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�قرار�رقم�)37(�ل�ضنة�2021

�ضني�اإىل�وزارة�اخلارجية بنقل��ضفراء�فوق�العادة�مفوَّ

رئي�س مجل�س الوزراء: 

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )15( ل�شنة 2014 بتعيني �شفري فوق العادة مفوَّ�س ململكة البحرين 

لدى جمهورية ال�شني ال�شعبية،

وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2015 بتعيني �شفراء فوق العادة مفوَّ�شني،

وبناًء على تو�شية وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـنَقـل اإىل وزارة اخلارجية ُكـلٌّ من:

1- ال�شفير الدكتور اأنور يو�شف العبداهلل                رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية  

لدى جمهورية ال�شين ال�شعبية.      

رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية  2- ال�شفير الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهلل  

لدى الجمهورية الفرن�شية.     

املادة�الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 يــــولــيــــــو 2021م
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�قرار�رقم�)38(�ل�ضنة�2021

بتعيني�مدير�يف�وزارة�الداخلية

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن الرائد فهد عبدالعزيز البنعلي مديرًا يف وزارة الداخلية. ُيـعيَّ

املادة�الثانية

اإحدى  يف  القرار،  هذا  من  الأوىل  املادة  يف  املذكور  املدير  ت�ْشـِكني  الداخلية  وزير  يتوىل 

الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شئوليات  مهام  ِوْفـَق  الداخلية،  بوزارة  ال�شاغرة  الإدارات 

فيمن ي�شغلها، ومبراعاة موؤهالته وخربته.

املادة�الثالثة

وُيـن�َشـر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 13 يـــــــولـيـــــو 2021م
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�تعميم بشأن
عطلة عيد األضحى المبارك لعام 1442هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك لعام 1442هـ، تعطَّ

العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له، والتي ت�شادف اأيام الإثنني والثالثاء 

والأربعاء واخلمي�س 9 و10 و11 و12 ذو احلجة 1442هـ املوافق 19 و20 و21 و22 يوليو 2021م.

رئي�ص�جمل�ص�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 يــــولــيــــــو 2021م
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وزارة�العدل�وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)73(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�حتديد�موعد�لمتحان�طالبي�القْيـد�يف�جدول�املحامني

ار�ضني�لل�ضريعة�الإ�ضالمية لغري�الدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيـد يف جدول املحامني لغري 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، الدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

التا�شعة من  ال�شاعة  قد مت حتديد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  ُتــعِلـن 

�شباح يوم الأحد املوافق 29 اأغ�شط�س 2021 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال 

غري  من  املحامني  جدول  يف  القْيـد  لطالبي  والِهـَبـة  والو�شية  والوْقـف  واملواريث  ال�شخ�شية 

بالدور اخلام�س من  المتحان  اإجراء ذلك  يكون مكان  و�شوف  الإ�شالمية.  لل�شريعة  ار�شني  الدَّ

مبنى وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة�الثانية

تطبيقًا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي فيما يتعلق بالإجراءات الحرتازية ملواجهة جائحة 

مني باأداء  كورونا، فاإنه يف حالة تطبيق امل�شتوى الأخ�شر اأو الأ�شفر �شوف ُيـ�شمح جلميع املتقدِّ

ـوا اللِّـقاح واملتعافني فقط باأداء المتحان يف حالة النتقال  المتحان، بينما �شوف ِيـ�شمح ملن تلقَّ

ُيـلَغـى موعد المتحان موؤقتًا  اإذا مت النتقال للم�شتوى الأحمر ف�شوف  اأما  للم�شتوى الربتقايل، 

حلني العودة اإىل امل�شتويات ال�شابقة.



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

9

املادة�الثالثة

جدول  يف  القْيـد  بطلبات  م  التقدُّ لهم  ي�شبق  مل  ممن  المتحان  اأداء  يف  الراغبني  على 

العام                     امل�شجل  مبكتب  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  على  طلباتهم  باإر�شال  يبادروا  اأن  املحامني 

general_registrar@moj.gov.bh  وذلك خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

املادة�الرابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 يــــولــيـــــــــــــو 2021م
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وزارة�العدل�وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)74(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�اللتزامات�املتعلقة�باإجراءات�حْظر�ومكافحة�متويل�الإرهاب�

�يف�اأعمال��ضندوق�الزكاة�وحْظـر�التعامل�مع�الأ�ضخا�ص�

اأو�الكيانات�املدَرجني�يف�قواِئم�الإرهاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1993 باإن�شاء �شندوق الزكاة،

الأموال ومتويل  ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل  ل�شنة 2001  بقانون رقم )4(  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9(  تطبيق اأحكام قانون حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، املعدَّ

ل�شنة 2007،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 

لالأغرا�س العامة، ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنـع 

وقْمـع الإرهاب ومتويله ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

�شيا�شات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل  ـع  بت�شكيل جلنة و�شْ ل�شنة 2021  القرار رقم )73(  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،
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ُقرر�الآتي:

مادة�)1(

تعاريف

نَة قريَن كلٍّ  لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

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

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

القانـــون: المر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحـــة غ�ْشـل الأموال وتمويل 

الإرهاب، وتعديالته.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشل الأمـــوال الُمن�َشاأة بموجب  اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

يات المالية بوزارة الداخلية. ـَحـرِّ ـذة: اإدارة التَّ الوحدة�المنفِّ

ال�ضنـــدوق: �شنـــدوق الزكاة الُمن�َشـــاأ بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنـــة 1993 باإن�شاء �شندوق 

الزكاة.

ـي اأموال في �شورة زكاة اأو  اأموال�ال�ضندوق: كل ن�شاط يقوم به ال�شندوق يكون الغر�س منه تَلـقِّ

ـي المال، ومن اأيِّ �شخ�س �شواًء  �شدقة اأو تبرع، نقدية اأو عينية، وذلك باأية و�شيلة من و�شائل تَلـقِّ

كان طبيعيًا اأو اعتباريًا داخل مملكة البحرين اأو خارجها.

ع له �شواًء كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو اعتباريًا مقيمًا في مملكة البحرين، ممن  الم�ضتفيد: هو المتبرَّ

تنطبق عليه �شروط ومعايير ا�شتحقاق ال�شتفادة من اأموال ال�شندوق. 

دة ِوْفـقًا  قائمة�الجزاءات: قائمة ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم�الإرهاب�الوطنيـــة: القوائم التي ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

مادة�)2(

التزامات�القائمني�على�ال�ضندوق

يجب على القائمني على ال�شندوق اللتزام بالآتي:

ــــق مـــن عدم ارتبـــاط الم�شتفيد ب�شخ�س اأو كيـــان اأو تنظيم اأو جماعـــة ُمـدَرجة على  ـَحـقُّ التَّ  -1

قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية، والتاأكد من عدم اإدراج ا�شمه في تلك القوائم، 

اأو ال�شتبـــاه بـــاأن اأن�شطته لها �شلة مبا�شرة اأو غير مبا�شـــرة بالجرائم المن�شو�س عليها في 

الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون.
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ــــق اأيٍّ من الحالت المن�شو�س  ـ�َس للم�شتفيد من اأموال في حالة تحقُّ عـــدم ت�شليم مـــا ُخ�شِّ  -2

عليهـــا في البند )1( من هذه المـادة �شواًء عند البـدء في ال�شرف اأو عنـد ن�ْشـر القوائـم – 

اأيهمـــا يتحقق اأوًل –. وعلى القائمين على ال�شنـــدوق اإخطار الوحدة المنّفـذة واللجنة فورًا 

ـ�ْشـــر بقائمة الجـــزاءات اأو قوائم الإرهاب  خـــالل فترة اأق�شاهـــا )24( �شاعة من تاريخ النَّ

�ـــس واإر�شاله عبر البريـــد الإلكتروني  الوطنيـــة. ويكـــون الإبالغ عبر مـــلء النموذج المخ�شَّ

المعتَمـد.

ـ�س للم�شتفيد قـــد �ُشـلِّـم له �شخ�شيًا اأو لمن ينوب عنه قانونًا  ــــت من اأن المال المخ�شَّ ـَثـبُّ التَّ  -3

ـِرَف اأو  ح له بموجب وكالة خا�شة با�شتالم المبالغ نيابة عنه، واأن المال �شُ اأو لوكيله الم�شرَّ

دها دافع المال. رة �شرعًا اأو الأوجه ال�شرعية التي حدَّ �شُيـ�شرف في الأوجه المقرَّ

اعتماد التحويالت المالية فقط ل�شرف المبالغ النقدية اإلى الم�شتفيدين منها.  -4

التاأكد من وجود المتطلبات التالية في طلبات الح�شول على اأموال من ال�شندوق:  -5

البيانات الثبوتية للم�شتفيد )قبل واأثناء ال�شرف(. اأ- 

ب- ما يدل على م�شروعية حاجة الم�شتفيد اإلى الأموال )قبل واأثناء ال�شرف(.

لأجله                            ـ�س  المخ�شَّ الغر�س  فــي  الأمـــوال  اإنــفــاق  على  الــة  الــدَّ الثبوتية  الم�شتندات  ج- 

)بعد ال�شرف(.

د- اأيُّ م�شتندات اأو اأوراق اأخرى تطلبها الوزارة اأو ال�شندوق.

مادة�)3(�

التزامات�ال�ضندوق�

يجب على ال�شندوق الحتفاظ بجميع بيانات امل�شتفيدين وامل�شتندات وال�شجالت والأوراق 

املتعلقة باأعمال ال�شندوق ملدة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ التعامل بها، بحيث تكون قابلة 

ـذة اأو اأية جهة معنية باإنفاذ  لال�شرتجاع ب�شورة �شهلة ويف اأيِّ وقت، وتقدميها اإىل الوحدة املنفِّ

القانون فورًا وبدون اأيِّ تاأخري. 

مادة�)4(

الإعفاء�من�امل�ضئولية

مع مراعاة اأحكام املادة )5( من القانون، ل ُيـ�شاأل اأيٌّ من القائمني على ال�شندوق جنائيًا 

رة مبوجب اأحكام هذا القرار. اأو مدنيًا اأو اإداريًا اأو تاأديبيا ب�شبب اأداء التزاماتهم املقرَّ
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مادة�)5(

العقوبات�واجلزاءات�الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

اأو بامل�شئولية التاأديبية، ُيـعاَقـب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات الإدارية املن�شو�س 

عليها يف املادة )2( مكررًا منه.

مادة�)6(

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــــولــيـــــو 2021م
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وزارة�ال�ضحة

�قرار�رقم�)82(�ل�ضنة�2021

�بتحديد�امل�ضتوى�الواجب�التطبيق�من�دليل�ال�ضرتاطات�ال�ضحية

�لآلية�عمل�الإ�ضارة�ال�ضوئية�مل�ضتوى�انت�ضار�

)COVID-19(فريو�ص�كورونا�امل�ضتجد�

 

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )76( ل�شنة 2021،

وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

،)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

يكون امل�شتوى الأخ�شر من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

هو   ،2021 ل�شنة   )76( رقم  بالقرار  املعتمد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

امل�شتوى الواجب التطبيق خالل الفرتة من 16 اإىل 18 يوليو 2021.

املادة�الثانية

يكون امل�شتوى الربتقايل من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

هو   ،2021 ل�شنة   )76( رقم  بالقرار  املعتمد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

امل�شتوى الواجب التطبيق خالل الفرتة من 19 اإىل 22 يوليو 2021. 
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املادة�الثالثة

ُيلغى القرار رقم )77( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

 .)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة�الرابعة�

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

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1442هـ    

المــــــوافــــــق: 15 يــــــوليــــــو 2021م  
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)55(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�الرتخي�ص�باإن�ضاء�مركز�مينا�للتدريب

)موؤ�ض�ضة�تدريبية�خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

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

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )187( املنعقدة بتاريخ 2021/6/13،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

الإداري  للتدريب  مركز  اإن�شاء  يف  �س.�س.و  للتدريب  مينا  مركز  �شركة  لل�شادة/  ـ�س  يرخَّ

والتجاري با�شم مركز مينا للتدريب MENA TRAINING CENTER حتت �شجل جتاري رقم 

)139026-1(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )05/م.ت.خ/2021(.

مادة�)2(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 يــــولــيـــــــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)63(�ل�ضنة��2021

�بتعديل�بع�ص�اأحكام�القرار�رقم�)5(�ل�ضنة���2003

ب�ضاأن�ت�ضكيل�جلنة�احلْجـر�الزراعي�واخت�ضا�ضاتها�

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

ل  بعد الطالع على القرار رقم )5( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل جلنة احلْجـر الزراعي، املعدَّ

بالقرار رقم )7( ل�شنة 2007، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، 

 

قرر�الآتي:�

املادة�الأوىل�

ت�شكيل جلنة  ب�شاأن  ل�شنة 2003  القرار رقم )5(  ـي املادتني )1( و)2( من  ُيـ�شتبَدل بن�شَّ

احلْجـر الزراعي واخت�شا�شاتها، الن�شان الآتيان: 

المادة�)1(: 

ـل يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين جلنة ت�شمى )جلنة احلْجـر  ت�شكَّ

الزراعي( برئا�شة الوكيل امل�شاعد ل�شئون الزراعة، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

1- مدير اإدارة الثروة النباتية  )نائبًا للرئي�س(. 

2- رئي�س ق�شم الحْجـر ووقاية النباتات. 

3- رئي�س ق�شم التربة والأ�شمدة. 

4- رئي�س ق�شم الإنتاج النباتي. 

رًا(.  5- رئي�س مجموعة الحْجـر النباتي )مقرِّ

المادة�)2(: 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على طلب من رئي�شها اأو نائبه، ول يكون انعقادها �شحيحًا اإل 

بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه، وُتـ�شِدر اللجنة 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س  تو�شياتها باأغلبية اأع�شائها احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات ُيـرجَّ

الجتماع. 

وللجنة اأن ت�شتعني يف عملها مَبـن تراه من املخت�شني لال�شرت�شاد باآرائهم دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود فيما ُتـ�شِدره من قرارات. 
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�املادة�الثانية�

ُي�شاف بند جديد برمز )ح( اإىل املادة )3( من القرار رقم )5( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل 

ـه الآتي:  جلنة احلْجـر الزراعي واخت�شا�شاتها، َنـ�شُّ

ح- ا�شتيراد وت�شدير النباتات ومنتجاتها.  

 

املادة�الثالثة��

رًا اإىل القرار رقم )5( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل جلنة  ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )3( مكرَّ

ـها الآتي:  احلْجـر الزراعي واخت�شا�شاتها، َنـ�شُّ

راً:  المادة�)3(�مكرَّ

كما  اململكة،  يف  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  كافة  عملها  ممار�شة  عند  اللجنة  تراعي 

تراعي اأي�شًا القواعد ال�شادرة عن منظمة الأغذية والزراعة )FAO( ومنظمة ال�شحة العاملية 

)WHO( التابعتني ملنظمة الأمم املتحدة. 

 

املادة�الرابعة��

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

 

وزير�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين�

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف�

 

�شدر بتاريخ:  3 ذي الحجة 1442هـ                                        

الـمـوافــــــــق:  13 يــولـيـــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)158(�ل�ضنة�2021

بت�ضكيل�جلنة�ت�ضجيل�املبيدات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

املبيدات  )قانون(  نظام  باملوافقة على  ل�شنة 2005  رقم )37(  القانون  الطالع على  بعد 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى لئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( 

ل�شنة 2006،

وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2012 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية روتردام املتعلقة 

ـنة خطرة متداَولة  بتطبيق اإجراء املوافقة امل�شبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات اآفات معيَّ

يف التجارة الدولية،

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 القرار رقم )110( ل�شنة 2006 بت�شكيل جلنة ت�شجيل املبيدات،

وعلى تر�شيحات اجلهات ذات العالقة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

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

القانون رقم )37( ل�شنة 2005 باملوافقة على نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2006.

املادة�الثانية

ـل جلنة ت�شجيل املبيدات برئا�شة الدكتور عبدالعزيز حممد عبدالكرمي، الوكيل امل�شاعد  ُتـ�شكَّ

ل�شئون الزراعة، وع�شوية ُكـلٍّ من:
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املهند�س ح�شني جواد الليث1

 مدير اإدارة الرثوة النباتية – وزارة الأ�شغال

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

نائبًا للرئي�س

املهند�شة ملى عبا�س املحرو�س 2

 مدير اإدارة التقومي والرقابة البيئية – املجل�س

الأعلى للبيئة
ع�شوًا

3 

 ممثل عن الإدارة العامة للمباحث

اجلنائية

ع�شوًاوزارة الداخلية

ال�شيد وليد يو�شف اأجور 4

 مدير اإدارة التخلي�س اجلمركي – �شئون

اجلمارك بوزارة الداخلية

ع�شوًا

ع�شوًامدير اإدارة ال�شحة العامة -وزارة ال�شحةالدكتورة جناة حممد اأبو الفتح5

ـر جواد 6 ال�شيد علي �ُشـبَّ

 مدير اإدارة الفْحـ�س واملقايي�س-وزارة ال�شناعة

 والتجارة وال�شياحة
ع�شوًا

7 

 امل�شت�شار القانوين لوكالة الزراعة

      والرثوة البحرية

 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط

العمراين

ع�شوًا

ـن رئي�س اللجنة اأمينًا لل�شر من بني موظفي وكالة الزراعة والرثوة البحرية بالوزارة  يتوىل  وُيـعيِّ

تدوين حما�شر اجتماعاتها. 

املادة�الثالثة

دة يف املادة )4( من الالئحة التنفيذية  ُتـماِر�س جلنة ت�شجيل املبيدات الخت�شا�شات املحدَّ

لنظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر بالقانون رقم )37( 

ل�شنة 2005 ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2006.

كما تلتزم اللجنة يف ممار�شتها لخت�شا�شاتها بالإجراءات والأحكام املن�شو�س عليها يف 

التعاون  جمل�س  لدول  املبيدات  )قانون(  نظام  على  باملوافقة   2005 ل�شنة   )37( رقم  القانون 

لدول اخلليج العربية ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2006، والت�شريعات 

الأخرى ذات العالقة املعمول بها يف مملكة البحرين.

املادة�الرابعة

جتتمع جلنة ت�شجيل املبيدات ب�شكل دوري يف مقر وكالة الزراعة والرثوة البحرية بدعوة من 

رئي�شها، ويكتمل ن�شابها بح�شور اأغلبية اأع�شائها ب�شرط اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه 

حالة غيابه. ويجوز للجنة اأن ت�شتعني مَبـن تراه من اخلرباء والفنيني ب�شرط األ يكون لهم �شوت 

معدود يف القرارات والتو�شيات التي ُتـ�شِدرها اللجنة. 
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املادة�اخلام�ضة

ُيـلغى القرار رقم )110( ل�شنة 2006 بت�شكيل جلنة ت�شجيل املبيدات.

املادة�ال�ضاد�ضة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                    

�وزير�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة 1442هـ        

الـمــــوافــــــق: 22 يــــونـيــــــــــو 2021م  
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جمل�ص�اإدارة�هيئة�تنظيم��ضوق�العمل

�قرار�رقم�)58(�ل�ضنة�2021

باعتماد�اخلطة�الوطنية�ل�ضوق�العمل

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

بعد الإطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )4( و)7( منه،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )09-2614( ال�شادر بتاريخ 12 يوليو 2021 باملوافقة على 

اخلطة الوطنية ل�شوق العمل،

وبعد اعتماد جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

تعتمد اخلطة الوطنية ل�شوق العمل املرافقة لهذا القرار، ويعمل بها ملدة �شنتني.

 

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص�اإدارة�هيئة�تنظيم��ضوق�العمل�

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذو الحجة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 15 يــــــوليــــو 2021م
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الخطة الوطنية
لسوق العمل 

2021-07-15

للعامين 2023-2021
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مقدمة

01الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2021

من  عمل  صاحب  أو  كان  عامال  البحريني  المواطن  لتمكين  استمرارا 
المساهمة بفعالية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله 
ورعاه وبناء على ما تحقق من منجزات في إصالح وتطوير سوق العمل 
لمملكة  االقتصادية  للرؤية  األساسية  المبادئ  وفق   2004 عام  منذ 
البحرين 2030 والمتمثلة في االستدامة والتنافسية والعدالة، وفي إطار 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  توجيهات صاحب 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالعمل على إطالق المبادرات التي 
تسهم في تنمية االقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل ومواصلة لتنفيذ 
برنامج الحكومة لألعوام 2019-2022 وباألخص بالسياسة المعنية بدعم 
سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين وتقديم البرامج الداعمة لهم 
العمل  لسوق  الوطنية  الخطة  صياغة  تمت  العمل،  بيئة  نمو  لضمان 
تحقيق  أجل  أساسية من  أهداف ومحاور  لتضع   2023-  2021 للعامين 
العمال،  (الحكومة،  الثالثة  اإلنتاج  ألطراف  المستدامة  التنمية  غايات 
وأصحاب العمل) مع األخذ بعين االعتبار مواكبة متغيرات العصر وتحويل 

التحديات إلى فرص.

التحديات واإلنجازات
نمو  في  أسهمت  التي  اإلنجازات  من  العديد  البحرين  مملكة  حققت 
وتحسين  الوطنية،  البشرية  الموارد  ومهارات  قدرات  وتطوير  االقتصاد 
في  تساهم  التي  والمؤشرات  المعلومات  وقواعد  واآلليات  الوسائل 
التنافس  ظل  في  المجتمعية  والعدالة  واالستدامة  النمو  تحقيق 

اإلقليمي والدولي. 

(كوفيد-19)  كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها  التي  التحديات  من  وبالرغم 
اختباًرا   2020 العالمي، حيث شكل عام  2020 على االقتصاد  العام  في 
بالمملكة في ممارسة  األعمال  الصعوبة على قدرة قطاع  بالغ  حقيقًيا 
المالية  الحزمة  دعم  وبفضل  أنه  إال  الطبيعي،  االقتصادي  نشاطه 
وفق  اطالقها  تم  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  لمواجهة  واالقتصادية 
التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد حفظه الله ورعاه، فقد تم تعزيز مساعي التعافي 

ومواصلة النمو اإليجابي لمختلف القطاعات الحيوية باالقتصاد.

2021 مرحلة جديدة مليئة  البحرين عام  أن تدخل مملكة  المتوقع  ومن 
بالتحديات المتنوعة والفرص الواعدة بالتزامن مع العودة التدريجية إلى 
ومساهمته  الخاص  القطاع  نشاط  زيادة  تصحبها  الطبيعية،  الحياة 
مختلف  في  المواطنة  للعمالة  تشغيله  في  خاصة  االقتصادية، 
الذي  األمر  بالمملكة،  العمل  سوق  يحتاجها  التي  والمهن  التخصصات 

سينعكس على تحقيق التحسن المطلوب في النمو االقتصادي. 
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02

األهداف

أهداف الخطة للعامين 2021- 2023

01
تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار 

األفضل للتوظيف.

02
تعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك 

األساسي للنمو.

03
تعزيز الرقابة والتنظيم.

الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2021
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والمؤسسات  الجهات  مختلف  قبل  من  المتحققة  المنجزات  لتكامل  تسعى  أساسية  محاور  الخطة  تتضمن 
الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات 
الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا اإلطار االستراتيجي 
ال يشكل بديًال عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرنامج 
مع  وينسجم  يتوافق  بما  االستراتيجي  الطابع  ذات  والمبادئ  التوجهات  يتضمن  وانما  القادمة،  للفترة  الحكومة 

سياسات وخطط المملكة خالل فترة تطبيق الخطة، وذلك كما يلي:

المحاور

03

الهدف األول: تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار األفضل للتوظيف:

            أ- مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني

يعمل المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
على متابعة تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق طفرة جديدة في مجاالت التعليم والتدريب، إذ أن قطاعي التعليم 
والتدريب من القطاعات المهمة التي حظيت بتأسيس بنية تحتية متينة، رافقها سن القوانين وآليات اإلشراف على أداء 

المؤسسات التعليمية والتدريبية.

تهدف  وتنفيذها، حيث  المدرسي  بعد  ما  للتعليم  وضع خطة مطورة ومستدامة  للمجلس  الرئيسية  المبادرات  واحدى 
الخطة إلى إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالمي، حسب رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030، من خالل تحديث نظام 
التعليم ما بعد المدرسي ورفع أداء القطاع المعني بهدف موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، 

وذلك بالتعاون المحكم بين الشركاء األساسيين على تقديم الدعم المطلوب في مختلف المجاالت.

ومن أهم المبادرات التي يشرف المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب على تنفيذها هي "منصة مهارات التوظيف" 
بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة ألهم 
الحكومية  للمؤسسات  المستقبلية  السياسات  رسم  في  لتساعد  العمل،  سوق  يتطلبها  التي  والوظائف  المهارات 

ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل.

للتدريب  التحتية  البنية  تشكل  المدرسي  بعد  ما  التعليم  بخطة  المتعلقة  الحيوية  المشاريع  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المهني والفني، وسيرتبط تنفيذها بإنشاء كيان تنظيمي مستقل تحت مسمى "مهارات البحرين" (Skills Bahrain)، ويأتي 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  استراتيجية  بشراكة  والتدريب،  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  من  بمباركة  ذلك 

وبتمويل من صندوق العمل (تمكين). 

            ب- تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص:

يجسد مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل بالمملكة، 
فهو الهدف الذي تسترشد به كافة البرامج والخطط التشغيلية في مجاالت التوظيف والتدريب، وهو الوسيلة األساسية 

التي تتكامل مع كافة جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة. 

            ج- ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية:

تدعو الخطة الوطنية إلى ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية 
من خالل تفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد التدريجي واالنتقائي الستقدام العمالة الوافدة وجعل 
الطلب عليها مستنًدا على متطلبات التنمية االقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون 
استقدام هذه العمالة عنصًرا مكمًال لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة ال بديًال عنه، وذلك من خالل استحداث خيارات 

أوسع لإلقامة بالكفالة الشخصية. 

الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2021
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الهدف الثاني: تعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك األساسي للنمو:

         أ - تحفيز زيادة اإلنتاجية وجودة الوظائف:

في ضوء األهداف العامة التي تطمح الحكومة لتحقيقها من خالل برنامج الحكومة لألعوام 2019-2022 وخاصة في 
الهدف الرابع المتعلق بدفع القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص عمل نوعية 
للمواطنين والعمل واالستثمار، عن طريق زيادة اإلنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، واالستثمار في التحول الرقمي 
والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، يعمل صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات 
دعم  المتضمن  المؤسسات  لهذه  المقدم  الدعم  حجم  زيادة  الخاص، من خالل  القطاع  دعم مؤسسات  السوق في 
التكاليف التشغيلية وتكاليف البنية التحتية وفرص النمو، وكذلك طرح البرامج التمويلية، وتقديم برامج تطوير األعمال 
الملتزمة  للشركات  خاصة  امتيازات  طرح  جانب  إلى  اإلنتاجية.  وزيادة  اإللكتروني  التحول  ودعم مشاريع  للمؤسسات، 

بتوظيف البحرينيين.

التطور  ودعم  نوعية  وظائف  في  التوظيف  بهدف  البشرية  والتنمية  التدريب  في  االستثمار  إلى  الخطة  تدعو  كما 
المهني في القطاع الخاص، عن طريق برامج تأهيل وتدريب البحرينيين إلكسابهم الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل 
األساسي للتوظيف وتسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص، واالنتقال نحو التعلم والتدريب اإللكتروني من قبل 
رأس  التدريب على  برنامج  إلى جانب طرح  والتأهيل األساسي واالحترافي،  التدريب  بها دولًيا، وتوفير  معاهد معترف 

العمل (فرص) لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة الحتياجات أصحاب األعمال.

         ب - دعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات:

بهدف تعزيز فرص توظيف البحرينيين في شركات القطاع الخاص، ودعمًا للباحثين عن عمل، تسعى الخطة إلى تطوير 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابعة  اإللكترونية  األنظمة  تطوير  خالل  من  عمل  عن  للباحثين  المتاحة  اإللكترونية  الخدمات 
االجتماعية بما يعزز من تقديم الخدمات اإلرشادية والتوجيهية، إلى جانب توفير الفرص التدريبية، مع خلق حلقة ربط 

مباشر بين الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص لتعزيز فرص التطوير والتوظيف.

ذلك إلى جانب تطوير ترخيص مؤسسات القوى العاملة من خالل تشجيع انشاء شركات للعمالة المؤقتة،  وتشجيع 
انشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية ، بهدف خلق فرص تتوائم مع مختلف االحتياجات والقدرات وتمكين 

الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة.

المحاور

الهدف الثالث: تعزيز الرقابة والتنظيم:

         أ-سد الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها

استقدام العمالة الوافدة يخضع الحتياجات ومتطلبات التنمية االقتصادية بالدرجة األساسية وال يجب أن يمثل بديًال 
لتوظيف العمالة البحرينية، وانما ينبغي أن يركز على سد فجوة نقص المهارات في السوق إلى أن تتوافر محليًا، ويساهم 
في رفع مستوى الكفاءات التي يحتاجها. إذ يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوازن في 
بنية سوق العمل بحيث ال يؤدي توظيف هذه العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، وال إلى اغراق السوق 
بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية. حيث تدعو الخطة الوطنية إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت 
القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزز أفضلية توظيف 

البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية.

مراجعة  النظامية، مع  غير  العمالة  أعداد  تقليل  يساهم في  بما  المرن  العمل  تطوير سياسة  الخطة على  تحرص  كما 
اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجالت التجارية للتأكد من عدم إساءة استغاللها، وللتأكيد على أهمية االلتزام بنسب 

البحرنة.

ذلك دون تناسي مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير االستحقاق والصرف بما يضمن تحقيق أكبر 
منفعة واستفادة.

04 الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2021
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         ب- التعامل مع اآلثار االقتصادية للجائحة:

من أهم المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر التعامل مع اآلثار االقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة 
الوطنية بسوق العمل، من خالل دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، إلى جانب إطالق البرنامج 
الوطني للتوظيف (2) المتضمن حزمة من المبادرات واإلجراءات الممتدة لـ 3 سنوات، بهدف تعزيز التوظيف والتدريب، 

إذ يهدف البرنامج إلى توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية في عام 2021.

ويتضمن البرنامج عدة مبادرات مثل دعم األجور وتمديد فترة اإلعالن عن الوظائف في الصحافة لطلبات االستقدام من 
لعرض  دائم  إلكتروني  معرض  وتوفير  عمل،  عن  الباحثين  تسجيل  وتسهيل  أسبوعين،  من  بدًال  أسابيع  لثالثة  الخارج 

الوظائف، وغيرها من مبادرات.

العمل، والعمل على تطوير  المجتمع في سوق  المرونة االزمة النخراط مختلف شرائح  إلى توفير  كما تهدف الخطة 
منظومة التأمين االجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل. مع األخذ 
بعين االعتبار التجارب الناجحة التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع مثل مبادرات نظام العمل الجزئي والعمل عن 
بعد الذي يأخذ باالعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على االستفادة من قوة العمل النسائية 
المنتجة، وتدعو الخطة الوطنية إلى تكامل وانسجام جهود مختلف مؤسسات إدارة سوق العمل مع توجهات الخطة 
استدامة  إلى  والهادفة  للمرأة  األعلى  المجلس  عليها  يشرف  التي   2022-  2013 البحرينية  المرأة  لنهوض  الوطنية 

مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. 

         جـ- تنظيم سكن العمالة الوافدة: 

تؤكد الخطة على أهمية تنظيم ترخيص سكن العمال، وااللتزام باشتراطات السالمة في هذه المنشآت، على أن يتم 
إجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن، حرًصا على سالمة العمالة وحقوقهم.

         د- التشديد على المخالفين:

 تدعو الخطة إلى تكثيف الجهود واإلجراءات الرامية الى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل 
العمالة،  هذه  وجود  من  االعمال  أصحاب  تضرر  عدم  تضمن  التي  الضوابط  وتشديد  العادلة،  غير  للمنافسة  منعا 
واالستفادة من الحمالت التفتيشية المشتركة وذلك لضمان تكامل مسئوليات ومهام مختلف هذه الجهات في انفاذ 

القانون.

         هـ- صون حقوق ومكتسبات جميع العاملين:

كما تهدف الخطة والسياسات الحكومية المختلفة لضمان حقوق جميع العمال وضمان مكتسباتهم العمالية من خالل 
استكمال تنفيذ نظام حماية األجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية، وتعزيز جهود مكافحة 

العمل القسري واالتجار بالبشر. 

المحاور
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إن النتيجة الهامة التي تسعى الخطة لتحقيقها هي المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين ومساهمته 
أطراف  بين  والتنسيق  التعاون  مواصلة  يتطلب  األهداف  هذه  تحقيق  فان  وبالضرورة  االقتصاد،  تنمية  في  اإليجابية 
اإلنتاج الثالثة (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل) والتكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بإدارة سوق 
العمل، والتنسيق في تنفيذ البرامج والخطط، كما يستلزم ذلك استدامة التواصل بين هذه المؤسسات لتحديث البيانات 
والمعلومات والوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناًء على 

ذلك.

- انتهى -

الخاتمة
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Introduction

The National Labour Market Plan 2021 - 2023 01

The National Labour Market Plan 2021 – 2023 has been 
developed to provide a blueprint for the sustainable 
development of the Kingdom’s workforce and their 
employers. The plan seeks to transform present 
challenges into opportunities that will enable Bahraini 
workers and employers to contribute to national 
development.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa has overseen a 
process of reforms and developments to the labour 
market since 2004, which are part of Bahrain’s Economic 
Vision 2030. His Royal Highness Prince Salman bin 
Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, 
has launched a series of initiatives that aid the 
development of the national economy and support the 
labour market by providing job opportunities and support 
programmes.

Challenges and achievements
The Kingdom of Bahrain has taken many steps that have 
contributed to the sustainable growth of the economy, 
development of national human capital, and the improved 
use of data. Our ultimate aim is to promote sustainability 
and social justice in line with international standards.
The challenges imposed by the COVID-19 pandemic in 
2020 on the global economy have tested the resilience of 
the business sector in the Kingdom. The economic 
stimulus package launched following the direction of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, has aided the 
recovery and growth of the economy. 
In 2021, the Kingdom of Bahrain will continue to tackle 
emerging and existing challenges, which will be met by 
promising opportunities in conjunction with a gradual 
return to normal life. This is expected to be accompanied 
by an increase in the private sector's activities and 
economic contribution, especially in national labour 
employment across various sectors and professions as 
required by the labour market.
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Objectives

Planned objectives for the years 2021 - 2023:

01
 Promote the creation of  
 employment opportunities for citizens

02
 Increase private sector  
  contributions to economic growth

03
 Strengthen regulatory framework on  
access to work and workers’ rights

The National Labour Market Plan 2021 - 2023 02
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The plan includes basic themes that seek to integrate the achievements of various 
governmental and private institutions to develop, stabilise and sustain growth in the labour 
market. This will provide a strategic framework to guide state institutions concerned with 
managing and regulating the labour market in cooperation with employers and workers. This 
strategic framework is not a substitute for relevant operational plans of state institutions 
associated with the government’s programme for the coming period, but includes directions 
and principles in line with national plans and policies  during the period of implementation of the 
plan, as follows:

First objective: Promoting the creation of employment for citizens

A- Harmonising education outputs with the needs of the labour market and 
strengthening the infrastructure for technical and vocational training:

The Supreme Council for the Development of Education and Training, headed by Deputy Prime 
Minister His Highness Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, is working to implement 
initiatives to achieve substantial progress in education and training. These sectors benefit from 
solid infrastructure, accompanied by enacting laws and mechanisms for supervising the 
performance of educational and training institutions.
One of the main initiatives of the Council is to develop and implement a sustainable plan for 
post-secondary education. The plan aims to prepare world-class national cadres in accordance 
with Bahrain’s Economic Vision 2030. This is done by modernising the post-secondary education 
system and raising the performance of relevant sectors to harmonise the outputs of education 
and training with the needs of the labour market, through close cooperation between the leading 
stakeholders to provide the necessary support in various fields.
The Council also oversees the implementation of the “Employment Skills Platform.” The Platform 
is an electronic system that provides comprehensive and integrated data on the skills and jobs 
required by the labour market. It helps formulate future policies for the government and higher 
education institutions and the development of education outputs to serve the needs of the labour 
market.
It should be noted that some of the vital projects related to the after-school education plan 
constitute the infrastructure for vocational and technical training. Their implementation will be 
linked to the establishment of an independent regulatory entity called "Skills Bahrain." The 
Supreme Council for the Development of Education and Training has approved the launch of 
“Skills Bahrain,” in a strategic partnership with The Ministry of Labour and Social Development, 
funded by the Labour Fund (Tamkeen).

B- Making Bahrainis the employees of choice in the private sector:

The principal objective of the plan is to ensure that the training, skill development, and 
employment prospects of Bahraini citizens are prioritised. Increasing the economic participation 
of Bahraini citizens is crucial to ensuring state agencies' sustainable development efforts are 
successful. The purpose of all decision-making, programmes, and operational plans is to assist 
with achieving this goal.

Themes

The National Labour Market Plan 2021 - 2023 03
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C- Developing the recruitment of skilled expatriates:

The plan calls for the adoption of a framework that favours expatriate workers with the necessary 
skills, experiences, and talents that the Kingdom’s labour market demands. This framework will 
establish a gradual and selective process for the recruitment of expatriate workers, prioritising 
those who fill a skills shortage in the labour market. The use of this framework shall ensure that 
expatriate workers are recruited to augment the skills of national workers rather than to replace 
them. More comprehensive options for residency under personal sponsorship will facilitate this 
change.
Second objective: Increase private sector contributions to economic growth

A- Encouraging higher productivity and job quality:

The Government Programme for 2019 – 2022 aims to grow the private sector’s role in job creation 
for citizens. The Programme seeks to increase productivity by investing in digital transformation 
and technology and improving the quality of jobs for Bahrainis. 
The Labour Fund (Tamkeen) supports private sector institutions by assisting with operational 
costs, infrastructure costs, and growth opportunities. Furthermore, Tamkeen will offer financing 
programmes, provide business development programmes for institutions, and support electronic 
transformation projects to increase productivity. In addition, it will offer special programmes to 
companies committed to employing Bahrainis.
The plan also calls for investment in training and human capital development to increase the 
employment of Bahrainis and support professional development. Training programmes will 
provide Bahraini citizens with the necessary competencies and skills to compete in the job 
market. E-learning and on-the-job training will be made available to facilitates workers’ 
integration into the private sector.

B- Supporting efforts to link job seekers with companies:

The Ministry of Labour & Social Development will further develop the electronic services available 
to job seekers to provide them with access to guidance and training opportunities. This will 
directly link the job seeker and private sector companies providing employment opportunities for 
Bahraini citizens.
This is in addition to developing licensing for recruitment firms that target highly skilled 
employees, encouraging their establishment and the establishment of companies for temporary 
employment. 
Third objective: Strengthen regulatory framework on access to work and workers’ rights

A- Fill and review regulatory gaps:

Recruitment of expatriate workers is primarily subject to the needs and requirements of each 
sector and economic development and should not be a substitute for hiring Bahraini workers. 
Instead, it should focus on bridging the skills gap in the market until citizens have developed the 
necessary expertise. The policies and procedures for hiring expatriate workers must strike a 
balance so that the employment of these workers does not lead to unfair competition for 
Bahrainis nor flood the market with a surplus of irregular labour, while meeting the employment 
needs of businesses. The national plan calls for a regular review and evaluation of required 
Bahrainisation rates in private sector establishments to ensure that it is updated according to the 
different variables and indicators of the Kingdom’s labour market. This process should enhance 
the preference for hiring Bahrainis without harming the workflow of establishments.

The National Labour Market Plan 2021 - 2023 04
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The plan is also keen to improve the Flexi Programme to reduce the number of irregular workers. 
Additionally, there will be a review of the regulatory procedures related to commercial registration 
to protect workers’ rights while emphasising the importance of adhering to Bahrainisation rates.
The plan will also review the procedures for registering job seekers and developing the eligibility 
and disbursement criteria.

B- Dealing with the economic effects of the pandemic:

One of the important initiatives approved by the Cabinet of Ministers is dealing with the economic 
effects of the pandemic and ensuring the stability of nationals in the labour market. This is 
achieved through the payment of salaries of insured Bahrainis who work in the private sector and 
by the launch of the National Employment Programme. The programme includes a package of 
initiatives and measures extended for three years to enhance employment and training, aiming to 
employ 25,000 Bahrainis and provide 10,000 training opportunities in 2021.
The programme includes several initiatives such as subsidising wages, extending the period of 
job advertising in the press for recruitment requests from abroad from two to three weeks, 
facilitating the registration of job seekers, and providing a permanent electronic job portal.
The plan also aims to: provide the necessary flexibility for the involvement of various segments of 
society in the labour market, develop the social insurance system, and encouraging the 
employment and integration of Bahraini women into the labour market, taking into account 
successful experiences such as of part-time work and remote work. This is in accordance with 
the directions of the National Plan for the Advancement of Bahraini Women 2013 – 2022 which 
aims to sustain the participation of Bahraini women in the labour market and is supervised by the 
Supreme Council for Women.

C- Regulating residency for expatriate workers:

The plan emphasises the importance of regulating workers’ housing and adhering to safety 
requirements in these facilities, through continuous follow-up inspections of the facilities to 
ensure workers safety and their rights are protected.

D- Measures against violators:

The plan calls for intensifying efforts and measures to monitor irregular workers and reduce their 
numbers in the labour market to prevent unfair competition. The tightening of controls will ensure 
that business owners are not affected by the presence of such workers, and joint inspection 
campaigns will ensure the integration of the responsibilities and tasks of these various bodies in 
the enforcement of Law.

E- Safeguarding the rights of all workers:

The plan and various government policies also aim to guarantee the rights of all workers and 
protect their income through the implementation of the wage protection system, developing 
labour inspection bodies and settling labour disputes, and strengthening efforts to combat forced 
labour and human trafficking.

Themes
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Conclusion
The essential objective of the plan is to maintain the growth of the labour market in the Kingdom 
of Bahrain and its positive contribution to economic development. Achieving these goals requires 
continued cooperation and coordination between the three main parties (government, workers, 
and employers), institutional integration between the various state agencies concerned with 
managing the labour market, and coordinating the implementation of programmes and plans. 
This also requires sustained communication between these institutions to: update data and 
information, monitor the progress and development of projects and programmes, monitor labour 
market indicators, and take decisions accordingly.



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

37

موؤ�ض�ضة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)1(�ل�ضنة�2021

ـر�م�ضاريع�التطوير�العقاري ـف�وتَعـثُّ بتنظيم�حالت�واأ�ضباب�تَوقُّ

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

املادة )33( منه،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

نطاق�التطبيق

ـ�شة من ِقـَبـل  ـرة، واملرخَّ ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع م�شاريع التطوير العقاري املتعثِّ

موؤ�ش�شة التطوير العقاري بعد نفاذ اأحكام القانون.

ِقـَبـل  من  ـ�س  مرخَّ عقاري  تطوير  م�شروع  كل  املتعرثِّ  العقاري  التطوير  مب�شروع  ـد  وُيـق�شَ

اأو  املوؤ�ش�شة مت بْيـع ِوْحـداته العقارية على اخلريطة وا�شُتـلمت دفعات عنها مقابل ذلك، وتعثُّـر 

ر عن تنفيذه مبا ي�شر بالقت�شاد الوطني ململكة البحرين.  ـف املطوِّ تَوقُّ

مادة�)2(

ـر�م�ضاريع�التطوير�العقاري ـف�اأو�تَعـثُّ حالت�واأ�ضباب�تَوقُّ

ـرًا متى توافرت فيه اإحدى احلالت الآتية: يُـعتبَـر م�شروع التطوير العقاري متعثِّ

ر في مبا�شـــرة اأعمال الإن�شاء خالل ثالثة اأ�شهر مـــن تاريخ ح�شوله على  1- اإذا لـــم يبـــداأ المطوِّ

ة دون عذر تقبله الموؤ�ش�شة. التراخي�س والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المخت�شَّ

ر.  2-اإ�شهار اإفال�س المطوِّ

ر عن الم�شروع. 3- عزوف المطوِّ

ـ�س له.  مها المرخَّ ـُع الموؤ�ش�شة قيودًا وا�شتراطات على الِخـْدمات التي يقدِّ 4- و�شْ

ـ�س بها موؤقتًا لمدة ل تجاِوز ثالثة اأ�شهر. 5- وْقـف بع�س الأن�شطة المرخَّ
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6- �شْحـب الترخي�س ال�شادر عن الموؤ�ش�شة.

ر. َحـدات في العقار الم�شتَرك من ِقـَبـل المطوِّ ر نْقـل ِمـْلـكية بع�س الَوَ 7- تعذُّ

ر بالحب�س اأو ال�شجن. 8- �شدور حكم نهائي �شد المطوِّ

ر عن ا�شتكمال تنفيذ الم�شروع ب�شبب الإهمال الج�شيم. 9- عْجُز المطوِّ

مادة�)3(

� ـَعـثُّ التدابري�التي�يجوز�اتِّـخاذها�يف�حالت�التَّ

للموؤ�ش�شة يف حالة تَعـثُّـر م�شروع التطوير العقاري لأيِّ �شبب من الأ�شباب وبعد اأخذ راأي اأمني 

الالزمة  التدابري  كافة  ـخاذ  اتِّ ولها  ال�شتعجال،  وجه  امل�شروع على  النظُر يف  ال�شمان،  ح�شاب 

ـَعـثُّـر اأو ت�شويتها، وعلى الأخ�س القيام بالآتي: لإزالة اأ�شباب التَّ

ـن َمـن يقوم بذلك. 1-  اإجراء التحقيق المالي والإداري والفني ب�شاأن الم�شروع، ولها اأن ُتـعيِّ

2-  اإحالـــة المو�شوع اإلى النيابة العامة في حالة وجود �شبهة جنائية، ول ُيـوِقـف ذلك اإجراءات 

�شْيـر الموؤ�ش�شة في ت�شوية الم�شروع.

ـظية الالزمة. ـَحـفُّ ـخاذ كافة الإجراءات الوقتية والتَّ اتِّ  -3

ر، لإعداد تقرير �شامل عن الم�شروع.  ـق ح�شابات على نفقة المطوِّ 4-  نْدب خبير اأو مدقِّ

ـة جهة  ر اأو من اأيَّ طلـــب كافة البيانـــات والم�شتندات والوثائق المتعلقة بالم�شروع مـــن المطوِّ  -5

ـر للبتِّ في المو�شوع. ذات �شله بالم�شروع المتعثِّ

ر اأو رخ�شة الم�شروع، اأو كليهما. ـع قيود على رخ�شة المطوِّ 6-  و�شْ

ر اأو كليهما ب�شكل موؤقت. 7-  اإيقاف الم�شروع اأو المطوِّ

8-  �شْحـب رخ�شة الم�شروع.

مادة�)4(

اإجراءات�ت�ضوية�م�ضروع�التطوير�العقاري�املتعثِّـر

ـخاذ  ـر بالطرق الودية، ولها في �شبيل ذلك اتِّ اأ- للموؤ�ش�شة ت�شوية م�شروع التطوير العقاري المتعثِّ

الآتي:

الم�شروع.  لت�شوية  مقتَرح  لتقديم  واحــدًا  �شهرًا  تتجاوز  ل  زمنية  مدة  ر  المطوِّ مْنـح    -1

ـه ل�شعوبة تطبيقه  وللموؤ�ش�شة قبول المقتَرح اأو طلب تعديِلـه في �شوء مالحظاتها اأو َرْفـ�شِ

اأو لأيِّ �شبب اآخرْ.

ُيـمنح  الفقرة،  هذه  من   )1( للبند  ِطـْبـقًا  م  المقدَّ للمقتَرح  الموؤ�ش�شة  قبول  حالة  في    -2
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اتفاق يتم بموجبه ت�شوية  اإلى  الو�شول  اأ�شهر لتمكينه من  ر مدة ل تتجاوز ثالثة  المطوِّ

الم�شروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في الم�شروع. ويجوز للموؤ�ش�شة تمديد تلك 

ـل اإلى اتفاق يتم تدوينه في مح�شر  المدة بحد اأق�شى ثالثة اأ�شهر اأخرى. واإذا تم التو�شُّ

ي�شبح ملزمًا لكافة اأطرافه، وذلك بعد الت�شديق عليه واعتماده من ِقـَبـل الموؤ�ش�شة.

ـخاذها من ِقـَبـل اأيٍّ من الجهات  ـن للموؤ�ش�شة اأن هناك بع�س الإجراءات الالزم اتِّ 3-  اإذا تبيَّ

الحكومية  الجهة  اإلى  بذلك  تو�شياتها  َتـرَفـع  الم�شروع،  ت�شوية  في  ت�شاهم  الحكومية 

ـخاذ ما يلزم. ـة لتِّ المخت�شَّ

ـنه  4-  ت�شرف الموؤ�ش�شة في جميع الأحوال على تنفيذ التفاق بنف�شها اأو من خالل َمـن تَعـيِّ

لذلك.

ـر بالطرق الوديـــة، يجب على الموؤ�ش�شة  ب- اإذا لـــم تتـــم ت�شوية م�شروع التطويـــر العقاري المتعثِّ

البـــتُّ فـــي الت�شوية بقرار نهائي خالل مدة زمنية ل تجاِوز �شتـــة اأ�شهر من تاريخ ثبوت حالة 

التعثُّــــر، وللموؤ�ش�شة تمديد هـــذه المدة لمدة مماثلة اإذا اقت�شى الأمـــر، ولها في �شبيل ذلك 

ـخاذ ما تراه منا�شبًا من الإجراءات الآتية: اتِّ

تراَعـى  اأْن  على  ر،  المطوِّ ح�شاب  على  ل�شتكماله  جديد  ر  مطوِّ على  الم�شروع  1- عْر�س 

م�شلحة الم�شروع وكافة الم�شتثمرين وخا�شة الم�شترين، واإلزامه بتقديم �شمانات كافية 

للم�شروع،  لين  والمموِّ للم�شتثمرين  الأولوية  وتكون  الممكنة.  الخ�شائر  باأقل  ل�شتكماله 

وذلك عن طريق المحكمة المخت�شة.

المودعين  على  البيع  ح�شيلة  وتوزيع  الم�شروع  لبيع  المخت�شة  المحكمة  اإلى  اللجوء    -2

ودائني الم�شروع.

مادة�)5(

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

�رئي�ص�جمل�ص�اإدارة�موؤ�ض�ضة�التنظيم�العقاري

��ضلمان�بن�عبدهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 يـــولــيــــــــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)165(�ل�ضنة��2021

ب�ضاأن�ت�ضنيف�عقارين�يف�منطقة�القرية�– جممع��551

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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�الآتي:

مادة�)1(

القرية –  منطقة  يف  الكائنان   05040649 ورقم   05040648 رقم  العقاران  ي�شنَّف 
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امِلـْلـكية  وثائق  مع  يتوافق  ب )RB( مبا  اخلا�س  جممع 551 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 

�شريطة دمج العقارين لكون م�شاحة كليهما ل تتما�شى مع ما جاء يف الالئحة التنفيذية لتق�شيم 

ـق  ة للتعمري والتطوير ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ الأرا�شي املعدَّ

عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 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�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 6 يـــولــيــــــــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)166(�ل�ضنة��2021

ب�ضاأن�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�حمد�– جممع��1204

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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�الآتي:

مادة�)1(

اإىل   1204 جممع   – حمد  مدينة  منطقة  يف  الكائن   10028955 رقم  العقار  ي�شنَّف 
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 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�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 6 يـــولــيــــــــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)167(�ل�ضنة��2021

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�دم�ضتان�– جممع�1022

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحافظة 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�الآتي:

مادة�)1(

منطقة دم�شتان – جممع 1022 من  يف  رقم 10011075 الكائن  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(  اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

ـق عليه ال�شرتاطات  القرار، وتطبَّ لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  العامة )PS( وِفْقـًا 

التنظيمية للتعمري الواردة يف  القرار 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�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 6 يـــولــيــــــــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)168(�ل�ضنة��2021

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�راأ�ص�اأبو�جرجور�– جممع�954

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

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�الآتي:

مادة�)1(

جرجور – جممع 954   اأبو  منطقة راأ�س  يف  رقم 12012545 الكائن  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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واملرافق  مناطق اخِلـْدمات  ت�شنيف  اإىل   )LD( اخلفيفة مناطق ال�شناعات  ت�شنيف  من 

ـق عليه ال�شرتاطات  القرار، وتطبَّ ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  ِوْفـقًا   )PS( العامة

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

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 6 يـــولــيــــــــــــــو 2021م



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

51



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

52

وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)170(�ل�ضنة��2021

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�الدير�– جممع�233

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

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�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 02018965 الكائن يف منطقة الدير – جممع 233  من ت�شنيف 
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العامة )PS( ِوْفـقًا  واملرافق  ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات  اإىل   )RB( مناطق ال�شكن اخلا�س ب

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

الواردة يف القرار 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�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 6 يـــولــيــــــــــــــو 2021م
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م�ضرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)25(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�مْنح�ترخي�ص�ل�ضركة�بتلكو�للِخـْدمات�املالية��ص�م�ب��)م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

مادة�)1(

ُتـمنح �شركة بتلكو للِخـْدمات املالية �س.م.ب. )م( ترخي�س )�شركة م�شاِنـدة القطاع املايل- 

مو  مو خدمة معلومات احل�شابات ومقدِّ ْفـع، اإ�شدار ومعاجلة البطاقات، مقدِّ مو ِخـْدمات الدَّ مقدِّ

ْفـع(. دي الدَّ خدمة مزوِّ

مادة�)2(

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

حمافظ�م�ضرف�البحرين�املركزي

ر�ضيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 6 يــــولــيـــــــــــــو 2021م
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هيئة�تنظيم�الت�ضالت

�اإعالن�ب�ضاأن�عْزم�هيئة�تنظيم�الت�ضالت

اإلغاء�الرتخي�ص�املمنوح�ل�ضركة�الرمال�الذهبية�لالت�ضالت�والت�ضويق

بناًء على طلب �شركة الرمال الذهبية لالت�شالت والت�شويق، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت 

عن عْزمها اإلغاء الرتخي�س العادي لتقدمي ِخـْدمات القيمة امل�شافة املمنوح اإىل �شركة الرمال 

الذهبية لالت�شالت والت�شويق بتاريخ 13 يوليو 2010. ويف حالة رغبة اأيِّ �شخ�س العرتا�س على 

هذا الإعالن، ُيـرَجـى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا، مع ِذْكـر الأ�شباب لذلك، يف موعد اأق�شاه 30 

يومًا من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�الت�ضالت
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�الإعالنات�ال�ضادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�ضنة�2004

ل�بالقانون�رقم�)14(�ل�ضنة�2006 ��ب�ضاأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة،�املعدَّ

اإعالن�رقم�)11(�ل�ضنة�2021

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

ِمـْلـكيتها، والطلبات  نْقـل  التي مت  اإيداعها، والطلبات  التي مت  براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

ـبة عليها. التي انق�شت احلقوق املرتتِّ

  وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم البراءة. 

ـبة على البراءة.  2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتِّ

ـبة على البراءة. 3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتِّ

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�واملِـْلـكية�ال�ضناعية
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انق�ضاء�احلقوق�املرتتبة�على�براءة�الخرتاع�وبطالنها�

 ا�شتنادًا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج 

ـبة على براءات  ل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006، فقد انق�شت جميع احلقوق املرتتِّ املنفعة، املعدَّ

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دْفـع الر�شوم ال�شنوية12009001312/07/2021
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�ضجيل

اإعالن�رقم�)634(�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/ عبدالعزيز عبداهلل علي 

حيدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج عزيز للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 82763-

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

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عي�شى بن بدر بن محمد العواد، وعبدالعزيز عبداهلل 

علي حيدر.      

 

اإعالن�رقم�)635(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

�شيوارام  �شندردا�س  فيجي  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم 71241،  القيد  بموجب  الم�شجلة  للم�شاعد(،  )�شورابي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  باتيا، �شاحب 

والم�شجل  منها  الثالث  والفرع  للم�شاعد(،  )�شورابي  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبًا 

)األف(  وبراأ�شمال مقداره1،000   بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  للمقاولت(  با�شم  )رومول 

 ،GOPALA PILLAI UNNIKRISHNAN NAIRدينار(، وت�شجل با�شم كل من: فيجي �شندردا�س �شيوارام باتيا، و

   .ARUNKUMAR CHULLIKKATTIL AYYAPPAN NAIRو

اإعالن�رقم�)636(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

عبداهلل  جمال  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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محمد ح�شن بوجمال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فريق الأحالم للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،138178 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره1،000  )األف( دينار(، وت�شجل با�شم كل من: جمال عبداهلل محمد ح�شن بوجمال، و

.SATHEESH CHANDRAN SREEDHARAN NAIR

اإعالن�رقم�)637(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها  موؤ�ش�شة )البز لال�شت�شارات/ 

مكاتب محترفة(، نيابة عن ال�شيد/ ح�شين من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، وورثه مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )مطعم بوابة ال�شناب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81976، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،920 )األف وت�شعمائة وع�شرون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل 

با�شم كل من: ح�شين من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، وعبدالرحيم ح�شام من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، 

ح�شام  وحور  عبدالرحيم،  عبدالح�شين  من�شور  ح�شام  ونوراء  عبدالرحيم،  عبدالح�شين  من�شور  ح�شام  وعلي 

من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم. 

اإعالن�رقم�)638(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ت�ضامن

اإىل�موؤ�ض�ضة�فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )وكالة النعيمي لل�شحن البحري/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7541-2، طالبين تحويل 

ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شماة )خدمات في�شل لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

29002-1، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد محمد علي النعيمي.  

اإعالن�رقم�)639(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

اأ�شلم  اإليها �شاكرة بيكم محمد  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

مبارك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العاجل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4-79739، 

طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

اآلف( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيدة/ نور �شاه نواز خان �شريكة معها في ال�شجل.
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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�)640(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اىل�ب�ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ بدرية جعفر عبداهلل 

المليح العرادي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم تقى(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33196- 4، 

طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 106515 

          .RAHAIL LATIFوالمملوكة لكل من: �شميرة اإقبال محمد اإقبال ُكل ح�شين كرم اإلهي، و

اإعالن�رقم�)641(�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 قد تقدم اإليها ال�شيد/ را�شد جا�شم اأحمد جا�شم 

الجودر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مايل�شتون بروبرتيز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80360، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ جا�شم اأحمد جا�شم الجودر ك�شريك معه في ال�شجل.

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�)642(�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 مكتب )فوك�س ان كون�شلتن�شى 

اإف. اى. �شى(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بايونير لالأيدي العاملة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،87043 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين عبدالباري عبا�س عبداهلل �شهاب، 

وانت�شار محمد علي عي�شى القاري. 
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اإعالن�رقم�)643(�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/ �شفاء محمد يو�شف 

داد اهلل نامدار، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ريالنت للمقاولت الميكانيكية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 79459-1، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )داون اإك�شبر�س لخدمات التغليف( اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.BAROOK MOHAMED KHANبا�شم كل من: �شفاء محمد يو�شف داد اهلل نامدار، و

اإعالن�رقم�)644(�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 تقدم اإليها ورثة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل 

بن خالد بن علي اآل خليفة،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإما�س للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

ذات  �شركة  اإلى  للعقارات(  )اإما�س  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الول  الفرع  تحويل  طالبين   ،103603 رقم 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،800.000 )مليون وثمانمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: ال�شيخة منيرة �شلمان خالد اآل خليفة، وال�شيخ عبداهلل اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، وال�شيخ 

و�شحى  وال�شيخة  خليفة،  اآل  خالد  عبداهلل  اإبراهيم  لطيفة  وال�شيخة  خليفة،  اآل  خالد  عبداهلل  اإبراهيم  �شلمان 

اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، وال�شيخة ح�شة اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، مع تنازل ال�شيخ فهد اإبراهيم 

عبداهلل خالد اآل خليفة عن ح�شته في ال�شركة اإلى ال�شيخ �شلمان اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة.

اإعالن�رقم�)645(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

اإىل�فرع�ب�ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي اأحمد علي هجر�س، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شولو للمقاولت( ، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72947، طالبا تحويل 

الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )ذا فليج بروبرتيز( اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي 

تحمل ا�شم )هورتي جروب ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 53518، البالغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 50،000 

)خم�شون األف( دينار بحريني، والمملوكة لل�شيدة/ موزة جا�شم عبداهلل.  

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. 



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

63

اإعالن�رقم�)646(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ت�ضامن

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

ال�شكل  تغيير  طالبين   ،122271 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الأعمال/  لحلول  )وديمة  ا�شم  تحمل 

اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ثناء فاطمة قدير اأحمد �شوفي ح�شن دين.   

اإعالن�رقم�)647(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المحدودة التي تحمل ا�شم )كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م( نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 

وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،66176 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لالأمالك(،  اإ�س  )اإم  ا�شم 

وت�شجل  دينار بحريني،  األف(  وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها 

الدين  الخاجة، و�شالح محمد �شالح  و�شهام عبداهلل علي  اإبراهيم،  اأحمد  الدين  با�شم كل من: محمد �شالح 

اإبراهيم، وثامر محمد �شالح الدين اإبراهيم، وزين محمد �شالح الدين اإبراهيم، ويا�شمين محمد �شالح الدين 

اإبراهيم، و�شارة محمد �شالح الدين اإبراهيم. 

اإعالن�رقم�)648(�ل�ضنة�2021

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

��اإىل��ضركة�ت�ضامن

�

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإم اإم جي اإ�س لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120170، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة اإم اإم جي اإ�س 

لال�شت�شارات/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: راجو 

مينون، و�شولندار موتيرام جي�شراني.

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. 


