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 اأمر ملكي رقم )١٣( ل�سنة ٢٠٢٢

 بف�ض دور االنعقاد الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�ض

 ملجل�شي ال�شورى والنواب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )٣٥( ل�شنة ٢٠٢١ بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيف�س دور النعقاد الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا 

من يوم الثالثاء 9 �شوال ١44٣هـ املوافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م.

املادة الثانية

ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 4 �شوال ١44٣هـ

الموافق: ٥ مــايــو ٢٠٢٢م
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 قانون رقم )١٧( ل�سنة ٢٠٢٢

 بالت�شديق على النظام االأ�شا�شي 

ملنظمة تنمية املراأة يف الدول االأع�شاء مبنظمة املوؤمتر االإ�شالمي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملنظمة تنمية املراأة يف الدول الأع�شاء مبنظمة املوؤمتر الإ�شالمي، 

املعتمد من جمل�س وزراء اخلارجية ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي يف دورته ال�شابعة والثالثني املنعقدة 

يف دو�شنبيه بجمهورية طاجيك�شتان خالل الفرتة من ١8 اإىل ٢٠ مايو ٢٠١٠،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأوىل

املوؤمتر  مبنظمة  الأع�شاء  الدول  يف  املراأة  تنمية  ملنظمة  الأ�شا�شي  النظام  على  ودق  �شُ

ال�شابعة  دورته  يف  الإ�شالمي  املوؤمتر  ملنظمة  اخلارجية  وزراء  جمل�س  من  املعتمد  الإ�شالمي، 

والثالثني املنعقدة يف دو�شنبيه بجمهورية طاجيك�شتان خالل الفرتة من ١8 اإىل ٢٠ مايو ٢٠١٠، 

واملرافق لهذا القانون. 

املادة الثانية 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء- كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــــــــــخ: 4 �شوال ١44٣هـ

المـــــــوافــــق: ٥ مايــــو ٢٠٢٢م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )٦4( ل�سنة ٢٠٢٢

 بتعديل جدول جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع االأعمال التي متار�ض فيها

املُرافق للقرار رقم )٣5( ل�سنة ٢٠١8 بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع 

واأنواع االأعمال التي متاَر�ض فيها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  بعد الطالع على القانون رقم )١8( ل�شنة ٢٠١7 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )٢4( ل�شنة ٢٠٢١، وعلى الأخ�س املادة )٣( منه، 

وعلى القرار رقم )٣٥( ل�شنة ٢٠١8 بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال 

التي متاَر�س فيها، وتعديالته، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   ٢٠١8 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة، وتعديالته،

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

ُقِرَر االآتي:

مادة )١(

ُي�شاف بند جديد برقم )١47( اإىل جدول جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال 

التي متار�س فيها املُرافق للقرار رقم )٣٥( ل�شنة ٢٠١8 بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع 

ه الآتي:  واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها، ن�شُ

اجلهة احلكومية نوع الوظيفةالرقم

عامل �شيانة مزروعات١47

  وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

)�شئون الزراعة(

مادة )٢(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

      وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 �شــوال ١44٣هـ

المـــــــوافـــــق: ٥ مايـــــو ٢٠٢٢م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )٣٧( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية البحرين لالإمناء والتطوير

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

ل�شنة  رقم )٢١(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

١989، وتعديالته،

البحرين لالإمناء  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   ٢٠٠١ ل�شنة   )٣7( رقم  القرار  وعلى 

والتطوير، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لالإمناء والتطوير ،

والثابت فيها   ٢٠٢٢/4/٢4 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )٢١(   ،٣9  ،٣8  ،٣٣ خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )٣٢، 

ل�شنة ١989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )٢٣( من املر�شوم بقانون رقم )٢١( ل�شنة ١989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية البحرين لالإمناء والتطوير ،

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

قرر االآتي:

مادة )١(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  والتطوير  لالإمناء  البحرين  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعنيَّ 

ال�شيدة/ نوال اأحمد �شقر الدو�شري، وع�شوية ُكلٍّ من:

١- ميرفت عي�شى محمد البوفال�شة.

٢- لطيفة مبارك اأحمد الفا�شل.

٣- عمر محمد يو�شف اأحمد عي�شى.

4- دولة عبداهلل اأحمد خليفة المال.

٥- علي ح�شين محمد اإبراهيم ال�شايغ.



العدد: 3603 – الخميس 5 مايو 2022

16

مادة )٢(

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

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

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٢١( ل�شنة ١989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )٣(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

اًل  باملادة )١( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتِّخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )٦(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: ٢4 رم�شان ١44٣هـ

المـــــــوافــــق: ٢٥ اأبـــــريــل ٢٠٢٢م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )4٣( ل�سنة ٢٠٢٢

 ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�ض ال�شياحي

ملكتب �شركة زنكاري لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )١٥( ل�شنة ١986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   ٢٠٠6 ل�شنة  القانون رقم )6٢(  وعلى 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )٣١( ل�شنة ٢٠١٥،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:

مادة )١(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملكتب » �شركة زنكاري لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م« ملدة 

ثالث �شهور، وذلك لإخالل املكتب باللتزامات ومتطلبات الرتخي�س ال�شياحي على نحو مي�س 

مب�شلحة ال�شياحة يف مملكة البحرين.

مادة )٢( 

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

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: ٢9 رم�شان ١44٣هـ

المـــــــوافــــق: ٣٠ اأبـــــريــل ٢٠٢٢م


