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�مر�شوم�رقم�)18(�ل�شنة�2022

بتعيني�مدير�عام�ب�شئون�اجلمارك�يف�وزارة�الداخلية�

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

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

بوزارة  اجلمارك  �شئون  يف  ني  عامَّ مديَرين  بتعيني   2017 ل�شنة   )10( رقم  املر�شوم  وعلى 

الداخلية،

وبناًء على عْر�ض وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيخ تركي بن دعيج اآل خليفة مديرًا عامًا لالإدارة العامة للموارد وُنـُظـم املعلومات  ُيعيَّ

ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية. 

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 23 رم�شان 1443هـ

الموافق: 24 اأبريــــــل 2022م
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�قرار�رقم�)26(�ل�شنة�2022

بتعيني�مدير�ب�شئون�اجلمارك�يف�وزارة�الداخلية

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

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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

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

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2013 بتعيني مدير ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�ض وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد عارف عبد الرحمن فقيه مديرًا لإدارة الرقابة ومتابعة الأداء ب�شئون اجلمارك  ُيـعيَّ

يف وزارة الداخلية.

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1443هـ

الـموافـــــــــق: 24 اأبريــــــل 2022م
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�قرار�رقم�)27(�ل�شنة��2022

باإعادة�ت�شكيل�اللجنة�الوطنية�للموا�شفات�واملقايي�س�

رئي�ض مجل�ض الوزراء: 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�ض، وعلى الأخ�ض 

املادة )4( منه، 

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2017 بت�شكيل اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�ض، 

واجلهات  الوزارات  مع  وبالتن�شيق  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  تر�شيح  على  وبناًء 

املعنية وغرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

ُقرر�الآتي:�

املادة�الأوىل�

والتجارة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  واملقايي�ض  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 

وال�شياحة، وع�شوية كلٍّ من: 

1- مدير اإدارة الفح�ض والمقايي�ض بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 

2- مدير اإدارة التخلي�ض الجمركي ب�شئون الجمارك بوزارة الداخلية. 

3- مدير اإدارة الرقابة والتراخي�ض بوزارة النفط. 

4- مدير اإدارة تر�شيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء. 

5- مدير اإدارة هند�شة المواد بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. 

6- مدير اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة. 

ع�شوًا من ذوي الخبرة والخت�شا�ض.  7- المهند�شة لمى عبا�ض المحرو�ض   

ع�شوًا من ذوي الخبرة والخت�شا�ض.  8- الآن�شة دلل فوؤاد البحارنة    

ممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.  9- ال�شيدة �شونيا محمد جناحي   

ممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.  10- ال�شيد نواف خالد الزياني    

ممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.  11- ال�شيد اأحمد �شباح ال�شلوم   

وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة اأربع �شنوات.

وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�ض يحل حمل الرئي�ض يف حالة غيابه. 
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املادة�الثانية�

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

رئي�س�جمل�س�الوزراء�

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 26 رم�شان 1443هـ

المـــوافــــق: 27 اأبريل 2022م
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�تعميم

�ب�شاأن�عطلة�يوم�العمال�العاملي�لعام�2022م

وعطلة�عيد�الفطر�املبارك�لعام�1443هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2022م، تعطَّ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  يوم الأحد املوافق الأول من �شهر مايو 2022م، كما تعطَّ

العامة مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1443هـ يوم العيد واليومني التاليني له، واإذا �شادف 

اأحد اأيام العيد يوم عطلة ر�شمية، فيعوَّ�ض عنه بتمديد العطلة يومًا اآخر.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 25 اأبـريــــل 2022م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)61(�ل�شنة�2022

�بتعديل�جدول�برامج�التاأهيل�والتدريب

�املُرافق�للقرار�رقم�)36(�ل�شنة��2018ب�شاأن�حتديد�برامج�التاأهيل�والتدريب

للمحكوم�عليهم�بعقوبات�بديلة�واإجراءات�تنفيذها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، املعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ض املادة )8( منه، 

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، وتعديالته، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة، وتعديالته، 

وبعد التن�شيق مع وزير الداخلية،

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

ُقِرَر�الآتي:

مادة�)1(

ُي�شاف بند جديد برقم )7( اإىل جدول برامج التاأهيل والتدريب املُرافق للقرار رقم )36( 

التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة واإجراءات  ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج 

تنفيذها، ن�شه الآتي:

اجلهة املُ�شرفةنوع الربنامجالرقم

جمعية التعايف من املخدراتبرنامج )تعايف(7

مادة�)2(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير�العدل

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1443هـ 

المــــــوافــــــق: 26 اأبـــريــل 2022م



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

10

�وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)36(�ل�شنة�2022

�ب�شاأن��شْحـب�ترخي�س�مركز�تدريب�-�اأرن�شت�ويونغ

"موؤ�ش�شة�تدريبية�خا�شة"

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

ويونغ  -اأرن�شت  تدريب  مركز  ترخي�ض  نْقـل  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

"موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة"، 
وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1130( املوؤرخ يف 13 اأبريل 2022،

وبناًء على عْر�ض القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 )11( رقم  القرار  مبوجب  للتدريب  ويونغ  اأرن�شت  لل�شادة/  املمنوح  الرتخي�ض  ُيـ�شحب 

ل�شنة 2012 ب�شاأن نقل ترخي�ض مركز تدريب - اأرن�شت ويونغ "موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة"، وذلك 

رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف تقرير الزيارة التفتي�شية رقم )1130( املوؤرخ يف 13  للمخالفة املحرَّ

ـلة يف عدم وجود مقر للموؤ�ش�شة التدريبية واإخالء املقر املعتَمـد لدى الوزارة. اأبريل 2022، املتمثِّ

مادة�)2(

ـِبـعات القانونية  تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار كافة امل�شئوليات والتَّ

ـبة على تنفيذ اأحكام هذا القرار. واملالية املرتتِّ
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مادة�)3(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام 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: 20 رم�شان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 اأبـريــــل 2022م
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وزارة�املوا�شالت�والت�شالت

�قرار�رقم�)5(�ل�شنة�2022

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)2(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن��شروط�الت�شجيل�وال�شالمة�واإجراءات�احل�شول�على�ترخي�س

��املالحة�واإجازة�القيادة�لل�شفن�ال�شغرية�التي�تِقل�حمولتها�

الإجمالية�عن�مائة�وخم�شني�طناً�

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات 

احل�شول على ترخي�ض املالحة واإجازة القيادة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية 

ل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2022، عن مائة وخم�شني طنًا، املُعدَّ

وبناًء على عْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني )3( و)20( مكررًا الفقرة )ب( من القرار رقم )2( ل�شنة 2021 

القيادة  واإجازة  املالحة  ترخي�ض  على  احل�شول  واإجراءات  وال�شالمة  الت�شجيل  �شروط  ب�شاأن 

لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا، الن�شان الآتيان:

مادة�)3(:

تغيير�ال�شم�والموا�شفات�الجوهرية

ل يجوز ملالك ال�شفينة اأو الدراجة املائية )اجَلْت �ْشِكي( تغيري ا�شمها اأو اإدخال اأية تعديالت 

اأو  منها،  املنبثقة  الأ�شوات  اأو  �شرعتها،  اأو  اأبعادها،  اأو  توازنها،  على  ر  توؤثِّ قد  عليها  جوهرية 

ُيلغى  اإل مبوافقة الإدارة املخت�شة. ويف حالة املوافقة،  اأو�شافها املذكورة يف �شهادة الت�شجيل، 

الت�شجيل  املعدة لذلك ب�شجل  وُيْثِبت املوظف املخت�ض ال�شم اجلديد يف اخلانة  القدمي  ال�شم 

ر باملوا�شفات اجلديدة يف �شهادة الت�شجيل، كما ت�شُدر �شهادة ت�شجيل بالبيانات اجلديدة  ويوؤ�شِّ

بعد التاأكد من �شالمة ال�شفينة اأو الدراجة املائية )اجَلْت �ْشِكي(.
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مادة�)20(�مكرراً�فقرة�)ب(:

 ب- ُي�شتَرط اأثناء ا�شتخدام الدراجات المائية )الَجْت �ْشِكي( التقيُّد بالآتي:

1- ِلْب�ض �شترات النجاة لجميع الركاب.

2- و�شع مفتاح الأمان حول مع�شم ال�شائق اأو في �شترة النجاة لإيقاف المحرك في حالت 

الطوارئ.

المخ�ش�شة  والأماكن  والخا�شة  العامة  وال�شواطئ  المحظورة  المناطق  عن  3- البتعاد 

لل�شباحة م�شافة ل تقل عن )100( متر.

4- البتعاد عن المن�شاآت الحيوية والممرات البحرية.

5- ا�شتخدام الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( خالل فترة النهار فقط.

على ظهر  برفقته  اأمره  ولي  كان  اإذا  اإل  ميالدية  �شنة   )16( ال�شائق عن  عمر  يقل  6- األ 

الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي(.

7- عدم الت�شابق اأو القيام باأية حركات ا�شتعرا�شية خطرة.

8- البتعاد بم�شافة ل تقل عن )10( اأمتار عن اأية وحدة بحرية اأخرى.

9- األ يتجاوز عدد الركاب الحد الأق�شى المحدد للدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( في �شهادة 

الت�شجيل.

املادة�الثانية�

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير�املوا�شالت�والت�شالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 17 اأبــــريـل 2022م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

�قرار�رقم�)42(�ل�شنة�2022

�ب�شاأن�ا�شرتاطات�ومعايري�الرتخي�س�مبزاولة�ن�شاط�املطاعم�املخ�ش�شة

للخدمات�ال�شياحية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

واملعار�ض،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ض،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات منح الرتاخي�ض ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخلدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

ال�شياحية  املرافق  تراخي�ض  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

�شة خلدمة املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، املخ�شّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�ض اخلدمات ال�شياحية،

�شة  املخ�شّ املطاعم  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

للخدمات ال�شياحية،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2019 ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري الرتخي�ض مبزاولة ن�شاط 

املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية امل�شتقلة عن الفنادق.

مادة�)2(

ي�شرتط للرتخي�ض مبزاولة ن�شاط املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية الآتي:

1-    اأن تكون المطاعم المخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية في عقار مالئم وذلك بعد موافقة هيئة 

البحرين لل�شياحة والمعار�ض.

2-    الح�شول على موافقات الجهات المعنية بممار�شــة ن�شاط المطاعم المخ�ش�شة للخدمات 

ال�شياحية.



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

15

3-    اللتــزام بالموا�شفــات والمعاييــر وال�شــتراطات التــي تحددهــا الإدارة المعنيــة بالرقابــة 

والتراخي�ض بهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�ض.

4-    اللتزام ب�شــروط الترخي�ض وعدم ا�شــتغالل المطاعم في اأي ن�شــاط اآخر بخالف الن�شاط 

المرخ�ض به.

مادة�)3(

ن�شاط  الرتخي�ض مبزاولة  ا�شرتاطات ومعايري  ب�شاأن  ل�شنة 2019  القرار رقم )54(  ُيلغى 

املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية.

مادة�)4(

على الرئي�ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ض تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل 

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

وزير�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

زايد�بن�را�شد�الزياين

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 28 اأبــــريــل 2022م
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)11(�ل�شنة��2022

�ب�شاأن�تعيني�مدير�للمركز�العلمي�البحريني�

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  ل�شنة 2018 يف  رقم )2(  القرار  وعلى 

متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني مدير للمركز العلمي البحريني، 

ونظرًا لعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء املدة املحددة يف القرار رقم )8( ل�شنة 2021 

ب�شاأن تعيني مدير للمركز العلمي البحريني،

وبناًء على عْر�ض القائم باأعمال وكيل الوزارة، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل�

ُتعنيَّ ال�شيدة/ لطيفة عبداهلل املطيويع، مديرًا للمركز العلمي البحريني ملدة عام، اأو حلني 

اأيهما  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل  املركز  اإدراج  اإجراءات  من  النتهاء 

اأقرب.

املادة�الثانية

يتوىل املدير املعنيَّ اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

رقم )21( ل�شنة 1989، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي ملراكز متكني ال�شباب والهيئات 

ل�شنة   )2( رقم  للقرار  املرافقة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية 

عليها يف  املن�شو�ض  الإدارة  ملجل�ض  رة  املقرَّ وامل�شئوليات  الخت�شا�شات  كافة  له  وتكون   ،2018

الالئحة النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفقًا للخطط والربامج والأن�شطة 
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بالن�شبة  والتوجيه  واملتابعة  الإ�شراف  يتوىل م�شئولية  الوزارة، كما  توافق عليها  اأو  ت�شعها  التي 

ملوظفي وعمال املركز.

املادة�الثالثة

على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعنيَّ جميع اأموال املركز و�شجالته 

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  مدير  ُيِعدُّ 

نًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا  مت�شمِّ

القرار.

املادة�اخلام�شة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

 

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 21 اأبــــريـل 2022م 
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)12(�ل�شنة�2022

ب�شاأن�تعيني�مدير�ملركز�متكني��شباب�املحرق�النموذجي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  ل�شنة 2018 يف  رقم )2(  القرار  وعلى 

متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني مدير ملركز متكني �شباب املحرق النموذجي،

ونظرًا لعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء املدة املحددة يف القرار رقم )9( ل�شنة 2021 

ب�شاأن تعيني مدير ملركز متكني �شباب املحرق النموذجي،

وبناًء على عْر�ض القائم باأعمال وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد/ حممد علي جناحي، مديرًا ملركز متكني �شباب املحرق النموذجي ملدة عام، 

اأو حلني النتهاء من اإجراءات اإدراج املركز بالهيكل التنظيمي لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 

اأيهما اأقرب.

املادة�الثانية

يتوىل املدير املعنيَّ اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

رقم )21( ل�شنة 1989، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي ملراكز متكني ال�شباب والهيئات 

ل�شنة   )2( رقم  للقرار  املرافقة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية 

عليها يف  املن�شو�ض  الإدارة  ملجل�ض  رة  املقرَّ وامل�شئوليات  الخت�شا�شات  كافة  له  وتكون   ،2018

الالئحة النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفقًا للخطط والربامج والأن�شطة 

بالن�شبة  والتوجيه  واملتابعة  الإ�شراف  يتوىل م�شئولية  الوزارة، كما  توافق عليها  اأو  ت�شعها  التي 

ملوظفي وعمال املركز.
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املادة�الثالثة

على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعنيَّ جميع اأموال املركز و�شجالته 

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  مدير  ُيِعدُّ 

نًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا  مت�شمِّ

القرار.

املادة�اخلام�شة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

 

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 21 اأبــــريـل 2022م 
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)13(�ل�شنة�2022

ب�شاأن�تعيني�مدير�ملركز�متكني��شباب�مدينة�حمد�النموذجي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  ل�شنة 2018 يف  رقم )2(  القرار  وعلى 

متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالته،

حمد  مدينة  �شباب  متكني  ملركز  مدير  تعيني  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

النموذجي،

ونظرًا لعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء املدة املحددة يف القرار رقم )7( ل�شنة 2021 

ب�شاأن تعيني مدير ملركز متكني �شباب مدينة حمد النموذجي،

وبناًء على عْر�ض القائم باأعمال وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُتعنيَّ ال�شيدة/ نيلة عبداهلل املري، مديرًا ملركز متكني �شباب مدينة حمد النموذجي ملدة عام، 

اأو حلني النتهاء من اإجراءات اإدراج املركز بالهيكل التنظيمي لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 

اأيهما اأقرب.

املادة�الثانية

يتوىل املدير املعنيَّ اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

رقم )21( ل�شنة 1989، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي ملراكز متكني ال�شباب والهيئات 

ل�شنة   )2( رقم  للقرار  املرافقة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية 
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عليها يف  املن�شو�ض  الإدارة  ملجل�ض  رة  املقرَّ وامل�شئوليات  الخت�شا�شات  كافة  له  وتكون   ،2018

الالئحة النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفقًا للخطط والربامج والأن�شطة 

بالن�شبة  والتوجيه  واملتابعة  الإ�شراف  يتوىل م�شئولية  الوزارة، كما  توافق عليها  اأو  ت�شعها  التي 

ملوظفي وعمال املركز.

املادة�الثالثة

على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعنيَّ جميع اأموال املركز و�شجالته 

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  مدير  ُيِعدُّ 

نًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا  مت�شمِّ

القرار.

املادة�اخلام�شة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

 

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 21 اأبــــريـل 2022م 
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موؤ�ش�شة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)2(�ل�شنة�2022

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)1(�ل�شنة�2020

بتنظيم�اأحكام�احتادات�املالك�يف�العقارات�امل�شرتكة

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

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2020 بتنظيم اأحكام احتادات املالك يف العقارات امل�شرتكة،

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

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ت�شتبدل بن�شو�ض املواد )36( و )50( الفقرة الثانية و)55( و)63( من القرار رقم )1( 

ل�شنة 2020 بتنظيم اأحكام احتادات املالك يف العقارات امل�شرتكة، الن�شو�ض الآتية:

مادة�)36(:

انتخاب�مجل�س�اإدارة�الإتحاد

يف حالة ما اإذا كان عدد الوحدات بالعقار امل�شرتك اأكرث من ت�شع وحدات ينتخب اأع�شاء 

ع�شو  لكل  ويكون  ال�شنوي،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  الحتاد  لإدارة  جمل�شًا  ك  املاُلَّ احتاد 

على حد  الأ�شا�شي  النظام  ين�ض  ما مل  له،  وحدة مملوكة  كل  النتخابات عن  واحد يف  �شوت 

اأق�شى من الأ�شوات لكل ع�شو، على األ يقل عدد اأع�شاء جمل�ض اإدارة الحتاد عن ثالثة اأع�شاء 

ول يزيد على ت�شعة اأع�شاء.

ويجوز للجمعية العمومية اختيار ثالثة اأع�شاء احتياطيني ل�شتكمال املنا�شب ال�شاغرة يف 

ها لأيِّ �شبب كان. جمل�ض الإدارة عند ُخُلوِّ

اأع�شاء  ك  املاُلَّ يكون  اأقل،  اأو  ت�شعًا  امل�شرتك  بالعقار  الِوْحدات  عدد  كان  اإذا  ما  حالة  ويف 

مبجل�ض اإدارة الحتاد تلقائيًا دون احلاجة اإىل اإجراء انتخابات.

اأما بالن�شبة لحتاد املالك الرئي�شي اأو املركزي في�شرتط األ يقل عدد اأع�شاء جمل�ض اإدارة 

الحتاد عن خم�شة اأع�شاء يف احتاد املالك الرئي�شي و�شبعة اأع�شاء يف احتاد املالك املركزي ول 

يزيد على ت�شعة اأع�شاء يف اأي منهما، وذلك كله ما مل ين�ض النظام الأ�شا�شي على خالف ذلك.
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مادة�)50(�الفقرة�الثانية:

ول يجوز انتخاب اأي ع�شو كاأمني خزينة لفرتتني متتاليتني، ويجوز اأن ي�شغل ع�شو واحد من 

اأع�شاء جمل�ض اإدارة الحتاد اأكرث من من�شب، وذلك مبوافقة اأغلبية جمل�ض الإدارة.

مادة�)55(:

الح�شور

روؤ�شاء جمال�ض  اأو الحتاد املركزي من  الرئي�شي  العمومية لالحتاد  يكون ح�شور اجلمعية 

انتخاب جمال�ض  الأع�شاء يف حالة عدم  الذين اعتمدهم  املمثلني  اأو  الفرعية  احتادات املالك 

اإدارات لتلك الحتادات، اإ�شافًة اإىل مالك الوحدات الرئي�شية اأو املركزية بح�شب الأحوال.

 ويجوز لحتاد املالك طلب ح�شور مراقب حمايد يف اجتماعات اجلمعية العمومية.

مادة�)63(:

القرار�العادي

يكون الت�شويت على القرارات العادية باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين وفقًا لن�ض املادة )59( 

النظام  اأو  القرار  هذا  يف  ذلك  خالف  على  ين�ض  مل  ما  عادي  بقرار  وذلك  القرار،  هذا  من 

الأ�شا�شي اأو النظام الرئي�شي. 

ويكون  ِوْحدٍة �شوت واحد  لكل مالِك  يكون  الأيدي، بحيث  برْفع  الت�شويت  يكون  اأْن  ويجوز 

الت�شويت ِوْفقًا لن�شبة ال�شوت اأو وزنه النتخابي والذي ُيحت�شب على النحو الآتي:

1-  بالن�شــبة لقطــع الأرا�شــي التــي لم يتم تطويرها وبالن�شــبة لل�شــقق والطبقات ُيحت�شــب وزن 

ال�شوت النتخابي بح�شب م�شاحة الأر�ض اأو ال�شقة اأو الطبقة الثابتة بوثيقة الملكية من�شوبة 

اإلى اإجمالي م�شاحة الوحدات العقارية بالعقار الم�شترك ذات ال�شلة بعملية الت�شويت.

- بالن�شبة لقطع الأرا�شي التي تم تطويرها وتم تو�شيل خدمات الكهرباء والماء اإليها ُيحت�شب  2

وزن ال�شوت بح�شب م�شاحة الأر�ض الثابتة بوثيقة الملكية م�شافًا اإليها م�شاحة البناء طبقًا 

للحــد الأق�شــى لم�شــاحة البناء الم�شــموح به قانونًا من�شــوبة اإلى اإجمالي م�شــاحة الوحدات 

العقارية بالعقار الم�شترك ذات ال�شلة بعملية الت�شويت. 

ويجوز اأن يحدد النظام الأ�شا�شي ن�شب اأ�شوات مت�شاوية يف اأي من احلالتني الآتيتني: 

     1- رغبة المالك في الت�شويت بالت�شاوي. 

     2- لتحقيق الإدارة المثلى للعقار الم�شترك، في حال كون الت�شويت بالت�شاوي اإيجابي للمالك. 

كما يجوز اأن يت�شمن النظام الأ�شا�شي اآلية اأخرى حل�شاب ن�شبة ال�شوت اأو وزنه النتخابي 

بخالف ما ُذكر بالفقرة الثانية من هذا املادة.
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املادة�الثانية

الواردة  لالآلية  وفقًا  القرار،  هذا  نفاذ  تعقب  التي  الحتادات  اإدارة  جمل�ض  انتخاب  يكون 

بالفقرة الثانية من املادة )63( امل�شار اإليها، ويجوز للجمعية العمومية لالحتاد الن�ض على اآلية 

اأخرى يف النظام الأ�شا�شي تطبق يف النتخابات الالحقة. 

املادة�الثالثة

على الرئي�ض التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�اإدارة�موؤ�ش�شة�التنظيم�العقاري

���������������������������������������������شلمان�بن�عبداهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رم�شان 1443هـ

المـــــــوافــــق: 27 اأبـــريــل 2022م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)73(�ل�شنة�2022

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�باربار�-�جممع�)526(

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�ض 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 )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم )05017122( الكائن يف منطقة باربار جممع )526( من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفـقًا 

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

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافــــــق: 10 اأبـريــل 2022م



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

27



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

28

وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)77(�ل�شنة�2022

ب�شاأن�املخطط�التف�شيلي�اجلزئي�ملنطقة�مقابة�-�جممع�)509(

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�ض 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 )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ط التف�شيلي اجلزئي املّعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. مقابة والواقع �شمن جممع )509( طبقًا للمخطَّ
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مادة�)2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة مقابة جممع )509( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف 

ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  خمطَّ

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)3(

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

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

�����������������������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 رم�شان 1443هـ

المــــــوافـــــق: 20 اأبـــــريــل 2022م
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 الخطة السنوية 

 )تمكني(لصندوق العمل 

2022

اخلطة�ال�شنوية�ل�شندوق�العمل�)متكني(�ل�شنة�2022



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

34

الملخص التنفيذي

ــــل  ــــندوق العم ــــل ص ــــني(واص ــــوده لضــــمان ) تمك جه
اســتمرارية األعمــال ودعــم ســوق العمــل فــي عــام 

حــةابلــرغم مــن التحــدايت المســتمرة بســبب جائ 2021
 ، حيـث بلـغ إجمـالي االلزتامـات الـيت)19-كوفيد(كورونا 

لــدعم االقتصــاد أكــرث مــن  2021تــم رصــدها فــي عــام 
 .مليون دينار بحريين 122

كـرث هذا وتفتخر تمكني بدعمها فـي العـام المـايض أل
 من َاالف مؤسسة جديدة وقائمة وتوظيف أكرث 8من 

وظيـف َاالف بحريين عرب الربنامج الـوطين للت 7 )7000(
أحـدى عرشـ  ألـف بحـريين )11000  (إضـافًة إلـى تـدريب

المتعــددة، وذلــك فــي ضــوء مــن خــالل بــرامج التــدريب
لخطـة الجهود المبذولة في االشهر الماضية لتطبيق ا
لمالي الحكومية للتعافي االقتصادي وبرنامج التوازن ا

 مـن والذي شهد االقتصاد بموجبهـا انتعاشـًا ملحوظـاً 
ــــذي حــــتم علــــى معظــــم 19-تــــداعيات كوفيــــد ، وال

 المؤسسات ضرورة التحلي ابلمرونـة مـن خـالل الميضـ
راريتها في تطبيق التكنولوجيا الرقميـة لضـمان اسـتم

في السوق

أثري ، يهدف الصندوق لمـنح لإلنتاجيـة والتـ2022وفي 
  االقتصــادي،  مــن خــالل مواصــلتها فــي العمــل للوفــاء
ابلزتاماتهــــــا وفقــــــًا لخطــــــة التعــــــافي االقتصــــــادي 

ديــد وبنــاء علــى ذلــك، تــم تح. وإســرتاتيجيتها الجديــدة
 أربع محاور ذات لدعم وخلق فرص جديـدة للمؤسسـات

جيــة المســاهمة فــي االنتا: واألفــراد البحــرينيني وهــي
ـــق  ـــة، خل ـــع اإلنتاجي ـــالل رف ـــن خ ـــادي م ـــو االقتص والنم

ة مؤسســات أكــرث كفــاءة وفعاليــة، خلــق وظــائف عاليــ
الت الجودة و دعم التقدم الوظيفي، وتحفزي التسـهي

 .التمويلية

وعليـــه، توضـــح  هـــذه الخطـــة طريقـــة عمـــل الصـــندوق 
ــًا  ــل وفق ــاص وســوق العم ــدعم القطــاع الخ المحدثــة ل

ــوام  ــرتاتيجية لألع ــة اإلس ــرامج  2025 -2021للخط وب
 .الصندوق الجديدة وأهدافها

 2022الخطة السنوية 

2
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 أهداف الصندوق

ــــم  ــــانون رق ــــًا للق ــــنة ) 57(وفق ــــادة -2006لس ، 3الم
 :تسعى تمكني إلى تحقيق األهداف التالية

.ينالمساهمة في تنمية وتعزيز االقتصاد الوط1.

ــه 2. ــاص لجعل ــاع الخ ــي تطــوير القط ــاهمة ف المس
.محرك النمو االقتصادي في المملكة

ــــدرتهم 3. ــــرينيني ومق ــــال البح ــــاءة العم ــــع كف رف
ق اإلنتاجية وقـدرتهم علـى المنافسـة فـي سـو

.العمل

حــرينيني تهيئــة البيئــة المناســبة لجعــل العمــال الب 4.
. لالخيار األفضل للتوظيف من قبل أصحاب العم

رأة تهيئـــة البيئــــة المناســـبة لــــزايدة إدمـــاج  المــــ5.
 .البحرينية في سوق العمل

ــــال 6. ــــبة للعم ــــدة ومناس ــــل جدي ــــرص عم ــــق ف خل
.البحرينيني

رؤيتنا 

ــا ــويرهم، والمس ــن خــالل تط همة تمكــني البحــرينيني م
.في تحقيق ازدهار االقتصاد الوطين

 رسالتنا

، الســوق تمكــني البحــرينيني بمــا يتناســب مــع متطلبــات

ع وتعزيــز قــدرات المؤسســات للمســاهمة فــي توســي
.االقتصاد الوطين

 الصندوق مسؤوليات

4)  2021الربع الثالث (التقرير االقتصادي الثالث لمملكة البحرين: وزارة المالية واالقتصاد الوطين: * المصدر

 2022الخطة السنوية 
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 دعم ربط خالل من التأثري وصناعة النمو تشجيع
.االقتصادية ابلنتائج تمكني

 على الرتكزي خالل من اإلنتاجية وزايدة التنّوع تعزيز
 ويرتط على المؤسسات وتشجيع الواعدة القطاعات

 .العمل في طرقها

.ياالقتصاد التأثري وذات المدروسة المشاريع دعم

 تلبيةو البرشية الموارد لتنمية حديثة سبل اعتماد
.انتاجيته ورفع العمل سوق احتياجات

المحاور الرئيسية

المنهجية

وظائف عالية الجودة من خالل التكنولوجيا 

يري أدى  تصاعد دور التكنولوجيا في مجال األعمال إلى تغ
ـــل  ـــى تقلي ـــالي إل ـــات وابلت ـــي المؤسس ـــل ف ـــرق العم ط

ني ستواصــل تمكــ. غــري المــاهرةلاحتياجهــا إلــى العمالــة ا
سبة دعمها  من خالل خلق فرص العمل للبحرينيني ورفع ن

 المرونــة فــي العمــل، وتشــجيع المؤسســات علــى تبــين
تشجيع التكنولوجيا لالرتقاء بجودة الوظائف وتنويعها، و

. المشاركة في العمل الحر

التغيري االقتصادي من خالل األعمال المبتكرة

ة فـي تعترب المؤسسـات الناشـئة وخاصـة تلـك المتخصصـ
ادي مجــال التكنولوجيــا محركــًا مهمــًا  فــي النمــو االقتصــ
ــ ــااي اقتص ــة قض ــة لمعالج ــا هائل ــوفر فرًص ــا ت ــث إنه ادية حي

تمكني  سرتكز إسرتاتيجية. بطرق مبتكرة وأكرث استدامة
ع علــى زايدة عــدد المؤسســات الناشــئة والمبتكــرة، ورفــ

 .جودتها إضافًة إلى توفري فرص تمويلية أفضل

تنمية المؤسسات من خالل زايدة المرونة

مـن  تهدف تمكني إلى رفع اإلنتاجية في القطـاع الخـاص
ة، خالل تعزيز قـدرة المؤسسـات علـى إيجـاد حلـول مبتكـر
ــدع ــى التمويــل، وتــوفري ال م وتحســني فــرص الحصــول عل

تلبيـة كما تهدف تمكني ل. المالي واالستشاري الشامل
ب احتياجات سوق العمل من خالل مطابقة مهارات التـدري

.مع تلك االحتياجات

نظرة عامة حول اإلسرتاتيجية

) 2025-2021(أطلــق دورتــه اإلســرتاتيجية الخامســة 
ية واليت ترتكز على أربع محاور رئيسـ 2021في العام 

متغرية لتتماىش مع احتياجات االقتصاد والمتطلبات ال
.لسوق العمل

5

 2022الخطة السنوية 
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 الخاص القطاع
ــة كورونــا آبثــار ســلبية  صــاد علــى االقتتســببت جائح

ين ولـم تكـن البحـر  ،العالمي في جميع أنحاء العالم
 تــأثر االقتصــاد نســبيًا فــي العــام إذمســتثناة مــن ذلــك

حيث  بسبب عدم استقرار القطاعات غري النفطية، 2020
٪ 4.9بة انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنس

ــــة ب  وعليــــه، أطلقــــت . 2019فــــي العــــام % 2.1مقارن
حزمـــة ماليـــة واقتصـــادية  2020حكومـــة البحـــرين فـــي 

مـن النــاتج المحلـي اإلجمـالي للحــد % 30بلغـت نسـبتها 
، كما 19-من اآلثار االقتصادية الناتجة من تفيش  كوفيد
 .اتبعت سياسات مدروسة للتعامل مع الجائحة

 واليـــوم، يواصـــل االقتصـــاد التعـــافي مـــن تـــداعيات
ـــد  حيـــث شـــهد انتعاشـــًا بنســـبة طفيفـــة 19-كوفي

ن ومــن المتوقــع أومســتقرة فــي األشــهر الماضــية، 
٪ فـي عـام 2.6تبلغ نسبة نمو الناتج المحلـي اإلجمـالي 

٪ فـي عـام 4.1كما يتوقـع أن ترتفـع النسـبة إلـى  2021
حيــــث ســــوف يســــتمر االقتصــــاد فــــي تحقيــــق . 2022

 انتعاش مطرد 

ــارش ــال المب ــى االتص ــاد عل ــة االعتم ــات كثيف  القطاع
ــن الضــرر   حيــُث انخفــض معــدل شــهدت أعلــى نســبة م
ــة ــنوي للقطاعــات التالي ــاع: النمــو الس ــادق والمط م الفن

 %).10(، والتجارة %)31(، والنقل واالتصاالت %)42(

 

 

 العمل سوق
  19-كوفيد بتفيش التأثر جراء 2020 العام في

 عدد إجمالي في انخفاضاً  الخاص القطاع سجل
 في العمالة مجموع بلغ حيث ،%7 بنسبة العمالة

  ب مقارنة 2020 في موظف 564,707 الخاص القطاع
 توظيف إجمالي انخفضو هذا .2019 في 605,824

 وقف بسبب وذلك %8 بنسبة البحرينيني لغري العمالة
 كوني قد مما .الجزئي اإلغالق أثناء العمل تصاريح إصدار
 بشكل االعتماد إلى لالتجاه للمؤسسات مشجًعا عامالً 

 حتأصب لذلك ونتاجاً  .البحرينيني توظيف على أكرب
 فضةمنخ الوافدة العمالة على اعتماداً  أقل المؤسسات

 في أكرب بشكل ابالستثمار بدأت حيث التكلفة
 .عملها طريقة في واالبتكار التكنولوجيا

 ارتفاعاً  الخاص القطاع شهد 2021 العام في
 ذلك ويعود البحرينية العمالة عدد في %1 بنسبة

 .كومةالح قدمتها اليت واالقتصادية المالية الحزمة إلى

  المشرتكني عدد إجمالي بلغ نفسه العام وفي
 بلغ حيث .موظفاً  35,692 الخاص القطاع في الجدد

 لقطاعاب التحقوا الذين الجدد البحرينيني الموظفني عدد
 غري الموظفني عدد بلغ بينما موظفاً  4,663 الخاص

 .موظف 31,029 البحرينيني
 

 

الوضع االقتصادي 

(%)  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 ( 2022-2019 )*
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الخدمات االجتماعية والشخصية
األنشطة العقارية
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2019 2020 ***2021 ***2022

 المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب القطاع
)**2021الربع الثالث، (

اإلحصائيات المتوقعة***

نمو الناتج المحلي الحقيقي

 تم استخدام بعض المعلومات من المصادر المفتوحة و لم يتم التحقق منها من قبل تمكني*
 )2021الربع الثالث (التقرير االقتصادي الثالث لمملكة البحرين: وزارة المالية واالقتصاد الوطين: ** المصدر
   التقرير االحصائي الربع سنوي :هيئة المعلومات والحكومة اإللكرتونية: *المصدر

6

 2022الخطة السنوية 

) 2021 –الربع الثالث (مؤرشات سوق العمل 

.ب.د  763

متوسط األجر 
السنوي 

في  للبحرينيني
القطاع الخاص  

.ب.د 266
متوسط األجر 
 السنوي لغري

ي البحرينيني ف
القطاع الخاص

35,692
 

المساهمون 
الجدد في 

القطاع الخاص

ني توظيف البحرينيني في القطاع الخاص  للجنس
)2021-الربع الثالث(

62,338
(65%)

33,281
الموظفون الذكور(35%)

الموظفون اإلناث
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 :حصر دون التجارية، المؤسسات قبل من 19-كوفيد من المستفادة الدروس من

 من رونةم أكرث تكون أن إلى لحاجتها وعياً  أكرث المؤسسات أصبحت حيث الرقمي التحول أهمية على الجائحة أكدت•
   .استمراريتها لضمان عملها طرق وتغيري الرقمية التكنولوجيا على االعتماد خالل

 التكلفة، ةمنخفض العمالة على اعتماداً  وأقل االبتكار و المرونة على مبنية أعمال لطرق المؤسسات تبين خالل من•
   .إنتاجيتها نسبة ارتفعت

 مرونةال لضمان اإللكرتونية التجارة الستخدام المبارش االتصال على المعتمدة للمؤسسات فرص عدة تتوفر•
.المستقرة غري االقتصادية األوضاع في أعمالها واستمرارية

اص ورفـع يهـدف إلـى زايدة العمالـة البحرينيـة فـي القطـاع الخـ) تمكـني(التوجه اإلسرتاتيجي لصندوق العمل 
 :إنتاجية العمل من خالل

.دعم المؤسسات عرب التحول الرقمي وتعزيز طرق عملها لتصبح أكرث إنتاجية•

 .برنامج دعم األجور األكرث شمولية •

 .دعم نمو المؤسسات من خالل الرتكزي على اإلنتاجية واالبتكار  واالتجاه نحو األسواق العالمية•

ال رايدة عنصــر رئييســ َاخــر لتحقيــق نمــو القطــاع الخــاص وزايدة اإلنتاجيــة وهــو دعــم المــرأة البحرينيــة  فــي مجــ
 :األعمال وزايدة مشاركتها في سوق العمل

ل للمـرأة يمكن تحقيق ذلك من خالل تحسني فرص حصول رائدات األعمال على التمويل ودعم برامج رايدة األعما•
.البحرينية

آثار التغيري والفرص الجديدة -الوضع االقتصادي

7

 2022الخطة السنوية 
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 .البحرين مملكة ذلك في بما العالم أنحاء كافة في المؤسسات على 2021 العام خالل كورونا جائحة تأثري استمر
 بلغ حيُث  الرئيسية، الربامج خالل من مؤسسة 8,224 بدعم )تمكني( العمل صندوق قام األعمال استمرارية ولضمان
 بلغت كما ،2021 عام في الرئيسية الخاص القطاع تنمية لربامج بحريين دينار مليون 34 من أكرث تمكني الزتامات إجمالي

  عام في .بحريين دينار ماليين 6 وقدره بمبلغ االلزتامات إجمالي من %18 األعمال استمرارية برنامج الزتامات نسبة
 التمويل برامج الزتامات أما ٪57 بنسبة الخاص القطاع دعم لربامج تمكني الزتامات غالبية المشرتكة المنح شكلت 2021
 .الخاص القطاع تنمية دعم الزتامات إجمالي من %43 فشكلت والضمانات القروض أرابح لدعم

2021إحصائيات 

*دعم تنمية القطاع الخاص

)اتحسب عدد الطلب(القطاعات األكرث استفادة من برامج دعم القطاع الخاص 

عدد المؤسسات المستفيدة بحسب الحجم 
 حسب تصنيف وزارة التجارة والصناعة والسياحة

 2021إحصائيات برامج دعم تنمية القطاع الخاص الرئيسية في عام 

  2021االلزتامات حسب الربنامج في عام 
)ب.د(

21%

77%

1%
1%

متوسطة

افرتاضية
متناهية الصغر
صغرية

كبرية

:إجمالي الطلبات
8,224

الصناعات 
ةالتحويلي

2,537
(38.4%)

البيع والتجارة الخدمات 
الشخصية

خدمات الفنادق خدمات أخرى
واألطعمة

الخدمات 
اإلدارية والدعم

الفن والرتفيه ␋ 
والرايضة
والرتويح

األنشطة 
االحرتافية
والعلمية 
والتقنية

المعلومات 
والتواصل

الصحة البرشية 
والعمل

االجتماعي

1,810
(27.4%)

1,208
(18.3%)

760
(11.5%) 500

(7.5%) 326
(5%) 268

(4%)
266
(4%) 148

(2.2%)
137

(2%)

8,224
إجمالي 

المؤسسات 
المستفيدة من 

 برامج دعم تنمية
القطاع الخاص

.ب.د 19,853,381
الزتامات الدعم عرب المنح

.ب.د 14,782,453
الزتامات الدعم عرب  

التمويل

 .ب.د 34,635,834 
إجمالي 

الزتامات دعم 
اع تنمية القط

 الخاص

45% 
دة من المؤسسات المستفي

هي مؤسسات جديدة 
)عمرها أقل من سنتني(

53% 
من المؤسسات المستفيدة 
مؤسسات مملوكة من قبل 

 النساء كليًا أو جزئياً 

.  ب.د 9,176,42 
مصروفات معالجة 

  كوفيدتداعيات 
واليت تخطت 

المزيانية الفعلية 
 للربنامج بمعدل 

43% 

استمرارية 
األعمال

برامج  التمويل   تطوير األعمال

13,633,631
(18.3%)

14,782,453
(27.4%)

6,162,280
(38.4%)

8
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2021إحصائيات 

 

 الخاص القطاع دعم برامج من المستفيدة المؤسسات إجمالي من ٪99 الصغر ومتناهية الصغرية المؤسسات شكلت
 وتتماىش .المستفيدة المؤسسات إجمالي من %77 الصغر متناهية المؤسسات نسبة بلغت حيث .2021 عام في

 .ينالبحر  مملكة في الصغر ومتناهية الصغرية التجارية للمؤسسات التجارية السجالت نسب مع النسب هذه

 االجتماعية الخدمات وقطاع ،)%38( التجارة قطاع تحت تندرج الخاص القطاع دعم من المستفيدة المؤسسات معظم
 على تمكني دعم نسب أعلى على القطاعات هذه حازت حيث. )%18 ( والمطاعم الفنادق وقطاع ،)%27( والشخصية

 .السنني مر

 المستفيدة المؤسسات من %45 حوالي يمثل ما التأسيس مرحلة في مؤسسة 3,703إلى الدعم تمكني قدمت
 جزئياً  أو لياً ك النساء ِقبل من المملوكة المستفيدة المؤسسات نسبة أن ابلذكر جدير .الخاص القطاع تنمية دعم من

 .%53 بلغت

دعم تنمية القطاع الخاص

9

 2022الخطة السنوية 

.خلق برامج قائمة على األهداف وتستند على نهج مدروس لتعزيز النمو والتأثري االقتصادي•

.شمولية الدعم من خالل دمج المنح والتمويل، والدعم الفين االستشاري•

.تقديم دعم مخصص وفقًا لحجم وعمر المؤسسة•

.الرتكزي على اإلنتاجية والنمو والتحول الرقمي واالبتكار و االتجاه نحو األسواق العالمية•

 .تقييم الطلبات على أساس أهداف النمو والرتكزي على التأثري•

 2022 عام في الخاص القطاع تنمية برامج في الرئيسية التغيريات

سنوات  3الزتامات التوظيف تشمل الدعم المرصود حسب مدة الدعم و قد تصل إلى *  
شهر  18الزتامات دعم المؤسسات تشمل الدعم المرصود حسب مدة الدعم و قد تصل إلى **
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2021إحصائيات 

*دعم تطوير سوق العمل

2021إحصائيات تطوير سوق العمل الرئيسية 

مـن (الربنامج الـوطين للتوظيـف : من خالل برنامجني رئيسني هما 2021قامت تمكني بدعم تطوير سوق العمل في عام
دين مـن ومنصـة تطـوير االفـراد، حيـث بلـغ عـدد المسـتفي)  خالل مسار وزارة العمل والتنميـة االجتماعيـة ومسـار تمكـني

مليون دينار بحريين وذلـك لمـدة  45.9بحريين في العام نفسه بكلفة إجمالية قدرها   7,660الربنامج الوطين للتوظيف 
كما ساهمت تمكني . مليون دينار 4.2أكرث من  2021سنوات من فرتة عقد التوظيف فيما كانت الزتامات الربنامج لعام  3

. مليون دينار وذلك عرب منصة تطوير األفراد 9.2بحريين ابلزتامات قدرت أبكرث من  10,991بدعم ما يقارب 

القطاعات األكرث استفادة من 
ب حس(الربنامج الوطين للتوظيف 

 )عدد الطلبات

10% 18%

32%
40%

عدد المستفيدين من دعم األجور 
ف بحسب حجم المؤسسة حسب تصني

وزارة التجارة والصناعة
7,660

 إجمالي البحرينيني
 المستفيدين من
الربنامج الوطين 

للتوظيف

.ب.د 4,201,065
إجمالي الزتامات 

دعم األجور

81%

14%
5%

أخرى
الشهادات االحرتافية
مهارات التوظيف

750

384 355 347
291

226 209
164 156 123
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80%

10%

10%

التدريب االفرتايض
التدريب المختلط
التدريب الحضوري

44
إجمالي الشهادات 
الجديدة المدعومة

 المستفيدون من التدريب
157 حسب نمط التدريب

إجمالي  الشهادات 
 المدعومة

41% 

من االلزتامات 
خصصت لدعم 

أجور المرأة 
 البحرينية

10,991
إجمالي البحرينيني 

فة المستفيدين من كا
برامج دعم التدريب

.ب.د 9,252,163
إجمالي الزتامات دعم 

التدريب

ب المستفيدون من التدري
حسب نوع التدريب

  متناهية الصغر 

  صغريةكبرية

متوسطة

72% 

من االلزتامات 
ب خصصت لتدري

المرأة 
البحرينية

10
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2021إحصائيات 

ي قدمت تمكني دعًما موحـًدا لكافـة أنـواع الوظـائف فـ
ــوطين للتوظيــف2021العــام  ــامج ال  وبلغــت.  عــرب الربن

ر عـــرب نســـبة البحـــرينيني المســـتفيدين مـــن دعـــم األجـــو
حجم الربنامج في المؤسسات الصغري ة والمتوسطة ال

ــف  ــارب النص ــا يق ــتفيدين، %) 50( م ــالي المس ــن إجم م
فــــي  حيــــث شــــكلت نســــبة البحــــرينيني المســــتفيدين

% 10، مقابـــــل نســـــبة %40المؤسســـــات الصـــــغرية 
.للمؤسسات المتوسطة

ــي  ــاملون ف ــور  الع ــم األج ــن دع ــتفيدون م شــكل المس
ــع  ــا % 22قطــاع البي ــتفيدون،  تاله ــن إجمــالي المس م

  (%11.4)قطاع األنشطة االحرتافية والعلمية والتقنية
كمـا شـكلت .   (%10.5)ثـم قطـاع الفنـادق والمطـاعم

مـن إجمـالي % 40الزتامات دعـم أجـور المـرأة أكـرث مـن 
 .الزتامات دعم األجور

رب ساهمت تمكني بـدعم التـدريب علـى نطـاق واسـع عـ
وشـكل إجمـالي . 2021منصة تطـوير األفـراد فـي عـام 

مـن إجمـالي % 72الزتامات دعم تدريب المرأة ما يقارب 
 .الزتامات التدريب

ـــــبة  ـــــرأة نس ـــــكلت الم ـــــا ش ـــــالي %  83كم ـــــن إجم م
ن بلـغ المستفيدين من برنـامج مهـارات التوظيـف والـذي

بة مستفيدًا، فيما بلغت نس 8,940عددهم اإلجمالي 
ــة  ــهادات االحرتافي ــن الش ــتفيدة م ــرأة المس %  56الم

 مــن إجمــالي المتــدربني والــذين بلــغ عــددهم اإلجمــالي
 .مستفيد 1,486

ك تــم عقــد معظــم الــدورات التدريبيــة عــرب اإلنرتنــت وذلــ
 كما قامت تمكني). دورة تدريبية 8,792% (80بنسبة 
شـهادة  44، منهـا 2021شهادة في عـام  157بدعم 

.أضيفت حديثًا في ذلك العام

دعم تطوير سوق العمل

 الوظيفي والتطور ابلتوظيف التدريب ربط•

األعمال ورواد األفراد تخدم واليت االفرتاضية التدريبية الحلول من المزيد توفري•

عمل عن الباحثني من أكرب رشيحة دعم على الرتكزي•

النوعية للوظائف جديدة حوافز استحداث•

)اإلدارية فوالوظائ العمل عن الباحثني توظيف( التوظيف فجوة  ومعالجة أوسع شمولية تحقيق على الرتكزي•

2022 عام في العمل سوق تطوير برامج في الرئيسية التغيريات

 2022الخطة السنوية 

.)ب.د( 2021لعام ) تمكني(أبرز االلزتامات اليت رصدها صندوق العمل 

55,235,753   
الزتامات تمكني لدعم 

 *التوظيف و تدريب األفراد

34,635,834  
الزتامات تمكني لدعم 

 **القطاع الخاص

6,219,750 
الزتامات تمكني لربنامج 
استمرارية دعم األعمال

4,753,786 
الزتامات تمكني للربامج 

الوطنية الداعمة للقطاع 
 الخاص و سوق العمل

21,600,000 
الزتامات تمكني لدفع 

اشرتاكات القطاع الخاص 
للتأمني ضد التعطل

 دينار بحريين 122,445,123
 االجمالي التقديري اللزتامات سوق العمل لدعم القطاع الخاص

11
سنوات  3الزتامات التوظيف تشمل الدعم المرصود حسب مدة الدعم و قد تصل إلى *  

شهر  18الزتامات دعم المؤسسات تشمل الدعم المرصود حسب مدة الدعم و قد تصل إلى **
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  2022األولوايت اإلسرتاتيجية في عام 

 وبناء .اأعماله في االقتصادي والتأثري لإلنتاجية األولوية إعطاء إلى )تمكني( العمل صندوق يهدف ،2022 عام في
 . واالرتقاء للنمو البحرينيني واألفراد المؤسسات لدعم رئيسية محاور أربعة تحديد تم ذلك، على

 وجذرية جوهرية تغيريات تحدث اليت الجديدة األفكار ذات التجارية ابألعمال ويرحب ابلمرونة يتمتع عادَة  المنتج االقتصاد
 في دةجدي فرص إيجاد إلى السعي خالل من المنافسة رفع إلى ابلمؤسسات اإلنتاجية تدفع كما .العمل سوق في

  .النجاح أجل من واالبتكار للمستقبل المستمر التخطيط مع فعال بشكل تكاليفها وإدارة السوق

ع المساهمة في النمو االقتصادي من خالل رفـ
اإلنتاجية 

ات تهدف تمكني إلـى تـوفري دعـم متخصـص للمؤسسـ
ملهـا لتصبح أكرث إنتاجية ومرونة من خالل تطوير طرق ع

ن ودمج التكنولوجيـا فـي أعمالهـا، كمـا سـتمكنهم مـ
ي االستفادة من عدد كبـري مـن فـرص النمـو والتطـور فـ

. البحرين وخارجها

فــي  وســتلعب الــربامج الجديــدة والمحّدثــة دورًا مهمــاً 
نـامج تحقيق هذا الهدف مثل برنامج التحول الرقمي وبر

إعـداد  نمو األعمال والربنامج الوطين للتوظيف  وبرنامج
 . القيادات والوظائف  التنفيذية

خلق مؤسسات أكرث كفاءة وفعالية

ــــرب  ــــة أك ــــاءة وفعالي ــــل بكف ــــات للعم ــــم المؤسس دع
ــاد ــي االقتص ــاهمتها ف ــا ومس ــي نموه ــاهم ف  سيس

م ولتحقيق ذلـك، سـيكون دعـ. وخلق فرص عمل جديدة
 تمكــني مبــين علــى مــؤرشات أداء واضــحة هــدفها رفــع

. األثر االقتصادي واإلنتاجية

ــدعم  ــائز ل ــن الرك ــدد م ــى ع ــدة عل ــربامج الجدي ــور ال تتمح
كفــــاءة وفعاليــــة المؤسســــات والــــيت تشــــمل دعــــم 

اه نحو اإلنتاجية واالبتكار والتحول الرقمي والنمو واالتج
 .االسواق العالمية

خلــــق وظــــائف عاليــــة الجــــودة و دعــــم التقــــدم 
الوظيفي

مكني تماشيًا مع خطة التعافي االقتصادي، ستدعم ت
. نينيَاالف فرصة تدريبية للبحـري 10ألف فرصة عمل و 20

يـع حيـث سـتكون بـرامج التوظيـف والتـدريب متاحـة لجم
.المؤسسات في مختلف القطاعات

ــبة توظيــف ــع نس ــي رف ــدة ف ــربامج الجدي  ستســاهم ال
ج البحـــرينيني فـــي القطـــاع الخـــاص، كمـــا ســـرتكز الـــربام

داريــة التدريبيــة بشــكل أكــرب علــى المهــارات الفنيــة واإل
دعم والمالية المتماشية مع احتياجـات سـوق العمـل لـ

 . البحرينيني في تقدمهم الوظيفي

تحفزي التسهيالت التمويلية

 تواصــل تمكــني دعــم القطــاع الخــاص مــن خــالل تشــجيع
. فـــرص تمويـــل أكـــرب مـــن البنـــوك وغريهـــا مـــن المصـــادر

تمويـل عمليـة الستتعاون تمكني مع البنـوك لتسـهيل 
. للمؤسسات الصغرية والمتوسطة

ضـمن لتحقيق هذا الهدف تم إدراج خيـار دعـم التمويـل
يم معظم الربامج الجديـدة و كـذلك تطـوير نمـوذج تقيـ

ار فـي الطلبات الذي سيأخذ بعني االعتبار حجم االستثم
 . المؤسسة
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التوظيف، التدريب 
والتطور الوظيفي

نمو األعمال 
نمو االستثمار نمو األداء المالي واالبتكارواإلنتاجية 

الهدف 
اإلسرتاتيجي 

لتمكني

مع الرتكزي 
على

عن طريق

الناتجة عن

مدعوم 
من قبل

ابلتعاون مع

الدعم لزايدة اإلنتاجية وتحقيق األثر االقتصادي

الرشكاء

 دعــم المؤسســات لالتجــاه نحــو االبتكــار•
 والنمو والتحول

oتطوير طريقة العمل
oميتطبيق التكنولوجيا والتحول الرق 

o فـــرص الوصـــول إلـــى أســـواق جديـــدة
واالتجاه إلى األسواق العالمية

وادر زايدة القدرة التنافسية للكـ•
 البحرينية محليًا ودولياً 

oبرامج تدريبية متنوعة  

oفرص للتقدم الوظيفي 
oفرص العمل في الخارج

دعـــم القطاعـــات الواعـــدة بمـــا •
يتمـــــــاىش مـــــــع األولـــــــوايت 

الوطنية
ـــارف • ـــن المص ـــل م ـــم التموي دع

 ومصادر أخرى
ـــــة فـــــي ســـــوق • دعـــــم المرون

  العمل

جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو1.

جعل البحريين الخيار األمثل للتوظيف2.

برامج تنمية القطاع الخاصبرامج تطوير سوق العمل

المجتمع فريق البحرين القطاع الخاص

 دعم التوظيف
 الربنــامج الــوطين

للتوظيف
برنــــــامج إعــــــداد 
القيــــــــــــــــــــادات 
ـــــــــــــــــائف  والوظ

 .التنفيذية

 ة الخربة العالمي
 برنـــامج التـــدريب

 العالمي 
برنــــــــامج رائــــــــد 
االعمـــــــــــــــــــــال 

العالمي

ــــــــــــــــرامج  ب
ــس المؤس

 ةات الناشئ
ـــدأ  برنـــامج اب

مرشوعك
برنـــامج رواد 

 االعمال

 برامج متخصصة
ـــــــول  ـــــــامج التح برن

 الرقمي
 برنامج االبتكار 

برنـــــــــامج دعــــــــــم 
 االستثمار

 رايداتبرنامج 

بـــــــــــــــــــــــرامج 
المؤسســــات 

 القائمة
ـــــو  ـــــامج نم برن

 االعمال 
 برنامج تحسني
 األداء التجاري

 التدريب
ب برنـامج التـدري

 والتوظيف
ر برنــامج التطــو

 الوظيفي 
ـــامج تـــدريب  برن

 األفراد

اإلطار اإلسرتاتيجي للمؤسسة 

خلق فرص عمل جديدة 
للبحرينيني 

تدريب عالي الجودة 
لألفراد ورواد األعمال

إنشاء مؤسسات جديدة
نمو المؤسسات القائمة

مؤسسات أكرث إنتاجية 
وابتكارًا 

مؤسسات أكرث 
ةكفاءة وأكرث ربحي

ي نمو االستثمار  ف
القطاع الخاص 
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2022مالمح من الخطة التشغيلية لعام 

ديسمرب
2022

يناير
2022

إعـــــادة تصـــــميم 
هوية تمكني

تحديد مؤرشات 
قياس األداء 

المؤسيس

إطــــــــــالق الدفعــــــــــة 
األولـــى مـــن الـــربامج 

الجديدة

ــــــني  ــــــة تمك ــــــالق بواب إط
اإللكرتونيــــــــة  الجديــــــــدة 

بشكل جزئي

نية إطالق البوابة اإللكرتو
بشكل كامل 

ة إطالق الدفعة الثاني
من الربامج الجديدة
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2022تغيريات الربامج الرئيسية في عام 

الربامج الجديدةالربامج السابقة

رشات مبنية على أهداف اقتصادية وإسرتاتيجية واضـحة وترتكـز علـى مـؤدعم عام
قياس أداء إسرتاتيجية

دعم موحد 
للمؤسسات

توفر تقدم دعم شامل على هيئة منح وتمويل ودعم فين واستشاري و
تكون كما س, حوافز جديدة للقطاعات الواعدة واالستثمار األجنيب المبارش

 مبنيــــة علــــى معــــايير واضــــحة للنجــــاح ومرتبطــــة ابألهــــداف االقتصــــادية
 واإلسرتاتيجية 

ة برامج تدريب مرتبط
 ابكتساب المهارات 

فر تركز علـى التوظيـف والتطـور الـوظيفي لألفـراد و رواد األعمـال كمـا تـو
 المزيد من الحلول التدريبية االفرتاضية

برامج عامة لدعم 
األجور

ن تـوفر حــوافز جديـدة للوظــائف النوعيــة و تركـز علــى دعــم رشيحـة أكــرب مــ
الباحثني عن عمل بهدف معالجة فجوات سوق العمل

آلية دعم موحد ة 
 للمؤسسات 

ة توفر خيارات وفرص أكـرب للتمويـل ودعـم متنـوع بحسـب حجـم المؤسسـ
ــا ــة نموه ــو ومرحل ــاه نح ــار واالتج ــة واالبتك ــة لإلنتاجي ــي األولوي ــا تعط كم

األسواق العالمية

ع الرقابة والمتابعة م
نهاية العقد

ــدعم ــات ال ــة مخرج ــرض متابع ــات بغ ــد البيان ــيش  ترص ــى التفت ــد عل وتعتم
المشرتكة والمسؤوليةالذكي 

 تقييم مبين على
معايير االهلية

ات تعتمــد علــى تقيــيم مبــين علــى أهــداف تطويريــة تتوافــق  مــع مــؤرش
قياس األداء كما تعتمد على رشاكة مبنية على األثر
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برامج دعم 
التوظيف

الربامج 
تقــــديم الــــدعم للمؤسســــات التدريبية

 لتقــــديم التــــدريب المتخصــــص
ـــــــز  ـــــــة لتعزي ـــــــوادر الوطني للك

.أعمالها وتحقيق أهدافها

 والتوظيف التدريب برنامج

صــــــقل مهــــــارات األفــــــراد 
ــــــــــــــزايدة  البحــــــــــــــرينيني ل

دوليـَا تنافسيتهم محليـًا و
فــــــــــي ظــــــــــل الواقــــــــــع 

.االقتصادي المتغري

 األفراد تدريب برنامج

ـــــــــــم المؤسســـــــــــات  دع
يــــز الملزتمــــة بتنميــــة وتعز 

حفـزي الكوادر البحرينية عرب ت
.فرص التدريب

 الوظيفي  التطور برنامج

أهداف برامج تمكني الجديدة

برامج تطوير سوق العمل 

برامج دعم 
التوظيف

إثــــراء الخــــربة الدوليــــة لــــرواد األعمــــال 
.ةالبحرينيني عرب دعم الربامج الخارجي

 العالمي األعمال رائد برنامج

يني تــوفري فرصــة لتعزيــز مهــارات البحــرين
وترســـيع تطـــورهم المهـــين مـــن خـــالل 

دة تجربة التـدريب الدوليـة مـع رشكـات رائـ
.عالمًيا

يالعالم التدريب برنامج

 دعم أجور الكوادر البحرينيـة مـن حـدييث
ـــــدء  ـــــل لب ـــــن عم ـــــاحثني ع ـــــرج والب التخ
ــــاع  ــــي القط ــــوظيفي ف ــــارهم ال مس

.الخاص

الربنامج الوطين للتوظيف

لـى تحفزي المؤسسـات لـزايدة اعتماديتهـا ع
بـاحثني الكوادر البحرينية من حدييث التخرج وال

.عن عمل من خالل دعم األجور

والوظــــــائف  القيــــــادات إعــــــداد برنــــــامج

 التنفيذية
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الرشكات 
الجديدة 

الرشكات 
القائمة

تعزيـــــــز رايدة األعمـــــــال 
وتمكـــــني المؤسســـــات 
الناشـــــئة مـــــن االزدهـــــار 

.والنمو

 مرشوعك  ابدأ برنامج

دعـــم رواد األعمـــال فـــي مجـــال 
ـــة ـــل األولي ـــي المراح ـــة ف  التقني

لمشـــاريعهم مـــن أجـــل تطـــوير 
أعمــــــالهم والتوســــــع فــــــي 

.السوق

االتكنولوجي  رواد برنامج

ـــرب  ـــاري ع ـــات التج ـــز أداء المؤسس تعزي
 تطــوير خطــة تعــافي شــاملة مصــممة

يـــق لتلبيـــة احتياجـــات المؤسســـة لتحق
.نمو مستدام

التجاري  األداء تحسني برنامج

دعـــم رواد األعمـــال الشـــباب 
ـــــــي مجـــــــاالت الصـــــــناعات  ف
المبتكــــــــــرة والتكنولوجيــــــــــا 
ــــــــــــــــالق  ــــــــــــــــالم إلط واإلع
ــــــــــــى  ــــــــــــاريعهم األول مش

.والتسويق لها

 الشباب الرواد برنامج

برامج تنمية القطاع الخاص

الربامج 
ــجيع المؤسســاتالمتخصصة  تش

ـــــول  ـــــين الحل علـــــى تب
ة الرقميــــة المتخصصــــ

الـــــيت تتمـــــاىش مـــــع 
ــــــدف  احتياجاتهــــــا به

ها زايدة كفاءة عمليات
اء التشـــغيلية واالرتقـــ

بخـــــــدماتها ودعـــــــم 
.توسعها

 لالتحو برنامج
 13 الرقمي

ات تحفـزي المؤسسـ 
علــــــــــى تحويــــــــــل 
 أفكــارهم المبتكــرة

إلـــــى طـــــرق عمـــــل 
قائمــــة مــــن خــــالل 
دعـــــــــم األبحـــــــــاث 
ــــــاذج  وتطــــــوير النم
ــــا  ــــة واختباره األولي

.وإطالقها

14 اراالبتك برنامج

ن دعم المستثمري
ل الدوليني  فـي نقـ

عمليــــاتهم إلــــى 
ة البحــرين ابلرشـــاك

مـــــــــع مجلـــــــــس 
التنميــــــــــــــــــــــــــــة 

.االقتصادية

دعم برنامج
راالستثما 

دعـــم رائـــدات األعمــــال 
ــرب مخت ــات ع لــف البحريني

مراحــــــــل مســــــــريتهن 
ــــاح  ــــو النج ــــة نح التنموي
ـــي  ـــو ف ـــار والنم واالبتك
ــــــــالهن الناشــــــــئة  أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــغرية  والص

.والمتوسطة

رايداتبرنامج 

أهداف برامج تمكني الجديدة

17

 2022الخطة السنوية 

1516

المســـاهمة فـــي االرتقـــاء أبعمــــال 
ويع المؤسسات ودعمها لتحقيق تن
.اً مواردها والتوسع محليًا وعالمي

12 األعمال  نمو برنامج 11
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Executive Summary
In 2021, Tamkeen continued its efforts to support the labor
market with the aim to ensure business continuity, despite the
challenges faced due to COVID-19 pandemic. Tamkeen’s total
commitments to support the economy were over BHD 122
million in 2021.

In addition, Tamkeen has proudly supported the establishment
and development of over 8,000 businesses, employment of
over 7,000 Bahrainis through the National Employment
Program, and training of 11,000 Bahrainis through its training
support.

While the Kingdom’s economy continues to emerge from the
disruptions caused by COVID-19, many businesses are
becoming more aware of the requirement to be more dynamic
and have adopted digital technologies to ensure business
continuity.

In 2022, Tamkeen aims to proactively prioritize productivity and
economic impact, while ensuing its responsibilities under the
Economic Recovery Plan and its new Strategy are met.
To this effect,, four priority areas have been identified to
support Bahraini businesses and individuals seize new
opportunities: including: contributing to economic growth
underpinned by productivity, supporting companies become
stronger, facilitating the creation of quality jobs and progression,
and facilitating greater investment.

This report showcases Tamkeen’s plans to support the private
sector and labor market in 2022. It provides an overview of
Tamkeen’s 2021-2025 Strategy, highlights the current
economic situation and labor market conditions, give an
overview of Tamkeen’s support in 2021, and describe
Tamkeen’s priorities and plan in 2022.

Tamkeen 2022 Annual Plan

2
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Pursuant to Article 3 Law No (57) of 2006 with respect to the
Establishment of the Labor Fund (Tamkeen), Tamkeen
endeavors to meet the following objectives:

1. Contribute to the development and strengthening of the
national economy.

2. Contribute to the development of the private sector to make it
the engine of economic growth in the Kingdom.

3. Increase the efficiency and productivity of Bahraini labor and
their ability to compete in the labor market.

4. Create an environment conducive to making Bahraini labor
the preferred choice for employers.

5. Create an environment conducive to increasing Bahraini
women’s inclusion in the labor market.

6. Create new and suitable job opportunities for Bahraini labor.

Mandate

Mission

Empowering Bahrainis to prosper and contribute to the national
economy.

Empowering Bahrainis according to market requirements and
building enterprise capabilities to contribute to expanding the
national economy.

Tamkeen 2022 Annual Plan

Vision

Source: 1. Labor Fund Law, 2, LLOC Source:. Tamkeen Website. 

Our Mandate

4
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Incentivizing positive change by explicitly linking 
Tamkeen’s support to economic outcomes. 

Prioritizing productivity both by enabling high-
potential sectors and encouraging business model 
changes at companies. 

Proactively supporting well thought-out, economically 
viable projects.

Embracing additional  tools and modalities for 
accelerating the development of human capital for 
market needs and emerging opportunities.

Our Focus Areas 

Our Approach 
More and better jobs through technology
Technology integration is changing the operating model of
enterprises and therefore their employment needs. Tamkeen
will pursue several priorities in order to help create a more
economically active and productive labor force including
increasing work flexibility, encouraging technology adoption by
businesses to upgrade and diversify jobs, and permit increased
participation through self-employment.

Economic change through innovative businesses
Startups, especially, tech-enabled ones, have been an
important driver of economic change as they offer a massive
opportunity for new ventures to address real economic issues in
creative, and potentially more sustainable, ways. Tamkeen’s
strategy will focus on increasing the number of startups,
increase startup quality and provide better access to financing
solutions.

Growing enterprises through greater dynamism
Tamkeen aims to boost the productivity in the private sector by
enhancing the sectors' ability to find innovative solutions,
improving access to finance, providing a holistic financial and
advisory support and mobilizing capital. In addition, Tamkeen
will support Bahraini employment and labor productivity
through strategic workforce transformation through matching
skillset to market needs.

Tamkeen 2022 Annual Plan

In 2021, Tamkeen’s Fifth Strategy Cycle (2021-2025) was 
initiated. This cycle is focused on four main areas to align with 
the needs of economic and market realities post COVID-19.  

Strategy Overview

5
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State of the Economy
Economic Context

6 Source: *MOFNE: Bahrain Economic Quarterly Report (Q3,2021)

Private Sector
The Covid-19 pandemic caused severe disruptions around the 
globe and Bahrain was no exception. Bahrain’s economy took a 
large hit in 2020, in which real Gross Domestic Product (GDP) 
growth percentage decreased by 4.9% compared to 2.1% in 2019. 
In efforts to combat the impact of the pandemic to sustain the 
economy, the government introduced a wide range of fiscal and 
monetary measures, amounting to 30% of the GDP. The 
government showed a proactive approach in dealing with the 
outbreak, as they relied heavily on low-cost measures 
Today, Bahrain’s economy is continuing to emerge from the 
Covid-19 disruptions. There has been a slow yet steady 
recovery in the economy. Real GDP growth is forecasted to be 
2.6% in 2021 and to increase to 4.1% in 2022. Bahrain will 
continue to witness steady economic recovery due to positive 
structural drivers.
The sectors that were most affected are the sectors with high 
contact activities where there is a significance decrease in the 
annual growth rate of the following sectors: Hotels and Restaurants 
(42%), Transportation & Communications (31%) and Trade (10%). 

Labour Market
In 2020 due to disruptions of the pandemic, the private sector 
showed a decline of 7% in the total number of employment. 
Total employment in the private sector amounted to 564,707 in 
2020, in comparison to 605,824 in 2019 while the total 
employment of non-Bahrainis declined by 8% due to permit 
suspensions during the partial lockdown.
Thus, such measures may have forced businesses to rely more 
on recruiting Bahrainis. Businesses are also becoming less reliant 
on low-cost manual labor as they start to invest more into 
technology and business model innovation.
In 2021, Bahraini private sector employment was the only 
segment in the labor market that indicated an annual 
increase of 1% due to the fiscal and monetary package offered 
by the government.
In 2021, the total number of new contributors registered for 
the first time in the private sector reached 35,692. The number 
of new Bahraini employees joining the private sector was 4,663 
while the remaining 31,029 were non-Bahrainis.

Bahraini Employment per 
Gender in the Private Sector

62,338
(65%)

33,281
(35%)

Male Employees

Female Employees

Labor Market Indicators 
(Q3 – 2021) 

BHD 763
Bahrainis yearly 
AVG Wage in 
private sector

BHD 266
Non-Bahraini yearly 
AVG Wage in the 

private sector

35,692
New 

Contributors in 
the Private 

Sector
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Covid-19 has delivered many lessons to businesses. Including, without limitation, the following:

• The pandemic emphasized the importance of digitization and business mobility. Businesses became more aware that they require to be
more dynamic and were forced to rely on digital technologies to ensure business continuity.

• Businesses become more interested in technology to embed more flexibility in their business models and become less reliant on low-skilled
workers. By doing so, they are being less labor intensive, more dynamic, and more innovative which it will increase business productivity
and output.

• There are opportunities for businesses with high contact activities to take advantage of e-commerce, thus, ensuring their business mobility
and continued operations should any future disruptions arise.

Tamkeen 2022 Annual Plan

Tamkeen’s strategic direction can aim at increasing Bahraini employment in the private sector and labor productivity through:

• Support enterprises through their digital transformation and enhance their business models to become more productive.

• Wage subsidy programs with a more inclusive reach.

• Support business growth through focusing on productivity, innovation, and internationalization.

Another key element to achieving sector growth and productivity is by activating female entrepreneurship and increasing
female participation:

• This can be achieved by improving access to risk capital for women entrepreneurs, as well as improve access to entrepreneurship
skills programs.

The Road to Resilience

Economic Context

7
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Private Sector Development Support

Tamkeen 2022 Annual Plan
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2,537
(38.4%)

1,810
(27.4%)

1,208
(18.3%)

266
(4%)

760
(11.5%) 500

(7.5%) 326
(5%)

268
(4%)

148
(2.2%)

137
(2%)

Top 10 Economic Sectors with Approved ApplicationsApplications Approved by MoICT
Enterprise Size

Flagship Programs 2021 Performance Measures

8,224
Businesses 
Supported

BHD 19,853,381
Grant Commitments

BHD 14,782,453
Financing Commitments

In 2021, businesses worldwide and in Bahrain continued to be impacted by the COVID-19 pandemic. In its efforts to ensure business 
continuity, Tamkeen supported 8,224 businesses through its flagship programs. The committed support amounted to BHD 34,635,834, of 
which more than BHD 6 million (18%) was paid to support to the Business Continuity Program initiated in 2020. 

The majority of Tamkeen’s flagship program commitments in 2021 (57%) were contributed towards grants and matching grants provided to 
enterprises while 43% were contributed to support loan interests and guarantees under the Finance Scheme.*

BHD 34,635,834
Business Support 
Commitments

45% 
of approved applications went 
towards new enterprises**

53% 
of approved applications went 
towards female or mixed 
ownership enterprises

BHD 9,176,42
was spent on  COVID response 
amounting to

43%
increase from the project 
commitments 

Break-Down of Commitments by 
Program

21%

77%

1%
1%

Virtual
Micro
Small

Large
Medium

6,162,280
(18%)

14,782,453
(43%)

13,633,631
(39%)

Business Continuity
Finance Scheme
Business Development

Total Applications:
8224

Programs Overview

8 * Most of the spending on the Finance Scheme was from 2020 expenses as the program was suspended in 2021, except for Riyadat scheme which supports female entrepreneurs
** New enterprises are enterprises under 2 years of operations
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In 2021, majority of applications approved were from micro and small businesses (99%), with micro businesses making up 77% of total

applications reflecting the composition of the Commercial Registrations (CRs).

Majority of approved applications for all types of private sector development support fell under the Sale and Trade Sector (38%), Personal

Service Sector (27%) and Accommodation and Food Services Sector (18%). The support is consistent with trends over the years.

Tamkeen contributed towards establishing 3,703 new enterprises (41% of total of new CRs in 2020), which made up for 45% of total

approved applications. Also, 53% of approved applications were either female owned or had mixed ownership.

Key Changes in Programs in 2022

• Ensure programs are objective-based, impact-driven and are based on a more proactive approach

• Offer holistic support through grants, greater options and opportunities for financing, and advisory support

• Offer customized support according to enterprise size and life-cycle

• Prioritize productivity, growth, digitization, innovation, and internationalization 

• Application assessment to be based on growth objectives and focused on impact

Private Sector Development Support

Programs Overview

9
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Labor Market Development Support

Tamkeen 2022 Annual Plan

Top 10 Economic Sectors with Wage Support 
Applications

10% 18%

32%
40%

Wage Support Applications by Size of 
Enterprise

Flagship Programs 2021 Performance Measures

7,660
Bahrainis Supported 
for Wage Support

Tamkeen’s labor market support in 2021 has been administered through our two main flagship programs: the National Employment Program 
(NEP) and Individual Development Platform. Tamkeen supported 7,660 Bahrainis through NEP in 2021, with a total wage support commitment of 
BHD 45.9 million over a three-year employment contract period. The commitments allocated for the program in 2021 was BHD 4,201,065. Through 
the Individual Development Platform, Tamkeen supported the training of 10,991 Bahrainis with total commitments of BHD 9,252,163.

BHD 4,201,065
Wage Support 
Commitments

81%

14%
5%

Employability Skills
Professional Certificate

Other

750

384 355 347 291 226 209 164 156 123
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80%

10%
10%

Online Training
Blended Training

Classroom Training

Mode of Training Supported

157
Total certificates 

supported

41%
of wage 
commitments 
went towards 
women 

10,991
Bahrainis Supported 
for Training

BHD 9,252,163
Training Commitments

72%
of training 
commitments 
went towards 
women 

Type of Training Supported

Micro

Medium
Small

Large

10

Programs Overview

44
New certificates 

supported
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Through the National Employment Program (NEP), Tamkeen offered standardized employment support, for all types of jobs. Half of the jobs
supported in 2021 were at Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), with 40% of jobs supported at small businesses and 10% supported
at medium sized businesses.

Overall, almost 22% of employers fell under the Sale and Trade Sector. This is followed by the Professional, Scientific and Technical Sector
and then Accommodations and Food Services Sector. More than 40% of wage support commitments were for women.

Tamkeen provided broad-based upskilling trainings through the Individual Development Platform. In 2021, 72% of total training commitments
was related to women training support commitments.

Out of 8,940 employability skills enrollments, 83% were women. Whereas out of 1,486 professional certificates enrollment, 56% were women.

Most trainings (80%) were conducted online, with a total of 8,792 online trainings. In 2021, Tamkeen has supported a total number of 157
certificates, including 44 new certificates.

.

Labor Market Development Support

Programs Overview

11

Key Changes in Programs in 2022

• Link training to employment and career development
• Provide virtual training solutions that serve individuals and 

entrepreneurs
• Focus on supporting a larger segment of job seekers and 

creating incentives for quality job
• Provide new incentives for quality jobs 
• Focus on achieving higher and more inclusive reach as well 

as addressing employment gaps (e.g., First-time and mid-
career employment)

Highlights from Tamkeen’s Commitments to the Private Sector in 2021 
(BHD)

55,235,753  
Commitments 

towards 
employment & 

Training of 
Bahrainis

34,635,834 
Commitments 

towards the private 
sector 

development

6,219,750
Commitments 

towards Business 
Continuity Program

4,753,786
Commitments 

towards ecosystem 
building programs

21,600,000
Commitments 

towards paying the 
private sector’s 

share of 
unemployment 

insurance

BHD 122,445,123 
Tamkeen’s Approximate Commitments  towards the Private Sector in 2021
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In 2022, Tamkeen aims to proactively prioritize productivity and economic impact. Accordingly, four priority areas  have been identified to 
support Bahraini businesses and individuals seize new opportunities

A productive economy is dynamic, welcoming to new disruptive business ideas, however, it also pushes existing companies to compete by 
pursuing new market opportunities and better cost management while continuously thinking ahead and innovating to succeed in the market.  

Contributing to Economic Growth Underpinned
by Productivity
Tamkeen will contribute more to helping businesses become
more productive and dynamic through amending their business
models, incorporating technology, and identifying growth
opportunities in and outside of Bahrain.

New programs such as Go Digital, Business Growth, National
Employment, and Mid-Career Employment will play an
important role in achieving this priority.

Supporting Companies Become Stronger
Supporting existing enterprises become stronger will allow such
enterprises to grow, create more jobs, and contribute to the
economy. To achieve this, support must become more
objective- and outcome- focused.

New programs focus on a number of areas to support
enterprises become more resilient including productivity,
innovation, digitization, growth and internationalization.

Facilitating the Creation of Quality Jobs and
Progression
Tamkeen in line with the economic recovery plan will support
20,000 employment , and 10,000 training opportunities for
Bahrainis.

Programs will support increased employment of Bahrainis in
the private sector, while training programs will be more
focused on technical, business, and managerial skills to
support Bahrainis in their career progression. Employment and
training programs will be open to all sectors and enterprises of
all sizes.

Tamkeen 2022 Annual Plan

Facilitating Greater Investment
Tamkeen will pursue opportunities to support the private sector
mobilize funding and financing from Banks and other sources
to grow. This will be done through increasing the bandwidth for
SME financing with partner banks.

The inclusion of financing support under almost all new
programs will play an important role in achieving this priority so
will the improved assessment model which will take the size of
enterprise investment into account.

2022 Priorities 

12
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Employment, Skills, and 
career growth

Enterprise growth, 
productivity and innovation Investment Growth Financial Performance Growth

Creation of new jobs for 
Bahrainis 

Bahrainis trained in quality 
training 

Establishment of new 
enterprises
Expansion of existing enterprises
More productive, and innovative 
enterprises that internationalize

Stronger and more profitable 
businesses

Increased investment facilitated 
by the private sector 

Tamkeen’s 
Strategic 
Purpose

With a 
Focus on

By

Resulting in

Supported 
By

Collaboration with partners and stakeholders

Support to increase productivity and achieve greater  economic impact

Key 
Stakeholders

• Supporting enterprises innovate, grow, 
transform
o Business model change
o Technology and digitization adoption
o Opportunities to access new markets 

and internationalize

• Supporting greater labor market flexibility
• Increasing the competitiveness of Bahraini 

talent locally and Internationally
o Diverse training schemes
o Career progress opportunities
o Global placement and 

exposure opportunities

• Channeling more capital into higher-
potential sectors in line with national plans

• Supporting the mobilization of greater 
funding and financing from Banks and 
other sources

1. Make the private sector the engine of growth in the economy
2. Make Bahrainis the employees of choice in the private sector

Human Capital Programs

Employment Support
National Employment Program
Mid-Career & Executive 
Leadership

Training
Train and Place
Train and Grow
Train Me

Enterprise Programs

New Enterprise
Start Your Business
Tech Disruptors
Young Entrepreneur

Existing Enterprise
Business Growth
Turnaround Your Business

Specialized Programs
Go Digital 
Innovation
FDI Support
Riyadat

Private Sector Team Bahrain Civil Society

Global Experience
Global-Ready Talent
Global-Ready Entrepreneur

1313
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January
2022

December
2022

Rebranding 
Tamkeen’s Identity 

Periodic Department 
Performance Reviews 
Initiated

First Wave of New 
Programs Launch

Partial Deployment 
of the New Portal 

Full Deployment of 
New Portal 

Proactive Account 
Management Tested 

Second Wave of New 
Programs Launch

2022 Plan

14
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Previous Programs New Programs

Provided generic support Based on clear economic and strategic objectives, focused on performance indicators aimed at raising 
economic impact and considers a proactive approach where Tamkeen actively pursues opportunities

Provided standardized 
support for enterprises

Holistic support in the form of funding (grants and financing, technical and advisory support) and provides 
new incentives for high potential sectors and FDIs with clear success definitions tied to economic and 
strategic objectives. 

Provided road-based 
upskilling training

Focused on the employment of Bahrainis (individuals and entrepreneurs) and their career progression with 
more online training.

Provided generic 
employment support Provides new incentives for quality jobs and focuses on achieving a higher, more inclusive reach.

Provided uniform 
enterprise development 
programs

Provides greater options and opportunities for financing with various support according to the size of the 
enterprise and its lifecycle needs with a focus on productivity, innovation and internationalization

Relied on end-of-contract 
input-based inspection 
and monitoring

Utilizes output & customer success-driven monitoring, smart inspection and applies shared responsibility 
and accountability.

Conducted assessment 
based on eligibility 

Conducts assessment based on growth objectives that is aligned with key performance indicator and 
focused on impact. 

Tamkeen 2022 Annual Plan

Key Program Changes in 2022

15
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Employment 
Support 
Programs

Training 
Programs

The National Employment Program is designed to 
encourage new Bahraini talents to kick off a career 
path in the private sector through financial support.

National Employment Program1 

Mid-Career and Executive leadership incentivizes 
business to employ a large pool of Bahraini talent in 
mid and executive management roles in high-value 
jobs. 

Mid-Career and Executive Leadership2

Train and Place is designed to 
provide targeted training solutions 
that equip Bahrainis with the skills 
required to fill vacancies to better 
match the private sector’s human 
capital needs with the available 
talents.

Train and Place3 

Train me program will equip 
Bahrainis with essential skills and 
knowledge in today’s evolving 
economy to become competitive 
both locally and internationally.

Train Me5 

Train and Grow supports Bahraini 
talents elevate their career 
growth potential by developing 
their technical, financial and 
management skills through 
training.

Train and Grow4 

Tamkeen’s New Programs

16

Human Capital Programs

Employment 
Support 
Programs

Global-Ready Entrepreneur empowers Bahraini 
entrepreneurs to participate in reputable overseas 
structured entrepreneurial programs and 
development opportunities to gain global exposure 
and build international networks. 

Global-Ready Entrepreneur7 

Global-Ready Talent helps in upskilling Bahraini 
talents through international exposure and work 
experience to accelerate Bahraini's career 
development through connections with multinational 
corporations. 

Global-Ready Talent6 
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New 
Enterprises 

Existing 
Enterprises

The program encourages budding 
entrepreneurs and innovators to 
contribute to the development of the 
Kingdom’s economy by support for 
set-up and facilitating access to 
funding solutions.

Start Your Business 8 

The program aims to foster a vibrant 
and innovation-driven ecosystem 
through providing financial support to 
commercialize disruptive technologies.

Tech Disruptors9 

The program empowers enterprises to transform 
business models and respond to organizational and 
financial challenges.

Turnaround Your Business11 

The program enables young 
Bahrainis with high potential to 
explore creative concepts and 
turn them into sustainable 
businesses through offering 
advisory support.

Young Entrepreneur10 

Business growth empowers enterprises to diversify and 
grow both locally and globally.

Business Growth12 

Tamkeen 2022 Operational Plan

Tamkeen’s New Programs
Enterprise Support Programs

Specialized 
Programs

The program support digital 
transformation through 
offering financial support to 
integrate digital technology 
into business operations to 
boost productivity, 
adaptability and resilience. 

Go Digital13 

The program aims to 
empower Bahrainis to 
become innovation-driven 
by stimulating the growth 
of innovative digital 
startup by offering support 
in research and 
development.

Innovation14 

The program supports 
foreign investors to invest 
in Bahrain’s high-potential 
sectors to create high-
quality jobs and employ 
locals. 

FDI15 

The program is intended 
to support Bahraini 
female entrepreneurs 
grow their business by 
providing the tools to 
succeed and expand 
outside the Kingdom.

Riyadat16 

17
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�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�شنة�2004

�ب�شاأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة،�املعدل�بالقانون�رقم�)14(�ل�شنة�2006

اإعالن�رقم�)15(�ل�شنة�2022

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ض البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الملكية.

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

66

 

 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1787 ] رقم البراءة:11[
 

 
  27/04/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160070] رقم الطلب: 21[
 18/05/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2014/072508 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

[31] 14/145,322 
[32] 31/12/2013 

 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ] المخترعون:72[
 -3رودي، كریغ دبلیو.،  -2روبیرسون، مارك دبلیو.،  -1

 جودوین، سكوت -4رافي، كریشنا ام.، 
 إنیرجي سیرفیسز، إنك. ھالیبورتون] مالك البراءة: 73[

بیالیر بولیفارد، ھیوستون، تي  10200عنوان المالك:  
 ، أمریكا77072اكس 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     E21B 47/12, G06K 19/77 
 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: US 2011/0186290 A1 
D2: US 2009/0120637 A1 
D3: US 2010/0139386 A1 
D4: US 2010/0122813 A1 
D5: US 2008/0236814 A1 

 
 في بیئة بئر RFIDإطار زمني من فترة سكون لتجمیع عالمات  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
نشر تجمیعات مستشعر في ثقب حفر لبئر، مثل بئر نفط أو بئر استخالص ھیدروكربونات أخرى. یتم  یتم 

إقران تجمیعات المستشعر بسلسلة أنابیب تغلیف (على سبیل المثال، السطح الخارجي للتغلیف)، ویمكن أن 
الحلقي المحیط  أو خواص أخرى للمادة (على سبیل المثال، الموائع) في الحیز RFIDتكشف عن عالمات 

بسلسلة أنابیب التغلیف. یمكن أن تمثل قدرة البطاریة المحدودة لتجمیعات المستشعر وللتجمیعات الخاصة 
بتوصیل البیانات المستشعرة مشكلةً، وبالتالي یمكن أن تعمل تجمیعات المستشعر وتجمیعات االتصال في 

مكن اختصار (أو تمدید) عملیات االستشعار بناًء أوضاع مختلفة متنوعة استھالك القدرة. في أوضاع معینة، ی
على المتطلبات المحددة. في إحدى الحاالت، یتم تمدید عملیة المستشعر أثناء األجزاء النشطة من عملیة التثبیت 
باألسمنت، واختصارھا قبلھا أو بعدھا. یمكن أن تتسبب أحداث اإلطالق المختلفة في عمل تجمیعة المستشعر 

 لفة عند ترددات استشعار مختلفة.في أوضاع مخت
 
 25عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1788 البراءة:] رقم 11[
 

 
  26/04/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160080] رقم الطلب: 21[
 01/06/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2014/075982 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  األولویة:] 30[

[31] 13 62090 
[32] 04/12/2013 

 فرنسا] 33[
 راویة لطفي منصور ] المخترع:72[
 راویة لطفي منصور] مالك البراءة: 73[

بي دي برینسس تشارلوت،  13عنوان المالك: لي فیكتوریا، 
 ، موناكو98000-ام سي

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

  التصنیف الدولي] 51[
Int. Cl.:     C10B 47/18, C10B 53/02, 
B01F 7/16 
 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: JP 2005-146119 A 
D2: JP 2005-238120 A 
D3: BE 884953 A1 
D4: WO 2012/059113 A1 
D5: JP 2005-111437 A 

 
 جھاز إلنتاج فحم أخضر لالستخدام الزراعي ] اسم االختراع:54[

 
 الملخص:] 57[ 
 :من مواد زراعیة عضویة مشتمل على یتعلق االختراع الحالي بجھاز إلنتاج فحم أخضر لالستخدام الزراعي  

) وتحدد حیزاً متوسطاً حول الحاویة 5) یضم الحاویة (1) مناسبة الستقبال المواد العضویة، وعاء (5حاویة (
م لتقلیب المواد العضویة التي توضع في الحاویة )، نظام لتسخین الحیز المتوسط ونظام تقلیب دوار مصم5(
) 5) المثبتة بالنسبة للحاویة (15)، ویتسم بأن نظام التقلیب الدوار یشتمل على مجموعة من األنصال (5(

)، حیث تكون مجموعة 5ب) المتحركة بشكل دوار بالنسبة للحاویة ( 14أ،  14ومجموعة من األنصال (
) الدوران، 13) بطول محور (15بین مرحلتین على األقل من األنصال الثابتة () موزعة 15األنصال الثابتة (

ب) موزعة بین مرحلتین على األقل من األنصال المتحركة  14أ،  14وتكون مجموعة األنصال المتحركة (
) 13) الدوران، وتتناوب مراحل األنصال الثابتة ومراحل األنصال المتحركة بطول محور (13بطول محور (

 دوران.ال
 
 12عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1789 ] رقم البراءة:11[
 

 
  21/04/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160089] رقم الطلب: 21[
 30/06/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2014/072701 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

[31] 61/921,813 
[32] 30/12/2016 

 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 جون تي. ماكدونالد ] المخترع:72[
جرین برودكتس آند تیكنولوجیز، إل. ] مالك البراءة: 73[

 إل. سي.
بروجریس سیركل ملبورن، فلوریدا  7705عنوان المالك:  

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة32904
 یةسماس للملكیة الفكر ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C11D 1/94, C02F 1/72, 
C09K 8/03, C02F 1/66, D21H 17/14, 
D21H 17/66, D21H 17/67, D21H 
17/00 
 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: CN 101993104 A 
D2: US 4830716 A 
D3: WO 2008/034238 A1 

 
 قاعدة صنعیة وطرق مرافقة ] اسم االختراع:54[

 
 الملخص: ]57[ 
االختراع الراھن بغلیسین وھو مركب عضوي یستخدم في صنع قاعدة صنعیة تتجنب جمیع عوائق  یتعلق 

قواعد قویة مثل ھیدروكسید صودیوم. یصنع المركب الجدید بإذابة غلیسین في ماء وإضافة ھیدروكسید كالسیوم 
نتاج المركب الجدید، الذي یشار إلیھ على . تالیا، یذاب بیركربونات صودیوم في المحلول ال1:1بنسبة مولیة 

 شكل ھیدروكسید غلیسین.
 
 
 
 4عناصر الحمایة:  عدد

 
 

 
 
 
 
 
 



العدد: 3602 – الخميس 28 أبريل 2022

69

 

 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1790 ] رقم البراءة:11[
 

 
  21/04/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20170206] رقم الطلب: 21[
 08/11/2017] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2016/061484 الدولي: ] رقم اإلیداع 86[
  ] األولویة:30[

[31]  1508656.4 
[32] 20/05/2015 

 متحدةالمملكة ال] 33[
 ] المخترعون:72[
 لیغراند، سیمون -2شیلھاس، بول،  -1
 لودیستار سیستمز لیمیتد] مالك البراءة: 73[

بزنس بارك،  ، ذا بولیفارد، ألتیرا1عنوان المالك:  یونت 
 جي زد، المملكة المتحدة6 6ھیرن باي، كنت، سي تي

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     H02J 7/00, H02J 7/35, 
F21S 9/02, H02S 10/40 

 
 ] المراجع:56[

D1: US 2013/142614 A1 
D2: FR 2010/277584 A1 
D3: WO 2014/056086 A1 
D4: US 6407533 B1 
D5: US 2014/208978 A1 
D6: US 2010/043851 A1 
 

 
 جھاز تولید القدرة ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
یتعلق االختراع الحالي بجھاز تولید قدرة لالستخدام في المواقع البعیدة، یتضمن الجھاز قاعدة ثابتة مھیأة   

لحمل مبیت وعنصر حمل جھاز استطالة تتم تھیئتھ لیكون في وضع قائم أثناء االستخدام؛ حیث یتم عزل 
لمبیت، تجمیعة تخزین الطاقة المبیت؛ تجمیعة تخزین طاقة كھربیة موضوعة داخل حجیرة محددة بواسطة ا

الكھربیة لھا مدخل كھربي ومخرج كھربي، وتشتمل على واحدة أو أكثر من البطاریات القابلة إلعادة الشحن؛ 
مولد طاقة كھربیة محمول خارجیا بواسطة المبیت، حیث یمثل مولد الطاقة الكھربیة المصدر الوحید للطاقة 

من األلواح الفلطیة الضوئیة المھیأة لتحویل الطاقة الشمسیة إلى الكھربیة ویكون في صورة واحد أو أكثر 
الطاقة الكھربیة، الطاقة الكھربیة من مولد الطاقة الكھربیة یتم توصیلھا كھربیا بمدخل تجمیعة تخزین الطاقة؛ 
ا، وجھاز مزود بقدرة محمول بواسطة عنصر حمل الجھاز، یتم اختیار الجھاز المزود بالقدرة من بین كامیر

جھاز إضاءة، تجمیعة اتصاالت السلكیة وتولیفات من ذلك، حیث یتم اقتران الجھاز المزود بالقدرة كھربیا 
 .بمخرج تجمیعة تخزین الطاقة

 
 20عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1791 ] رقم البراءة:11[
 

 
  25/04/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20170241] رقم الطلب: 21[
 26/12/2017] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/SE2016/050577 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

[31] 1530100-5 
[32] 26/06/2015 

 سویدال] 33[
 ] المخترعون:72[
جوناس  -3عدنان غابیال،  -2بیر كوارفودت،  -1

 مایكل فاسث -5نیكالس ویتشسلبرجر،  -4لیندبالد، 
 كومبي ویر بارتس أیھ بي] مالك البراءة: 73[

كریستینھامن،  24 681، 205عنوان المالك:  صندوق 
 السوید

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     E02F 9/28 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: US 5956874 A 
D2: FR 785957 A 
D3: US 1711018 A 
D4: US 4692079 A 
D5: US 2008/0148608 A1 
D6: EP 1852557 A2  
D7: EP2730705 A1  

 
 نظام جزء متآكل وطریقة احتجاز جزء متآكل ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
یتعلق االختراع الحالي بنظام جزء متآكل یشتمل على حامل جزء متآكل، جزء متآكل، حیث یحدد الجزء   

وحامل الجزء المتآكل معا فتحة احتجاز واحدة على األقل، إسفین الحتجاز الجزء المتآكل على حامل المتآكل 
الجزء المتآكل، حیث یتم تزوید الجزء المتآكل بقرص دّوار قابل للدوران، حیث یمكن وضع القرص الدّوار في 

من خالل القرص الدّوار،  موضع فتح أول وموضع غلق ثاٍن، ویمكن أن یتحرك اإلسفین في فتحة االحتجاز
عندما یتم توجیھ القرص الدّوار في موضع فتح أول، ویتم احتجاز اإلسفین ویظل الجزء المتآكل مقابل حامل 
الجزء المتآكل عندما یتم توجیھ القرص الدّوار في موضع غلق ثاٍن. وعالوة على ذلك یتعلق بأداة احتجاز 

 تآكل بصورة قابلة للفك.وطریقة الحتجاز جزء متآكل على حامل جزء م
 
 
 11عناصر الحمایة:  عدد
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نقل�ملكية�براءة�اخرتاع

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

201601702022/04/20

ارياد فارما�شيوتيكالز اإنك 

�شرتيت  لند�شداون   26 وعنوانه: 

 02139 ما�شا�شو�شيت�ض   ، كامربيدج 

، الوليات املتحدة المريكية 

 

تاكيدا فارما�شيوتيكال كومباين 

ليمتد  

وعنوانه : 1-1 ،دو�شومات�شي 

4-ت�شوم، ت�شو-كو، اأو�شاكا-�شي، 

اأو�شاكا، اليابان 

201401502022/04/25

ميلينيوم فارما�شوتيكالز، اإنك.

�شرتيت،  لندزداون   40 وعنوانه: 

كامربيدج، ام اأيه 02139، اأمريكا 

 

تاكيدا فارما�شيوتيكال كومباين 

ليمتد   

وعنوانه : 1-1 ،دو�شومات�شي 

4-ت�شوم، ت�شو-كو، اأو�شاكا-�شي، 

اأو�شاكا، اليابان 
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�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�شنة��2006

�ب�شاأن�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية�

اإعالن�رقم�)12(�ل�شنة�2022

 

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

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

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب. 

2- تاريخ نقل الملكية.

3- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

4- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية
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نقل�ملكية�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

14282022/04/20

ميللينيوم فارما�شوتيكلز، انك. 

 وعنوانه:40 - لند�شداون �شرتيت ، 

كامربيدج، ما�شات�شو�شت�ض 02139 

،الوليات املتحدة المريكية 

تاكيدا فارما�شيوتيكال كومباين ليمتد

وعنوانه: 1-1 ،دو�شومات�شي 4-ت�شوم، 

ت�شو-كو، اأو�شاكا-�شي، اأو�شاكا، 

اليابان
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�شجيل

اإعالن�رقم�)53(�ل�شنة��2022

ب�شاأن�حتويل��شركات�)ذات�م�شئوليات�حمدودة(

�اإىل��شركات�)غري�هادفة�للربح(

 
 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )م�شت�شفى الإر�شالية 

الأمريكية  ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 98541، بطلب تغيير ال�شكل القانوني لجميع �شركاتها من ذات 

م�شئولية محدودة اإلى �شركات غير هادفة للربح.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ض خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)54(�ل�شنة�2022

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

�اإىل��شركة�)ت�شامن(

  

لل�شفريات  ـا  )ريَّ �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

وال�شياحة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 125168-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة من 

)ذات م�شئولية محدودة( اإلى �شركة  )ت�شامن(.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ض خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)55(�ل�شنة�2022
ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�اإىل��شركة�ت�شامن
 

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

المحدودة التي تحمل ا�شم)طارق جودة للت�شويق والترويج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 144483، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ض خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)56(�ل�شنة�2022
�ب�شاأن�حتويل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة�معفاة�-غري�مقيمة�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة
 

اإليها )�شركة كيبوينت لخدمات  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

الأعمال ذ.م.م( نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة المعفاة غير المقيمة التي تحمل ا�شم 

)بي�شار القاب�شة �ض.م.ب معفاة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40994، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

األف(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 272،000 )مائتان واإثنان و�شبعون  وذلك بتحويلها 

دينار بحريني، وتغيير ا�شمها التجاري من )بي�شار القاب�شة �ض.م.ب معفاة BYSAR HOLDINGS E.C(. اإلى 

.)BYSAR W.L.L بي�شار ذ.م.م(

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ض خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)55(�ل�شنة�2022

ب�شاأن�حتول��شركة�)ذات�م�شئولية�حمدودة(

�اإىل��شركة�)ت�شامن(

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )طارق جودة للت�شويق 

والترويج ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 144483، بطلب تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة من )ذات 

م�شئولية محدودة( اإلى �شركة )ت�شامن(.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ض خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

طالبة


