار�س 2021م
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م�ضرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)1(�ل�ضنة�2021

باإعادة�ت�ضكيل�جمل�س�اإدارة�معهد�البحرين�للدرا�ضات�امل�ضرفية�واملالية

رئي�س مجل�س اإدارة 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،

بالقرار رقم  للدرا�شات امل�شرفية واملالية ال�شادر  البحرين  الأ�شا�شي ملعهد  النظام  وعلى 

)2( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س اإدارة معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 

واملالية، 

وبناًء على عْر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

م�شرف  حمافظ  من  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  اإدارة  جمل�س  ـل  ُيـ�شكَّ

البحرين املركزي رئي�شًا وع�شوية الأ�شخا�س املذكورين يف املادة الثانية من هذا القرار.

املادة�الثانية

للدرا�شات  البحرين  معهد  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�شاًء  اأ�شماوؤهم  التالية  الأ�شخا�س  ـن  ُيـعيَّ

امل�شرفية واملالية، وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى:

ع�شوًا -  ال�شيد/ خالد حمــــــد الحمــــد  

ع�شوًا - ال�شيد/ مـــــــــــراد علـــــي مـــــــراد  

- ال�شيد/ اأ�شرف عدنان ب�شي�شو               ع�شوًا

ع�شوًا - ال�شيد/ يا�شـــــر تقــــــي البحارنة  

ع�شوًا - ال�شيد/ عدنان اأحمد يو�شـــــف  

ع�شوًا - ال�شيد/ عبدالحكيم يعقوب الخياط  

ع�شوًا - ال�شيد/ جان كري�شتــــــوف دوران  



العدد: 3518 – الخميس 1 أبريل 2021

39

ع�شوًا - ال�شيدة/ اإينا�س اإ�شماعيل اأ�شيري  

ع�شوًا - الدكتور/ خالد �شعيـــــد كعـــــــــوان  

ع�شوًا - ال�شيــــــد/ يحــــــــــيى نــــــور الديـــــــــن  

ع�شوًا - ال�شيدة/ تال عبدالرحمن فخرو  

ع�شوًا - ال�شيدة/ نجالء محمد ال�شيراوي  

املادة�الثالثة

ـة مب�شرف البحرين املركزي ومعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية  على الإدارات املخت�شَّ

ن�ْشـِره  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار  – تنفيذ هذا  – كل من فيما يخ�شه  واملالية 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�اإدارة�م�ضرف�البحرين�املركزي

ح�ضن�خليفة�اجلالهمة

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 28 مــار�س 2021م
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م�ضرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)8(�ل�ضنة2021

�ب�ضاأن�اإلغاء�ترخي�س�بنك�قطاع�جملة�)ِوْفـقاً�للمبادىء�االإ�ضالمية(�

�املمنوح�لبنك�اال�ضتثمار�الدويل��س�م�ب�)مقفلة(

ومْنـح�ترخي�س�جديد�ل�ضركة�اأعمال�ا�ضتثمارية�فئة�1

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 اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ُيـلغى ترخي�س بنك قطاع جملة )ِوْفـقًا للمبادىء الإ�شالمية( املمنوح لبنك ال�شتثمار الدويل  

�س.م.ب )مقفلة( وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )51867(.

مادة�)2(

ُيـمنح ترخي�س �شركة ا�شتثمار فئة 1 اإىل )�شركة اأجياد كابيتال  �س.م.ب مقفلة(.

مادة�)3(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�ضرف�البحرين�املركزي

ر�ضيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 مــار�س 2021م
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�االإعالنات�ال�ضادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�ضنة��2006ب�ضاأن�

�الر�ضوم�والنماذج�ال�ضناعية�

اإعالن�رقم�)8(�ل�ضنة�2021

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

  و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .  -4

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .  -5

ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.  -6

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�ضناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1772

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 

رقم الطلب:  ب ت /  1773

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09
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ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1774

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1775

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134

 ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03
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و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1776

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134

 ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 

رقم الطلب:  ب ت /  1777
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ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1778

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/03

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 
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رقم الطلب:  ب ت /  1779

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134

 ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1780

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و



العدد: 3518 – الخميس 1 أبريل 2021

47

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 

رقم الطلب:  ب ت /  1781

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1782

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي
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عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 

رقم الطلب:  ب ت /  1783

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134

 ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين
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رقم الطلب:  ب ت /  1784

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/03/04

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق لزجاجة عطر

 الت�شنيف: 03-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 
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رقم�الدعوى: 2021/13/غرفة

اإعالن�بالئحة�دعوى

ومبوعد�ح�ضور�اجتماع�اإدارة�دعوى

المدعي: بنك البحرين والكويت، وكيله المحامي الأ�شتاذ المحامي اأحمد عبدالرحمن الذكير.

عنوانـــه: مكتـــب 54، مبنـــى 419، طريـــق 1705، المنامـــة 317، المنطقـــة الدبلوما�شية، مملكة 

البحرين.

المدعى�عليها�االأولى: �شركة جي بي زاخرياد�س اأوفر�شيز  ليمتد.

اآخر�عنوان�معلوم�لها: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 855، مجمع 608، واديان، مملكة البحرين.

المدعى�عليه�الثاني: �شتيفانو�س زاخرياد�س.

اآخر�عنوان�معلوم�له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 855، مجمع 608، واديان، مملكة البحرين.

المدعى�عليه�الثالث: جورجي�س زاخرياد�س.

اآخر�عنوان�معلوم�له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 855، مجمع 608، واديان، مملكة البحرين.

الطلبات�في�الئحة�الدعوى:

يلتم�س�المدعي�من�عدالة�الهيئة�الموقرة�الحكم�له�بالطلبات�االآتية: 

اأواًل: الأمر ب�شفة م�شتعجلة بمخاطبة م�شرف البحرين المركزي بطلب التعميم على ح�شابات 

المدعـــى عليهـــم في كافة البنوك العاملة فـــي مملكة البحرين في حدود المبلـــغ المطالب به مع 

الر�شوم الق�شائية.

ثانياً: الأمر ب�شفة م�شتعجلة بمخاطبة جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري بطلب الحجز على اأية 

عقارات م�شجلة با�شم المدعى عليهم في مملكة البحرين.

ثالثـــاً: الحكم باإلزام المدعى عليهم بالت�شامن والتكافـــل فيما بينهم باأن يدفعوا للمدعي مبلغًا 

مقـــداره 6،261،014/463 دينار )�شتة ماليين ومائتان وواحد و�شتـــون األفًا واأربعة ع�شر دينارًا 

واربعمائـــة وثالثـــة و�شتون فل�شًا فقط( والفائدة بواقع 10% مـــن تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام.

رابعـــاً: الحكـــم باإلزام المدعى عليهم بـــاأن يدفعوا للمدعي الر�شـــوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

لئحة  اآنفًا بطلبات  املذكورين  عليهم  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

الدعوى ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده بتاريخ 7 اأبريل 2021 عند 

ال�شاعة: 12:00 ظهًرا، وذلك مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق 

اإعالنات�من�غرفة�البحرين�لت�ضوية�املنازعات
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الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي 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�ضوية�املنازعات �
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رقم�الدعوى: 2021/7/غرفة

اإعالن�بجدول�املواعيد�رقم�2

املحرر�بتاريخ��31مار�س�2021

المدعية: �شركة اإنف�شتريد �س.م.ب مقفلة، وكيلتها المحامية الأ�شتاذة زينب م�شلم غانم.

عنوانها: مكتب 71، مبنى 113، طريق 383، المنامة 316، مملكة البحرين.

المدعـــى�عليـــه�االأول: الم�شرف الخليجـــي التجاري �س.م.ب. وكيـــاله المحامي الأ�شتاذ حاتم 

�شريف الزعبي والمحامي الأ�شتاذ حامد عبدالرحمن اآل محمود.

عنوانهما: برج الم�شرف العالمي، الطابق 16، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، منطقة 

مرفاأ البحرين المالي.

المدعى�عليها�الثانية: تريد فاينن�س كوربوري�شن �شوي�س ليمتد.  

المدعى�عليها�الثالثة: تريد فاينن�س كوربوري�شن يوروب ج م ب هـ اأند كو ك ج.

المدعى�عليه�الرابع: ح�شين ب�شران.

المدعى�عليه�الخام�س: مرات �شالك.

المدعى�عليه�ال�ضاد�س: �شارو كففيان.

المدعى�عليه�ال�ضابع: كرمن كومال. 

 40549 ،1 Monschauer Strabe :اآخر�عنوان�معلوم�للمدعى�عليهم�من�الثاني�وحتى�ال�ضابع

 .Dusseldorf، Germany

جدول املواعيد رقم 2 املحرر بتاريخ 31 مار�س 2021:

الجتمـــاع الأول بتاريـــخ 7 مار�س 2021 عند ال�شاعة 00:12 ظهـــًرا والمحدد لت�شلُّم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله، وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها، من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

تاريـــخ 28 مار�ـــس 2021 عند ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجـــل لتقديم اتفاق الأطراف   .2

على اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريـــخ 6 اأبريـــل 2021 عند ال�شاعـــة 00:12 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .3

المدعـــى عليهـــم مذكرة الرد على لئحة الدعـــوى، ونهاية الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 13 اأبريل 2021 عنـــد ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .4

مة في الجتماع الثاني، ونهاية الأجل لتقديم  المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدَّ
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ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريـــخ 20 اأبريل 2021 عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجـــل لتقديم طلبات الإدخال   .5

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الرابع بتاريـــخ 27 اأبريل 2021 عنـــد ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .6

مة في الجتمـــاع الثالـــث، ونهاية الأجل  المدعـــى عليهـــم الرد علـــى مذكرة المدعـــي المقدَّ

لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن 

ُوِجدت(، ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتماع الخام�س بتاريخ 4 مايو 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم كافة   .7

طلبـــات اإجراءات الإثبات، ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع 

الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريـــخ 11 مايو 2021 عنـــد ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتبادل   .8

مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

 تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم من الثانية وحتى ال�شابع املذكورين 

 2021/7 رقم  الدعوى  يف   2021 مار�س   31 بتاريخ  املحرر  الدعوى  اإدارة  مواعيد  اآنفًا بجدول 

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�ضوية�املنازعات
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اإعـــالن�

رقم�التاأديب: 36/تاأديب/2020 والم�شتاأنف تحت رقم 32/تاأديب ا�شتئنافي/2020

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

�ضد: المحامية فاطمة محمد ال�شني.

وجاء  قراره،  2020/12/14م  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

منطوقه كالتايل: “قرر املجل�س معاقبة املحامية املدعى عليها بعقوبة الوْقـف عن مزاولة املهنة 

بتاريخ 2021/3/30  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  واأ�شدر جمل�س  �شنة”.  ملدة 

للمحامني ال�شتئنايف قبول الطعن على  التاأديبي  “قرر املجل�س  قراره، وجاء منطوقه كالتايل: 

القرار �شكال ويف املو�شوع بتعديل القرار امل�شتاأَنف والكتفاء بعقوبة الوْقـف عن مزاولة املهنة ملدة 

�شهر، وباإلزام امل�شتاأِنـفة بامل�شروفات”.

جمل�س�تاأديب�املحامني�

اإعالن�من�جمل�س�تاأديب�املحامني
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�ضجيل

اإعالن�رقم�)347(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

اإليها ال�شيدة/ ليلى اأحمد خليل  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

 ،25359 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الو�شمي(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  المريخي، 

طالبة تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )معجناتي( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عي�شى عبداهلل محمد الذوادي، و

 .PADICHARAYEIL AMMAD

اإعالن�رقم�)348(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ منى ال�شيد اأحمد 

بموجب  الم�شجلة  الغذائية(،  للمواد  )الطباخ  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  اأحمد  علوي 

القيد رقم 56122، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منى ال�شيد اأحمد علوي اأحمد عبداهلل، 

واأمل اإبراهيم عبدالح�شين عبا�س عبدالح�شين. 

اإعالن�رقم�)349(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

ال�شيد علي  اإليها ال�شيدة/ بتول  باأنه قد تقدمت  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

�شعيد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فرونت لين لخدمات ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 
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رقم 140708، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 chockalingamمقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بتول ال�شيد علي �شعيد علي، و

 .venugopal

اإعالن�رقم�)350(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ زهراء عيد اأحمد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  برو  )ماك�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ح�شن، 

41318-10 طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

9،000 )ت�شعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زهراء عيد اأحمد ح�شن، واأحمد عبداهلل اأحمد يو�شف 

ال�شائغ، وعمر يو�شف حوري.

اإعالن�رقم�)351(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ت�ضامن

محمد  فاطمة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اإبراهيم براحمن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهواء الدهبي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ت�شامن قائمة بمفردها،  الموؤ�ش�شة  الفرع رقم 16 من  رقــم82669  طالبة تحويل 

و براحمن،  بيدا  مورامبودي  اإبراهيم  محمد  فاطمة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500

   .MUHAMMAD ASGHAR

اإعالن�رقم�)352(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ رباب عبدالمهدي 

�شالح ح�شن اآل ربيع، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المني لكي المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 20412، طالبة تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شمى )الم�شت�شار للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

رباب  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

 .NOUSHAD KALARY KANDYعبدالمهدي �شالح ح�شن اآل ربيع، و
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اإعالن�رقم�)353(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد عباد عبده اأحمد، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خالد عباد عبده اأحمد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86285، طالبًا 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 MOHAMMED ASHIF )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد عباد عبده اأحمد، و 

 MOHAMED MUSTAFA PANDIKASALA MOHAMEDو  ،PANDIKASALA MOHAMED ASHRAF

.AHAMAD SIRAJ MEEPURYو ،ASHRAF

 

اإعالن�رقم�)354(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل�فرع�ب�ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�قائمة

اأحمد  �شلمان  حمود  ال�شيخ  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

حمود اآل خليفة مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم) كفتريا �شاطىء ن�شف القمر(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى فرع بال�شركة ذات  رقم 19686، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شمى )برادات وخباز فلوة( 

الم�شئولية المحدودة الم�شماة )مجموعة برادات �شم�شم ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 91750.

اإعالن�رقم�)355(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

�شلطان  مهرة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

بموجب  الم�شجلة  ماركت(،  �شوبر  هناء  )اأ�شرار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شمالن،  عبداهلل 

القيد رقم 47995، طالبة تحويل الفروع اأرقم 4 و5 و16 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من اإبراهيم محمد �شعد عيد، 

.KANJIRATHINGAL KUNJU MOHAMED MOIDEEN KUTTYو

اإعالن�رقم�)356(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبا�س محمد اإبراهيم 
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ح�شن عنان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإثبات للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49172، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  طالبًا تحويل الفرعين الرابع وال�شابع من الموؤ�ش�شة 

و عنان،  ح�شن  اإبراهيم  محمد  عبا�س  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره 

.KISHORKUMAR PERINGATHARA KRISHNANKUTTY

اإعالن�رقم�)357(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها الورثة ال�شرعيون لل�شيد/ يو�شف 

نجم يو�شف عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجم للمقاولت اإن اي اإ�س تي(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 1864، طالبين  القيد 

اأحمد  محمد  منيرة  الوريثين:  من  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

جا�شم، ونادر محمد اأحمد عبداللطيف، وذلك بناًء على تنازل عدد من الورثة عن ن�شيبهم للوريثين المذكورين.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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�)358(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )�شوبر �شاين للريا�شة والترفيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  139672، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حذيفة يحيى نا�شر علي ال�شالمي، وح�شة نا�شر محمد الفا�شل.  

  

اإعالن�رقم�)359(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�

اإىل��ضركة�ت�ضامن

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )عالم الع�شر للخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109409، 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال  طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة والم�شمى )عالم الع�شر للتكنولوجيا(، 
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.AROOJ AAMIRو ،MUHAMMAD AAMIR :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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�)360(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأحمد �شريف محمد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  تكنولوجي�س(،  اآي  اإ�س  )اآي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  اأحمدي، 

119158 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه.

    

اإعالن�رقم�)361(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شين محمد �شعيد 

علي الج�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )راينو تاير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80862، طالبًا 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين محمد �شعيد علي الج�شي، واأحمد عي�شى جا�شم علي 

زيد عبداهلل.

        

اإعالن�رقم�)362(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��موؤ�ض�ضة�فردية���

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة��

    

را�شد  علي  اأحمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  ا�شم )اأدوار  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  البوعينين،  مهنا  علي 

رقم 82408، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 SUHAILمقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: را�شد علي را�شد علي مهنا البوعينين، و

.AMBALATH VEETTIL KAKKARAMBATH
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اإعالن�رقم�)363(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ رباب عبد المهدي 

�شالح ح�شن اآل ربيع، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مفرو�شات عيدان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

20412 ، طالبة تحويل التا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 NOORULو ربيع،  ال  ح�شن  �شالح  عبدالمهدي  رباب  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000

.AMIN ABDULMANAN

اإعالن�رقم�)364(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

اإىل��ضركة�تو�ضية�ب�ضيطة

�

وا�شليم  قيومجي  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

للمحاماة والعقود وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل 

طالبين   ،1-74157 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والكهربائية  الميكانيكية  للمقاولت  )�شيرينا  ا�شم 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، وذلك بعد تنازلهم عن ال�شركة الأ�شلية، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منى محمد م�شطفى ا�شليم، و

.SHAJI DEVARAJ

اإعالن�رقم�)365(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

يعقوب  ال�شيد/ جا�شم علي  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمد الكليب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جا�شم الكليب للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

27994-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)366(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

عبدالجليل  ح�شن  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ح�شن را�شد اأحمد را�شد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جولد د�شت للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 97574-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة بوارج للمقاولت ذ.م.م.


