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�اأمر�ملكي�رقم�)24(�ل�شنة�2022
بتعيينات�يف�هيئة�الت�شريع�والراأي�القانوين

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

وعالوات  ورواتب  ودرجات  يات  م�شمَّ بتحديد   2013 ل�شنة   )49( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

وبدلت ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وعلى الأمر امللكي رقم )4( ل�شنة 2018 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وعلى الأمر امللكي رقم )40( ل�شنة 2018 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وبناًء على اقرتاح جمل�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأوىل

ُيعيَّ م�شت�شارًا من الفئة )ب( على الدرجة الثالثة، ُكلٌّ من:

1- نورة عبدالروؤوف عبدالوهاب ال�شي�شي البوعينين.

2- اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل.

3- يو�شف محمد علي عي�شى ال�شباغ.

4- عبداهلل عبدالعزيز محمد الرا�شد البنعلي.

٥- فاطمة عبدالعزيز ح�شن من�شور نايم.

6- عي�شى جمعة عي�شى علي �شلطان الكعبي.

املادة�الثانية
ُيعيَّ طالل جمعة اأحمد جمعة علي الكعبي م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الثانية.

املادة�الثالثة
ُيعيَّ م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الأوىل، ُكلٌّ من:

1- عبدالعزيز عبداهلل را�شد عبداهلل المعاودة.

2- مريم خالد محمد فرج البنعلي.
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3- اأمينة جمال اإبراهيم ح�شين يو�شف العريفي.

4- م�شاعل محمد مح�شن محمد علي العرجاني.

٥- محمد جا�شم عامر جا�شم كوهجي.

املادة�الرابعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 24 مــحـــــرم 1444هـ

الموافق: 22 اأغ�شط�س 2022م
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�اأمر�ملكي�رقم�)2٥(�ل�شنة�2022
�بتكليف�ويل�العهد�نائب�القائد�الأعلى

القيام�مبهام�احلكم�

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�بالآتي:�
املادة�الأوىل�

ُيعهد اإىل ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج.

املادة�الثانية�
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 24 مــحـــــرم 1444هـ

الموافق: 22 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�بقانون�رقم�)32(�ل�شنة�2022
�بتعديل�بع�ض�اأحكام�املرا�شيم�بقوانني�ب�شاأن�تنظيم�املباين�

والتخطيط�العمراين�وتق�شيم�الأرا�شي�املعدة�للتعمري�والتطوير

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته، 

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

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

ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 200٥، املعدَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالقانون�الآتي:
املادة�الأوىل�

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )20( من قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( 

ل�شنة 1977، الن�س الآتي:

"اأ- ُيـ�شِدر مجل�س الوزراء قرارات بال�شتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة 
بنــاًء علــى عر�ــس الوزيــر الــذي ي�شدر بت�شــميته مر�شــوم وُيـــ�شار له فــي هذه المــادة بكلمة 

»الوزير«. 

ـــق عليها  ب- ُيـــ�شِدر الوزيــر قــرارات باعتمــاد الخرائــط التف�شيلية لمناطــق التعمير التي تطبَّ

ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير بالمملكة ال�شادرة عن مجل�س الوزراء. 

ـزة ذات الطابع التاريخي اأو الأثري اأو  ج- ُيـ�شِدر الوزير قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميَّ

الديني اأو ذات الطابع الخا�س، ولـــه اأْن يحدد ال�شتراطات التـــنظيمية للتعمير في الأرا�شي 

ـزة. المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميَّ

ـــق على م�شــروعات الإ�شكان التي تـــن�شئها  د- ُيـــ�شِدر الوزير ال�شــتراطات التـــنظيمية التي تطبَّ

الوزارة المعنية ب�شئون الإ�شكان." 
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املادة�الثانية�
التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  ( من  1( املادة  بن�س  يُـ�شتبدَل 

العمراين، الن�س الآتي:

مملكة  مناطق  خمتلف  على  العمراين  التخطيط  �شاأن  يف  القانون  هذا  اأحكام  "ت�شري 
البحرين. 

وتكون الوزارة والوزير اللذان ي�شدر بت�شميتهما مر�شوم هما املعنيان بتطبيق اأحكام هذا 

وبرامج  خطط  واإعداد  العمران  وتوجيه  لتـنظيم  العامة  ال�شيا�شة  ر�ْشـم  ذلك  يف  مبا  القانون، 

القانون،  لهذا  تطبيق هذه اخلطط طبقًا  والتحقق من  اململكة  م�شتوى  على  العمرانية  التـنمية 

وُيـ�شار اإليهما يف هذا القانون بكلمتي »الوزارة« و»الوزير«." 

املادة�الثالثة�
ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي 

ة للتعمري والتطوير، الن�س الآتي: املعدَّ

ُكـلٍّ  ـنَة قريَن  "يف تطبيق اأحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم.
الوزير: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم. 

التق�شــيم: كل تجزئــة لقطعــة اأر�ــس داخل نطاق المناطق المن�شو�س عليهــا في المادة )2( من 
ـد تعميرها اأو تطويرها." هذا القانون اإلى قطعتين فاأكثر بق�شْ

املادة�الرابعة
حتل كلمة »الوزارة« حمل عبارة »الوزارة املخت�شة ب�شئون البلديات«، وكلمة »الوزير« حمل 

عبارة »الوزير املخت�س ب�شئون البلديات«، اأينما وردتا يف ن�شو�س املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 

1994 ب�شاأن التخطيط العمراين.

املادة  الواردة يف  التخطيط الطبيعي«  »اإدارة  كما حتل عبارة »الإدارة املعنية« حمل عبارة 

)2( من ذات املر�شوم بقانون.
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املادة�اخلام�شة
حتل كلمة »الوزارة« حمل عبارة »الوزارة املخت�شة ب�شئون البلديات« اأينما وردت يف ن�شو�س 

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

كما حتل كلمة »الوزير« حمل عبارة »الوزير املخت�س ب�شئون البلديات«، وكلمة »للوزير« حمل 

عبارة »للوزير املخت�س ب�شئون البلديات«، اأينما وردتا يف ن�شو�س ذات املر�شوم بقانون.

املادة�ال�شاد�شة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 محـــــــرم 1444هـ

الموافق: 21 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�بقانون�رقم�)33(�ل�شنة�2022
�بتعديل�بع�ض�اأحكام�املر�شوم�بقانون�رقم�)1٥(�ل�شنة��19٨6

�ب�شاأن�تنظيم�ال�شياحة
�والقانون�رقم�)62(�ل�شنة��2006

باإن�شاء�وتنظيم�هيئة�البحرين�لل�شياحة�واملعار�ض

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 201٥، املعدَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالقانون�الآتي:
املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، 

الن�س الآتي:

ُكـلٍّ  ـنَة قريَن  "يف تطبيق اأحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم.
الوزير: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

ـ�شة للِخـْدمات ال�شياحية  الِخـْدمات�ال�شياحية: الفنادق والنُّـُزل وال�شتراحات والمطاعم المخ�شَّ
وال�شقق المفرو�شة باإيجار يومي اأو اأ�شبوعي ومكاتب و�شركات ال�شياحة وال�شفر والنقل ال�شياحي 

ومتاجــر الم�شنوعــات المحلية التقليدية وِخـــْدمات اإدلء ال�شــياح والمر�شــدين ال�شــياحيين واأيُّ 

ن�شاط اآخر ي�شيفه الوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء.

المواقــع�ال�شــياحية: الأرا�شي والمياه والأبنية التــي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير بناًء على 
اقتراح من الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س وبعد موافقة مجل�س الوزراء."
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املادة�الثانية
ـة ب�شئون التجارة«، وكلمة »بالوزارة« حمل  حتل كلمة »الوزارة« حمل عبارة »الوزارة املخت�شَّ

ـة ب�شئون التجارة«، اأينما وردتا يف ن�شو�س املر�شوم بقانون رقم )1٥(  عبارة »بالوزارة املخت�شَّ

ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

كما حتل كلمة »الوزير« حمل عبارة »الوزير املخت�س ب�شئون التجارة«، وكلمة »للوزير« حمل 

عبارة »للوزير املخت�س ب�شئون التجارة«، اأينما وردتا يف ن�شو�س ذات املر�شوم بقانون.

املادة�الثالثة
ب�شئون  املخت�س  »الوزير  عبارة  حمل  مر�شوم«  بت�شميته  ي�شدر  الذي  »الوزير  حتل عبارة 

التجارة« الواردة يف الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 

وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

املادة�الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 محــــــرم 1444هـ

الموافق: 21 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�بقانون�رقم�)34(�ل�شنة�2022
�بتعديل�بع�ض�اأحكام�املر�شوم�بقانون�رقم�)11(�ل�شنة�199٥

ب�شاأن�حماية�الآثار

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 199٥ ب�شاأن حماية الآثار،

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالقانون�الآتي:
املادة�الأوىل

الثانية  الفقرة  و)32(  و)31(  و)9(  الرابعة  الفقرة  و)2(   )1( املواد  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

الآثار،  ب�شاأن حماية   199٥ ل�شنة  املر�شوم بقانون رقم )11(  الفقرة )ب( و)٥2( من  و)33( 

الن�شو�س الآتية:

مادة�)1(:
تتوىل اجلهة املخت�شة التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم، الإ�شراف على جميع ما يتعلق ب�شئون 

الآثار، وعلى الأخ�س املحافظة عليها وحمايتها يف متاحفها، اأو خمازنها، ويف املواقع، واملناطق 

هو  عما  والتنقيب  الأر�س،  �شطح  فوق  الكائنة  الآثار  عن  الك�شف  وتتوىل  والتاريخية،  الأثرية 

ال�شفة  تقرير  وعليها وحدها م�شئولية  الإقليمي.  البحر  الأر�س، ويف  موجود منها حتت �شطح 

الواجب  الآثار  وتقدير  اأثر،  كل  باأهمية  واحلكم  واملباين،  واملواقع  لالأ�شياء  والتاريخية  الأثرية 

ت�شجيلها طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة�)2(�فقرة�رابعة:
يعترب  اأن  بناًء على اقرتاح رئي�س اجلهة املخت�شة  الوزراء  بقرار من رئي�س جمل�س  ويجوز 

ِحـْفـِظـه  اإذا كانت للدولة م�شلحة وطنية يف  اأثرًا  اأو منقول  اأيَّ عقار  اأو تاريخية،  لأ�شباب فنية 

و�شيانته وذلك دون التقيُّـد باحلد الزمني الوارد يف هذه املادة. 

مادة�)9(:
ـة اأن يطلب ا�شتمالك اأيِّ اأثر ثابت يوجد يف اأرا�شي مملكة البحرين  لرئي�س اجلهة املخت�شَّ

ب�شاأن   2009 ل�شنة  رقم )39(  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  والتجميل  للمرور  عقارات  من  يلزمه  وما 
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ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة. 

ده اللجنة  وله اأي�شًا حق ا�شتمالك اأيِّ اأثر منقول يوجد يف مملكة البحرين مقابل تعوي�س حتدِّ

املن�شو�س عليها يف املادة )٥1( من هذا القانون. 

مادة�)31(:
املعنية  اجلهة  اإىل  الدولة  لغري  اململوكة  الثابتة  الآثار  ت�شجيل  قرار  املخت�شة  اجلهة  ُتـْبـِلـغ 

الآثار.  تلك  اأ�شحاب  اأي�شًا  به  ُتـْبـِلـغ  كما  العقاري،  ال�شجل  يف  به  للتاأ�شري  العقاري  بالت�شجيل 

وُيـن�َشـر قرار الت�شجيل يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة�)32(�فقرة�ثانية:
العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  ِوْفـقًا لأحكام  التعوي�س،  ر  ويقدَّ

للمنفعة العامة. 

مادة�)33(�فقرة�)ب(:
ب- عــدم جــواز ا�شــتمالك الأر�ــس اأو العقار، اأما الأرا�شــي المتاخمة له فيجوز ا�شــتمالكها بعد 

ـة.  موافقة الجهة المخت�شَّ

مادة�)٥2(:
اجلهة  رئي�س  مع  بالتفاق  العدل  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  لهم  يخوِّ الذين  للموظفي  يكون 

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون  ـة �شفة ماأموري ال�شَّ املخت�شَّ

والتي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.

رة بالن�شبة لهذه اجلرائم اإىل النيابة العامة بقرار من رئي�س اجلهة  وحتال املحا�شر املحرَّ

�شه.  ـة اأو َمـن يفوِّ املخت�شَّ

املادة�الثانية
حتل عبارة )مملكة البحرين( حمل عبارة )دولة البحرين( الواردة يف املادة )12( وحمل 

عبارة  حمل  ـة(  املخت�شَّ اجلهة  )فلرئي�س  وعبارة   ،)3٥( املادة  يف  الواردة  )البحرين(  كلمة 

ـة( حمل عبارة )لوزير  )فلوزير الإعالم( الواردة يف املادة )19(، وعبارة )لرئي�س اجلهة املخت�شَّ

الإعالم(  )وزارة  عبارة  حمل  ـة(  املخت�شَّ )اجلهة  وعبارة   ،)21( املادة  يف  الواردة  الإعالم( 

ب�شاأن   199٥ ل�شنة  رقم )11(  بقانون  املر�شوم  من  املادة )33(،  من  )هـ(  الفقرة  الواردة يف 

حماية الآثار.

ـة( حمل عبارة )وزير الإعالم( اأينما وردت يف مواد  كما حتل عبارة )رئي�س اجلهة املخت�شَّ

املر�شوم بقانون امل�شار اإليه.
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املادة�الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء واملعنيي - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، 

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

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 محـــــــرم 1444هـ

الموافق: 21 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�رقم�)44(�ل�شنة��2022
ـة�والوزير�املخت�ض�بتطبيق� �بت�شمية�الوزارة�املخت�شَّ

�املرا�شيم�بقوانني�ب�شاأن�تنظيم�املباين�والتخطيط�العمراين�
ة�للتعمري�والتطوير وتق�شيم�الأرا�شي�املعدَّ

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته، 

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

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

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:
املادة�الأوىل

املر�شوم  اأحكام  بتطبيق  ـة  املخت�شَّ الوزارة  هي  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  تكون 

بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين واملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 

ة للتعمري والتطوير. ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ويكون وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين هو الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام قانون تنظيم 

املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 واملر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 

ة  ب�شاأن التخطيط العمراين واملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

للتعمري والتطوير.

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريــــخ: 23 محــــــرم 1444هـ

الموافـق: 21 اأغ�شط�س 2022م 
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�مر�شوم�رقم�)4٥(�ل�شنة��2022
ـة�والوزير�املخت�ض�بتطبيق� �بت�شمية�الوزارة�املخت�شَّ

�املر�شوم�بقانون�رقم�)1٥(�ل�شنة��19٨6ب�شاأن�تنظيم�ال�شياحة�
�والقانون�رقم�)62(�ل�شنة��2006باإن�شاء�وتنظيم�

هيئة�البحرين�لل�شياحة�واملعار�ض

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

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

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:
املادة�الأوىل

ـة بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة  تكون وزارة ال�شياحة هي الوزارة املخت�شَّ

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

ويكون وزير ال�شياحة هو الوزير املخت�سُّ بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة 

البحرين  وتنظيم هيئة  باإن�شاء   2006 ل�شنة  والقانون رقم )62(  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986

لل�شياحة واملعار�س. 

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريــــخ: 23 محــــــرم 1444هـ

الموافـق: 21 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�رقم�)46(�ل�شنة�2022
�بنْقـل�تبعية�معهد�البحرين�للتدريب�من�وزارة�الرتبية�والتعليم�

اإىل�كلية�البحرين�التقنية�)بوليتكنك�البحرين(

نحن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

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

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   200٥ ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )٥1( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(،

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )6٥( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

وعلى املر�شوم رقم )8٥( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:
املادة�الأوىل

ُتـنَقـل تبعية )معهد البحرين للتدريب( من وزارة الرتبية والتعليم اإىل كلية البحرين التقنية 

)بوليتكنك البحرين(، وُيـعتَبـر املعهد جزءًا من الكلية وت�شري عليه اللوائح والأنظمة املعمول بها 

فيها.

املادة�الثانية
ُيـنَقـل اإىل كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( جميع موظفي معهد البحرين للتدريب 

رة لهم. بذات درجاتهم ورواتبهم وعالواتهم واأية مزايا مالية مقرَّ

املادة�الثالثة
ملعهد  الـُمـدَرج  املايل  العتماد  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  اإىل  يوؤول 
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البحرين للتدريب �شمن ميزانية وزارة الرتبية والتعليم يف امليزانية العامة للدولة، وكافة احلقوق 

واللتزامات املرتبطة به.

املادة�الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء واملعنيي - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريــــخ: 23 محــــــرم 1444هـ

الموافـق: 21 اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�رقم�)4٧(�ل�شنة��2022
بتعيني�رئي�ض�ملجل�ض�اإدارة�الهيئة�الوطنية�لعلوم�الف�شاء�

 

نحن��شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�بالنيابة�
بعد الطالع على الد�شتور، 

الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،  

لعلوم  الوطنية  الهيئة  اإدارة  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )63(  املر�شوم  وعلى 

الف�شاء، 

وبناًء على عر�س الأمي العام ملجل�س الدفاع الأعلى، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا�بالآتي:�
املادة�الأوىل�

ُيعيَّ ال�شيد حممد بن ثامر الكعبي رئي�شًا ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء خَلفًا 

لة ملدة �شلفه.  للمهند�س كمال بن اأحمد حممد، وتكون مدة ع�شويته مكمِّ

املادة�الثانية�
ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة�البحرين�بالنيابة
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

نائب�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
وزير�البنية�التحتية

خالد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريــــخ: 27 محــــــرم 1444هـ

الموافـق: 2٥ اأغ�شط�س 2022م
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�مر�شوم�رقم�)4٨(�ل�شنة��2022
بت�شمية�الوزير�املعني�ب�شئون��شندوق�العمل�

 

نحن��شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�بالنيابة�
بعد الطالع على الد�شتور، 

بالقانون رقم )19(  ل  املُعدَّ العمل،  باإن�شاء �شندوق   2006 ل�شنة  القانون رقم )٥7(  وعلى 

ل�شنة 201٥، 

وعلى املر�شوم امللكي رقم )2٥( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري، 

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا�بالآتي:�
املادة�الأوىل�

ب�شئون  املعني  الوزير  هو  الوزراء  جمل�س  �شئون  وزير  املالكي  في�شل  بن  حمد  ال�شيد  يكون 

�شندوق العمل. 

املادة�الثانية�
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة�البحرين�بالنيابة
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

نائب�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
وزير�البنية�التحتية

خالد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريــــخ: 27 محــــــرم 1444هـ

الموافـق: 2٥ اأغ�شط�س 2022م
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�قرار�رقم�)41(�ل�شنة�2022
�بتحديد�الوزير�امل�شئول�اأمام�ال�شلطة�الت�شريعية

عن�هيئة�البحرين�للثقافة�والآثار

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 201٥ باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )2٥( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأوىل

اأمام ال�شلطة الت�شريعية مبجل�شيها عن هيئة  يكون وزير �شئون الإعالم هو الوزير امل�شئول 

البحرين للثقافة والآثار.

املادة�الثانية
على وزير �شئون الإعالم واجلهات املخت�شة - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 24 مـحــــــــرم 1444هـ

الـمـــــوافـــــق: 22 اأغ�شـطــ�س 2022م 
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�قرار�رقم�)42(�ل�شنة�2022
�بتعديل�بع�ض�اأحكام�القرار�رقم�)1(�ل�شنة�201٨

باإعادة�ت�شكيل�جمل�ض�اخلدمة�املدنية

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية،

وعلى الأمر امللكي رقم )44( ل�شنة  2020 بتعيي رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )2٥( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري،

ل بالقرار  2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية، املعدَّ وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

رقم )49( ل�شنة 2021،

قرر�التي:
املادة�الأوىل

حتل عبارة )وزير العمل( حمل عبارة )وزير العمل والتنمية الجتماعية( الواردة يف املادة 

الأوىل من القرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية.

املادة�الثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 24 اأغ�شط�س 2022م
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�قرار�رقم�)43(�ل�شنة�2022
باإن�شاء�وت�شكيل�فريق�العمل�الوطني�ملكافحة�الأمرا�ض�ال�شارية

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021،

وعلى املر�شوم رقم )٥( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

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

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأوىل

ُيـن�شاأ فريق ُيـ�شمى )فريق العمل الوطني ملكافحة الأمرا�س ال�شارية(، وُيـ�شار اإليه يف هذا 

القرار بكلمة )الفريق(. 

املادة�الثانية�
ـل الفريق برئا�شة وزير ال�شحة، وع�شوية ُكـلٍّ من:  ُيـ�شكَّ

ع�شوًا. وكيل وزارة ال�شحة       -1

ع�شوًا. الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة      -2

ع�شوًا. الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم      -3

ع�شوًا. مدير اإدارة الأخبار بوزارة �شئون الإعالم      -4

ع�شوًا. مدير اإدارة ال�شحة الحيوانية بوزارة �شئون البلديات والزراعة      -٥

ع�شوًا. مدير اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة      -6

ع�شوًا. مدير اإدارة المكتب الإعالمي بمركز الت�شال الوطني      -7

ع�شوًا.                                                                                                    رئي�س الِخـْدمات الطبية بمراكز الرعاية ال�شحية الأولية       -8
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ع�شوًا. رئي�س الأطباء لالأق�شام الباطنية بالم�شت�شفيات الحكومية      -9

ع�شوًا. 10- رئي�س ق�شم تنظيم الموؤ�ش�شات ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية 

ع�شوًا. 11- رئي�س وحدة مراقبة العدوى في الِخـْدمات الطبية الملكية    

ع�شوًا. 12- نائب رئي�س الأطباء بم�شت�شفى الملك حمد الجامعي    

ع�شوًا. 13- ا�شت�شاري اأمرا�س معدية بالم�شت�شفيات الخا�شة يختاره رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة 

ع�شوًا. ـعبة العالجية باإدارة ال�شئون ال�شحية والجتماعية بوزارة الداخلية   14- رئي�س ال�شُّ

ع�شوًا.  1٥- رئي�س ق�شم مكافحة الأمرا�س بوزارة ال�شحة    

املادة�الثالثة
ي�شُدر بت�شمية اأع�شاء الفريق قرار من وزير ال�شحة بعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة.

ويختار الفريق يف اأول اجتماع له نائبًا للرئي�س من بي اأع�شائه، يتوىل اخت�شا�شات الرئي�س 

يف حالة غيابه.

املادة�الرابعة
تكون مدة الع�شوية يف الفريق ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة. 

واإذا خال مكان اأيٍّ من اأع�شاء الفريق لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حملُّه بذات الأداة َمن 

ميثل ذات اجلهة، وُيـكِمـل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.  

املادة�اخلام�شة
يخت�سُّ الفريق باملهام الآتية: 

ـــع وتحديــث الخطــة ال�شــتراتيجية الوطنية لمكافحــة الأمرا�س ال�شــارية ب�شورة دورية  و�شْ  -1

ا�شتنادًا اإلى الدلئل والإر�شادات ال�شادرة من منظمة ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية 

ـها على المجل�س الأعلى لل�شحة. والإقليمية ذات ال�شلة، وعْر�شِ

ـع البرامج والأن�شطة الم�شتركة بين الجهات ذات العالقة. اإعداد الخطط التنفيذية وو�شْ  -2

ـهة لمكافحتها، ومتابعة  الإ�شراف على البرامج والأن�شطة الخا�شة بالأمرا�س ال�شارية الموجَّ  -3

وتقييم تلك البرامج والأن�شطة.

ـع �شيا�شات وبروتوكولت التعامل الأمثل مع الأمرا�س ال�شارية �شواًء من حيث الوقاية اأو  و�شْ  -4

الت�شخي�س اأو العالج.
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ـــع دليــل اإر�شــادي لمتابعة المر�شــى بالأمرا�س ال�شــارية والفئات الأكثــر خطورة منهم،  و�شْ  -٥

ة للفيرو�شــات  وطــرق الوقايــة مــن هــذه الأمرا�ــس، وال�شــتخدام الأمثــل للعقاقير الم�شــادَّ

ـــبة لتلك الأمرا�س، وذلك ا�شــتنادًا اإلى الدلئل الإر�شــادية لمنظمة ال�شحة العالمية  الم�شبِّ

والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة. 

متابعــة تطورات انت�شــار الأمرا�س ال�شــارية عالميــًا واإقليميًا عن طريــق التوا�شل مع منظمة   -6

ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة.

اإعداد وتجهيز الم�شتندات والدرا�شات والدلئل الإر�شادية والإح�شاءات ب�شورة دورية.  -7

تدعيم و�شائل البحوث والدرا�شات الخا�شة بالأمرا�س ال�شارية.   -8

رْفـــع الوعــي ال�شحــي حول عوامل الخطــر الموؤدية لالإ�شابــة بالأمرا�س ال�شــارية من خالل   -9

ـع خطة اإعالمية للتعريف بهذه الأمرا�س وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها. و�شْ

املادة�ال�شاد�شة
يكون للفريق اأمي �شر يختاره الرئي�س من بي موظفي وزارة ال�شحة، يتوىل اإعداد جداول 

ف�شاًل  بالفريق،  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  وِحـْفـظ  املحا�شر  وتدوين  الجتماعات  اأعمال 

عن القيام بكل ما يكلِّـفه به الفريق اأو رئي�شه من مهام اأخرى يف جمال عمله.

املادة�ال�شابعة�
يجتمع الفريق بدعوة من رئي�شه اأو نائبه كل ثالثة اأ�شهر على الأقل، اأو كلما دعت احلاجة 

د يف الدعوة مكان الجتماع وُيـرَفـق بها جدول اأعمال الجتماع. لذلك، ويحدَّ

ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو 

نائبه. 

ـح اجلانب  وُيـ�شِدر الفريق قراراته باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند الت�شاوي يرجَّ

الذي منه رئي�س الجتماع.

املادة�الثامنة
و�شري  الفريق  اأعمال  اأ�شهر عن  ثالثة  كل  دورية  تقارير  الوزراء  اإىل جمل�س  الرئي�س  يرفع 

العمل به. 

املادة�التا�شعة
يجوز للفريق اأن ي�شتعي مبن يراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاته دون 
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اأن يكون له �شوت معدود يف قراراته، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع 

لديه. 

دها.   ويجوز بقرار من الرئي�س ت�شكيل فرق فرعية تخت�س باملو�شوعات التي يحدِّ

املادة�العا�شرة�
 على وزير ال�شحة، واجلهات املعنية - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

� � � � � �
��رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محـــــــرم 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)111(�ل�شنة�2022
�ب�شاأن�تخويل�بع�ض�موظفي��شئون�الطريان�املدين

ْبط�الق�شائي �شفة�ماأموري�ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )4٥( منه،

وعلى قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، املعدل بالقانون 

رقم )4( ل�شنة 2022، وعلى الأخ�س املادة )13٥( منه،

وعلى القرار رقم )66( ل�شنة 2021 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون الطريان املدين �شفة 

ْبط الق�شائي، ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر�الآتي:
املادة�الأوىل

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  املدين  الطريان  �شئون  موظفو  ل  ُيـخوَّ

الطريان  تنظيم  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دائرة  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

القائم باأعمال وكيل الوزارة ل�شئون الطريان املدينح�شي اأحمد اآل �شعيل1

الوكيل امل�شاعد للنقل اجلوي و�شالمة واأمن الطريانابت�شام حممد ال�شمالن2

مدير اإدارة الرتاخي�س اجلويةروؤوف عبدالعزيز العلوي3

م�شت�شار/ خبري اأمن الطريانعاطف بن حممد عجيلي4

رئي�س تدقيق املطارات واملالحة اجلويةلينا اأحمد الكوهجي٥

مفت�س عمليات الطائرات اأولاأحمد حممد يعقوبي6

مفت�س �شالحية طريان اأولهند �شمري العو�شي7
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مفت�س �شالحية طريانعلي طريف البنعلي8

اأخ�شائي ت�شجيل طائرات اأولعبدالرزاق عبدالواحد حممد9

اأخ�شائي تراخي�س جوية اأولح�شان حممد عبدالكرمي10

مفت�س عمليات طائراتجواد نور11

مفت�س عمليات الطائرات اأولعبدالواحد الكوهجي12

مفت�س �شالحية طريانمهنا بوحمود مهنا13

اأخ�شائي ت�شجيل طائراتاأحمد بوح�شن14

اأخ�شائي الرتاخي�س التجارية للنقل اجلوي اأولحممد �شالح اخلاجة1٥

املادة�الثانية
ُيـلغى القرار رقم )66( ل�شنة 2021 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون الطريان املدين �شفة 

ْبط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

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

                                                                                                                                            

                                                                          

وزير�العدل�
وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف��

�نواف�بن�حممد�املعاودة

�شدر بتاريخ: 24 مـحــــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأغ�شـطــ�س 2022م 
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)113(�ل�شنة�2022
�بتعديل�جدول�برامج�التاأهيل�والتدريب

�املُرافق�للقرار�رقم�)36(�ل�شنة��201٨ب�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، املُعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س 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�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية، 

ُقِرَر�الآتي:
مادة�)1(

ُي�شاف بند جديد برقم )8( اإىل جدول برامج التاأهيل والتدريب املُرافق للقرار رقم )36( 

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

تنفيذها، ن�شه الآتي:

الجهة الم�شرفةنوع البرنامجالرقم

برامج ريادة الأعمال التجارية8

جمعية البحرين لتنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة

)مركز ريادة الأعمال(

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�����

��نواف�بن�حممد�املعاودة

�شدر بتاريخ: 26 محــــرم  1444هـ

المــــــوافـــــق: 24 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)114(�ل�شنة�2022
ـني ذين�اخلا�شِّ �من�املنفِّ ـذ�اخلا�ض�اأو�اأيٍّ �ب�شاأن�ت�شكيل�جلنة�تاأديب�املنفِّ

الطبيعيني�العاملني�لديه�وحتديد�اإجراءات�وقواعد�عملها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، 

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2022 ب�شاأن تنظيم ُمزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س،

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

�قرر�الآتي:
مادة�)1(

برئا�شة  "اللجنة"،  بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  وُي�شار  اخلا�س،  املنفذ  تاأديب  جلنة  ُت�شكل 

ال�شيد جا�شم ح�شن بو حمود مدير اإدارة التنفيذ، وع�شوية كل من:

نائبًا الرئي�س م�شت�شار م�شاعدال�شيد وائل اأني�س اأحمد1

ع�شوًارئي�س �شئون محاكم التنفيذال�شيد خالد فاروق محمد �شالح2

ع�شوًاباحث قانونيال�شيد محمد عبدالعظيم العيد3

ع�شوًااأخ�شائي تنفيذ اأحكام اأولال�شيد محمد عبدالوهاب عبداهلل 4

ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س اللجنة عند غيابه اأو قيام مانع لديه.

مادة�)2(
املنفذ  خُمالفة  ب�شاأن  التنفيذ  اإدارة  من  اإليها  ُيحال  فيما  التحقيق  باإجراء  اللجنة  تخت�س 

القرارات  اأو  القانون  لأحكام  لديه  العاملي  الطبيعيي  اخلا�شي  املنفذين  من  اأي  اأو  اخلا�س 

ال�شادرة تنفيذًا له اأو القرارات اأو الأوامر الق�شائية ال�شادرة للمنفذ اخلا�س.

كما تخت�س اللجنة باإعداد مذكرة بتو�شياتها يف �شوء ما انتهت اإليه نتيجة التحقيق ورفعها 

اإىل الوزير لإ�شدار قرار بتوقيع اأي من اجلزاءات التاأديبية املن�شو�س عليها يف املادة )9( من 
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قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2021 حال 

ثبوت املُخالفة.

مادة�)3(
تنعقد اللجنة بدعوة من رئي�شها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ول تكون اجتماعات اللجنة 

�شحيحة اإل بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر اللجنة 

تو�شياتها باأغلبية اأع�شائها احلا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

مادة�)4(
الأحوال-  -بح�شب  لديه  العاملي  الطبيعيي  اخلا�شي  املنفذين  اأو  اخلا�س  املنفذ  ُيخطر 

امليعاد  قبل  وذلك  الإلكرتونية،  بالو�شائل  اأمامها  احل�شور  وميعاد  اللجنة  اىل  الإحالة  بقرار 

املحدد لالنعقاد باأ�شبوع على الأقل، وُيبّي يف اأمر الإحالة تاريخ ومكان انعقاد اللجنة واملخالفة 

اأو املخالفات املن�شوبة اإليهم، فاإذا امتنعوا عن احل�شور اأو مل يح�شروا يف امليعاد املحدد لهم رغم 

اإعالنهم ودون اإبداء عذر مقبول، تتوىل اللجنة رفع تو�شياتها للوزير بناء على امل�شتندات التي 

اأمامها لإ�شدار القرار بتوقيع اجلزاء التاأديبي.

مادة�)٥(
اإليه، وللمحال  املن�شوبة  املُخالفات  اأو  التحقيق باملخالفة  اإىل  املُحال  اللجنة مبواجهة  تقوم 

اأن يبدي دفاعه كتابًة اأو �شفاهًة، ويف حال اإبداء الدفاع �شفاهًة يتم ت�شمي اأوجه الدفاع كتابة 

يف حما�شر اللجنة، ويف هذه احلالة يتعي على رئي�س اللجنة تالوة ما مت اإثباته يف املح�شر على 

املحال وتثبيت توقيعه.

مادة�)6(
اإذا تبي للجنة اأن املخالفة املعرو�شة ت�شكل جرمية جنائية، وجب عليها اإعداد تقرير بالراأي 

وعر�س الأمر على الوزير لالإحالة اىل اجلهات الق�شائية املُخت�شة، وذلك دون الخالل ب�شري 

الإجراءات التاأديبية.

مادة�)٧(
للجنة اأن ت�شتعي مبن تراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف �شبيل تنفيذ املهام املوكلة بها، 

دون اأن يكون لهم �شوت معدود.
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مادة�)٨(
على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

����������وزير�العدل�
وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف��

�نواف�بن�حممد�املعاودة

�شدر بتاريخ: 24 مـحــــــــرم 1444هـ

الـمــــــوافــــق: 22 اأغ�شـطــ�س 2022م 



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

34

وزارة�ال�شحة

�قرار�رقم�)31(�ل�شنة�2022
باإعادة�ت�شمية�اأع�شاء�جلنة�الإ�شراف�والرعاية�ونظام�عملها

وزير ال�شحة:

ـرات العقلية،  رة واملوؤثِّ 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ بعد الطالع على القانون رقم )1٥( ل�شنة 

وعلى الأخ�س املادتي )40( و)41( منه،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام 

عملها،

وبناًء على تر�شيح كل من املجل�س الأعلى للق�شاء ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

عن  ممثاًل  حاجي،  اأحمد  اإميان  الدكتورة  برئا�شة  والرعاية  الإ�شراف  جلنة  ت�شكيل  ُيـعاد 

وزارة ال�شحة، وع�شوية ُكـلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: 

ع�شوًا القا�شي جا�شم محمد العجالن1

ع�شوًارئي�س النيابة العامة عبداهلل �شالح الذوادي2

ع�شوًا ممثاًل عن وزارة الداخليةالمقدم عبدالرحمن اأحمد �شويطر3

ال�شيدة هدى حمود الحمود4

ع�شوًا ممثاًل عن وزارة 

التنمية الجتماعية

ع�شوًا الدكتور عادل را�شد العوفي٥

ع�شوًا ال�شيدة �شمر يو�شف �شالم6

ع�شوًا ال�شيد محمد عبدالفتاح الح�شيني7

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات. 
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مادة�)2(
متار�س اللجنة اخت�شا�شاتها ومهام عملها طبقًا لن�س املادة )41( من القانون رقم )1٥( 

رات العقلية. رة واملوؤثِّ ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

مادة�)3(
اأيِّ  يف  اأو  ال�شحة  وزارة  مبقر  �شهر  كل  الأقل  على  مرة  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

ده رئي�س اللجنة يف طلب الدعوة اإىل الجتماع، ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها اإىل  مكان اآخر يحدِّ

ـن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع  اجتماع غري عادي كلما اقت�شى الأمر ذلك، على اأن يت�شمَّ

بيان الغر�س منه، واأْن يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأْن يكون من بينهم الرئي�س. 

ـح  وُتـ�شِدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي منه الرئي�س.

ـن بقرار من رئي�س اللجنة. ويكون للجنة مقرر ُيـعيَّ

مادة�)4(
يجوز للجنة اأْن ت�شتعي مَبـن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

رها، دون اأْن يكون له حق الت�شويت فيما تتخذه  لإبداء الراأي الطبي يف بع�س احلالت التي ُتـقدِّ

اللجنة من قرارات وتو�شيات.

مادة�)٥(
ُيـلغى القرار رقم )16( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام 

عملها. 

مادة�)6(
على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�شحة
الدكتورة�جليلة�بنت�ال�شيد�جواد�ح�شن

�شدر بتاريخ: 20 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 18 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�التنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)4(�ل�شنة�2022
�ب�شاأن�تعيني�مدير�موؤقت�جلمعية

املحافظة�اجلنوبية�الثقافية�الجتماعية

وزير التنمية الجتماعية:

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،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املحافظة اجلنوبية 

الثقافية الجتماعية،

2021 ب�شاأن تعيي مدير موؤقت جلمعية املحافظة اجلنوبية  وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 

الثقافية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

فيها  والثابتة   2022/8/3 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

املحافظة  جلمعية  موؤقتًا  مديرًا  الكوهجي  عبدالغفور  اأحمد  ها�شم  اأمينة  ال�شيدة  ـن  ُتـعيَّ

لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  لها  وتكون  الجتماعية،  الثقافية  اجلنوبية 

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

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

الأ�شا�شي للجمعية.
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مادة�)2(
تكون مدة املدير املوؤقت ثالثة اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشر هذا القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.

مادة�)3(
اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  التنمية  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

نًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  اجلمعية مت�شمِّ

العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

مادة�)4(
دة  انتهاء املدة املحدَّ ُيعَقد قبل  اإىل اجتماع  اأن يدعو اجلمعية العمومية  على املدير املوؤقت 

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  باملادة )2( من هذا 

نًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  اًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

ِوْفقًا  اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة 

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة�)٥(
على املعنيي بالوزارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير�التنمية�الجتماعية
اأ�شامة�بن�اأحمد�خلف�الع�شفور

�شدر بتاريخ: 16 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 14 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�التنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)٥(�ل�شنة�2022
ب�شاأن�تعديل�النظام�الأ�شا�شي�جلمعية�الِعـِكـر�اخلريية

وزير التنمية الجتماعية:

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،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )101( ل�شنة 2010 ب�شاأن حَتـوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية الِعـِكـر 

اإىل جمعية الِعـِكـر اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الِعـِكـر اخلريية،

املنعقد  اجتماعها  يف  اخلريية  الِعـِكـر  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ ٥ يونيو 2022،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  يقيَّ

العادية جلمعية الِعـِكـر اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٥ يونيو 2022، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من  يعدَّ

�شبعة )7( اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة�)2(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

�وزير�التنمية�الجتماعية��������������������������������������������������������������������������������
�اأ�شامة�بن�اأحمد�خلف�الع�شفور�

�شدر بتاريخ: 17 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 1٥ اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)921(�ل�شنة�2022
ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة��شار�-�املجمع�)٥21(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ل�شنة  بالقرار رقم )٥6(  ال�شادرة  التنفيذية  200٥، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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،

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

لة بالقرار رقم )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ـف العقار رقم )0٥0418٥4( الكائن يف منطقة �شار املجمع )٥21( �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ

مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة�)3(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين
اآمنة�بنت�اأحمد�الرميحي

�شدر بتاريخ: 18 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 16 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)929(�ل�شنة�2022
ط�التف�شيلي�ل�شاحية�النخيل ب�شاأن�املخطَّ

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ل�شنة  بالقرار رقم )٥6(  ال�شادرة  التنفيذية  200٥، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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،

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

لة بالقرار رقم )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ط التف�شيلي ل�شاحية النخيل املعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. طبقًا للمخطَّ

مادة�)2(
ط  ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة �شاحية النخيل ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف خمطَّ
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ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 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�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين
اآمنة�بنت�اأحمد�الرميحي

�شدر بتاريخ: 19 محــــــرم 1444هـ

الـمـــــوافـــــق: 17 اأغ�شط�س 2022م



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

44



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

45



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

46



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

47

وزارة�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)932(�ل�شنة�2022
ط�التف�شيلي�اجلزئي�ملنطقة��شرتة�)القرية(��2-�جممع�)604( ب�شاأن�املخطَّ

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ل�شنة  بالقرار رقم )٥6(  ال�شادرة  التنفيذية  200٥، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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،

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

لة بالقرار رقم )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

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

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. �شرتة )القرية( 2 جممع )604( طبقًا للمخطَّ

مادة�)2(
ِوْفقًا   )604( جممع   2 )القرية(  �شرتة  منطقة  �شمن  الواقعة  التعمريية  املناطق  ُت�شنَّف 
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القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  املرافق لهذا  الأرا�شي  ا�شتعمالت  ط  ِلـما هو وارد يف خمطَّ

التنظيمية للتعمري 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�الإ�شكان�والتخطيط�العمراين
اآمنة�بنت�اأحمد�الرميحي

�شدر بتاريخ: 19 محــــــرم 1444هـ

الـمـــــوافـــــق: 17 اأغ�شط�س 2022م
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جمل�ض�اإدارة��شندوق�العمل

�قرار�رقم�)4(�ل�شنة�2022
�بتكليف�الرئي�ض�التنفيذي�للِخـْدمات�املوؤ�ش�ِشـية�يف��شندوق�العمل

بالقيام�باأعمال�الرئي�ض�التنفيذي�لل�شندوق�ب�شفة�موؤقتة

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل:

ل بالقانون  باإن�شاء �شندوق العمل، املعدَّ  2006 بعد الطالع على القانون رقم )٥7( ل�شنة 

رقم )19( ِل�شنة 201٥، وعلى الأخ�س املادة )10( الفقرة )د( منه،

وبناًء على موافقة جمل�س اإدارة �شندوق العمل يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 6 يوليو 2022،

قرر�الآتي:
املادة�الأوىل

ـة يف �شندوق  ُتـكلَّـف ال�شيدة مها عبداحلميد مفيز - الرئي�س التنفيذي للِخـْدمات املوؤ�ش�ِشـيَّ

العمل - بالقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي لل�شندوق ب�شفة موؤقتة.

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

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة��شندوق�العمل
حممد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 6 يــولـيـــــــــــــو 2022م
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صفحة 2 من 11

 
 
 
 

 تمكين 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  1,302,188.585 
 

 1 غرفة تجارة وصناعة البحرين 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

من الطوابق لمكاتب صندوق  استئجار عدد 
 )تمكين(العمل

 TB/23994/2017 1 تجديد 

  8,500.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 LF-186 2 تمديد  توفير خدمة نقل لموظفي تمكين 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,310,688.585

 شركة بابكو للتزويد  

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  1,455,717.713 
 

POULLAIDES CONSTRUCTION 
CO 

1 

 

 ,Request for Proposal for Decommissioning النفط
Demolition and Constructing of Bapco Retail 

Company Service Station at Hamad Town 
Roundabout 02 

 

 TB21011 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,455,717.713

 شركة تطوير للبترول 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  614,193.480 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

 MAINTENANCE AND REPAIR OF SDMO النفط
ENGINES AND CUMMINS STANDBY 

GENERATORS 
 

 TP-651-2020  1 مناقصة

  202,500.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

-PROVISION OF INTERNAL AUDIT CO النفط
SOURCING SERVICE ARRANGMENT 

 TP-899-2022 2 مناقصة

  379,399.647 
 

RAMSGATE ENGINEERIN G INC 1 
 

 SUPPLY OF STEAM SPLITTERS النفط
 

 TP-833-2021 3 مناقصة

  510,793.000 
 

TEBODIN MIDDLE EAST 1 
 

 TP-334-2018 4 تمديد  توفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة   النفط

  301,560.000 
 

CMS (UAE) LLP  1 
 

 PROVISION OF EXTERNAL LEGAL SERVICES النفط
AND SPECIALIST OIL AND GAS 

CONSULTANCY  

 TP-744-2021  5 مناقصة

�اإعالن�رقم�)٧(�ل�شنة�2022
�ب�شاأن�قرارات�الرت�شية�ال�شادرة

�يف�املناق�شات�واملزايدات�وامل�شرتيات�واملبيعات�احلكومية�خالل��شهر�يوليو�

تنظيم  2002 ب�شاأن  ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  تن�شر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الآتية:

صفحة 1 من 11

   

 

     

            
 تقرير الترسيات الشهري   

 

    

            
 31/07/2022 

 

 إلـى: 
 

 من:     2022/07/01 
 

 

   

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

 #  المناقصة رقم   النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  1,319,638.600 
 

LAZARD 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

وع مها  الاستشارات المالية الاستراتيجية لمشر 
   للشركة القابضة للنفط والغاز

 RFP/NGH/2022/03 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,319,638.600

 الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق  

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  43,450.065 
 

SAUDI NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

التأمين الصحي لموظفي المؤسسة الوطنية  
 لحقوق الإنسان

 TB/01/2019 1 مناقصة

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع   43,450.065

 بورصة البحرين 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  29,940.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 TB/22564/2016 1 تجديد  العمل راريةاستم  مركز لمقر السنوي الإيجار عقد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  29,940.000
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صفحة 3 من 11

USD 15,193,410.810 5,743,109.286* 
 

BAKER HUGHES TRADING 
COMPANY 

1 

USD 28,030,014.150 10,595,345.349* 
 

NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN  

2 

USD 44,458,662.360 16,805,374.372* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS 
S.A 

3 

  المجموع )د.ب.(: 33,143,829.007
 

 توفير رؤوس حفر الآبار  النفط
 

 TP-821-2021  6 مناقصة

  89,519.590 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF ENGINEERED TECHNICAL النفط
PRODUCTS ELEMENT FILTER 

 TP-907-2022 7 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  35,241,794.724

 شركة مطار البحرين 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  420,000.000 
 

BEYON SOLUTIONS W.L.L 1 
 

دعم وصيانة معدات تخزين الشبكة وشبكة التخزين  الطيران 
(SAN ) مطار البحرين بفي مبنى المسافرين

 الدولي
 

 RFP/BAC/2022/12 1 مناقصة

  913,146.300 
 

KONE 1 
 

 Annual Maintenance Contract of HVTS الطيران 
equipment at Bahrain International Airport 

 RFP/BAC/2022/08 2 مناقصة

  165,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

 BIA VMware Production Support Renewal الطيران 
for 3 Years 

 

 RFP/BAC/2022/07 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,498,146.300

 ممتلكات البحرين القابضة شركة  

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  1,954,779.000 
 

SAUDI NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 

 

والمزايدات الخدمات  
 والاستثمار

GROUP MEDICAL & LIFE INSURANCE 
 

 RFP-BMHC-003-2022 1 مناقصة

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,954,779.000
 
 
 
 
 
 

 

صفحة 4 من 11

 شركة نفط البحرين 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  68,808.000 
 

EMERSON FZE 1 
 

 Supply of Spares for HUB 1 T&I االنفط
Supply of Fisher Control Valve Spares 

 TB/32170/2022 1 مناقصة

  63,600.000 
 

ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL 

1 

 

توفير خدمات الصيانة للأبواب الاوتوماتيكية   النفط
 المنزلقة 

 

 T30114 )43(  2 مناقصة

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار   132,408.000لق

 طيران الخليج 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  47,526.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 

 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE الطيران 
AGREEMENT AT KING ABDULAZIZ 

INTERNATIONAL AIRPORT - JEDDAH 

 TB/24101/2017 1 تجديد 

  58,356.000 
 

BOOKING.COM 1 
 

 RENEWAL OF BOOKING.COM (ONLINE الطيران 
HOTEL BOOKING PLATFORM) 

 TB/27982/2019 2 تجديد 

  89,208.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 BTB 3- 1923-01-19 أمر تغييري SUB-CONTRACTING OF IT RESOURCES الطيران 

  1,240,363.000 
 

SRI LANKA AIRLINES LIMITED 
(UL) 

1 

 

 GROUND HANDLING SERVICES AT الطيران 
COLOMBO (CMB) AIRPORT 

 TB/22959/2016 4 تجديد 

  129,132.000 
 

KUWAIT AIRWAYS CO 1 
 

الطائرات في مطار الدعم الفني والصيانة لأسطول  الطيران 
 الكويت  –الكويت الدولي 

 BTB 5-1934-02-19 مناقصة

  91,483.000 
 

LONDON HEATHROW 
MARRIOTT HOTEL 

1 

 

 المملكة المتحدة  -سكن الطاقم في لندن الطيران 
 

 BTB 6-2246-01-21 تمديد 

  79,069.000 
 

AI SERVICES LIMITED 1 
 

 Ground Handling and Cargo service at Gao الطيران 
International Airport 

 TB/32159/2022 7 مناقصة

  151,687.000 
 

TUI Malaysia International 
Holidays 

1 

 

 TB/32265/2022 8 مناقصة Gulf Air Holidays Service Provider الطيران 

      البحريني: مجموع الترسيات بالدينار   1,886,824.000
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صفحة 5 من 11

 مجلس النواب 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  14,520.000 
 

AL AMTHAL FOR 
CONSULTANCY & SOFTWARE 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 TB/32368/2022 1 تجديد  عقد انتداب خبير لنظام الامثل مقيم

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  14,520.000
 

 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  32,656.800 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 TB/31836/2022 1 مناقصة   ArcGIS  رخصةشراء 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  32,656.800

 هيئة البحرين للثقافة والآثار 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  9,000.000 
 

AL FATEH REAL ESTATE 
COMPANY S.P.C. 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

توفير مواقف السيارات لموظفي إدارة الاتصال 
 والترويج في مبنى باب البحرين

 TB/28128/2019 1 تجديد 

  232,320.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

توفير خدمات تنظيفات لعدد ثلاث مباني تابعة 
 لهيئة البحرين للثقافة والآثار 

 

 J1/2020   2 تجديد 

  6,622.000 
 

AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING  

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

صيانة عناصر مركز المعلومات الرئيسي في هيئة  
 البحرين للثقافة والآثار 

 TB/32036/2022 3 تجديد 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  247,942.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صفحة 6 من 11

 المعارض هيئة البحرين للسياحة و 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  136,620.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND 
ADVERTISING  

1 

 

  والمزايدات  الخدمات 
والاستثمار 

 

 2022فعاليات سوق المنامة 
 

 BTEA 227/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  136,620.000

 والماء   الكهرباء   شؤون   وزارة 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  0.023 
لكل كيلو واط 

 لكل ساعة
 

ALPHA GENERATIONS W.L.L.  1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

ميغاوات من أنظمة 2.5 تركيب قدرة لا تقل عن 
الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء  

مواقف السيارات بوزارة   وفيعلى أسطح المباني 
 الاجتماعية   والتنميةالعمل 

 

 SEA/NREAP/MLSD/P2/2021 1 مناقصة

  0.021 
لكل كيلو واط 

 لكل ساعة
 

ALPHA GENERATIONS W.L.L.  1 

 

والمزايدات  الخدمات 
 والاستثمار

ميغاوات من أنظمة   5تركيب قدرة لا تقل عن 
الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء  

مواقف السيارات بوزارة   وفيعلى أسطح المباني 
 التربية والتعليم 

 

 SEA/NREAP/MOE/P3/2021 2 مناقصة

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات   0.044 لكل كيلو واط لكل ساعة

 هيئة الكهرباء والماء 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  20,890.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

شراء قطع غيار لأنظمة العكس بالمحطات الفرعية   المواد والمعدات
 لنقل الكهرباء 

 

 PP-ETD 1-065-2022 مناقصة

  141,362.000 
 

TESTHOUSE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

الاختبارات اللازمة للتحقق من دقة وسلامة  إجراء
 برنامج الفوترة  

 TB/30260/2021 2 مناقصة

  135,000.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 TB/31424/2021 3 مناقصة SIM CARDSشراء وحدة بطاقة بيانات 

  46,046.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

نقل وقود الديزل إلى محطة حوار لإنتاج الكهرباء   المواد والمعدات
 سنوات. 3حوار لمدة والماء بجزر 

 RP-EPD 4-106-2018 تمديد 

  40,963.000 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

والمعدات المواد  REPLACEMENT OF 48V DC CHARGER 
SYSTEMS (PHASE 1) 

 

 PP-ETD 5-018-2022 مناقصة
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صفحة 7 من 11

  51,397.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

والمعدات المواد  REPLACEMENT OF GPS RECEIVERS IN PACIS 
ICS SUBSTATIONS 

 

 PP-ETD 6-064-2022 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  435,658.000

 هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  52,800.000 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 والاستثمار

 ( ITSMنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات )
 

 iGA/2020/09 1 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  52,800.000

 وزارة الأشغال 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  307,128.215 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الإعدادية  
 للبنات ومدرسة اليرموك الابتدائية للبنين 

 

 BMD – 22/0008 1 مناقصة

  479,359.820 
 

ALMOAYYED CONTRACTING 
W.L.L. 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المحرق التجارية  
 للبنين  الابتدائية الثانوية للبنين ومدرسة الخوارزمي 

 

 BMD – 22/0011 2 مناقصة

  917,961.109 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

الصحي في منطقة البسيتين انشاء شبكة الصرف 
 )المرحلة الثانية( 228مجمع  –

 

 SES-20/0030 3 مناقصة

  207,053.487 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة حليمة السعدية  
 الإعدادية للبنات

 

 BMD – 22/0005 4 مناقصة

  220,607.355 
 

 1 العفو عبد الهادي
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

  107رصف الطريق رقم   – 901الرفاع: مجمع 
 والطرق المحيطة 

 

 RDS-21/0001 5 مناقصة

  730,287.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & 
BUILDING CONTRACTING 

1 

 

 RDS-21/0096 6 مناقصة   قرية القدرة مشروع تأجير أعمال التسوية في  المواد والمعدات

  929,951.500 
 

ZOHAL CONSTRUCTION LTD 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

مشروع بناء الخط الرئيسي لخفض الأعباء  
الهيدروليكية على شبكة الصرف الصحي في  

 ( SANAD INTERCEPTORمنطقة سند )
 

 SES-19/0004 7 مناقصة

صفحة 8 من 11

  248,375.182 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

انشاء مداخل ومواقف سيارات إلى الواجهة البحرية  
 1027في قرية كرزكان مجمع 

 

 RDS-21/0119 8 مناقصة

  140,750.943 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 

 

والمزايدات  الخدمات 
 والاستثمار

تشغيل وصيانة وإدارة نظام سكادا لمحطات ضخ  
توبلي  ومركزمياه الصرف الصحي المعالجة 

 لمعالجة مياه الصرف الصحي 

 SES-18/0026 9 تجديد 

  1,484,548.455 
 

DOWNTOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

الصرف الصحي في منطقة الزلاق توصيل شبكة 
 1056بمجمع رقم: 

 

 SES-21/0015 10 مناقصة

  389,943.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION 
& BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

توصيل شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة 
 1205حمد مجمع 

 

 SES-21/0036 11 مناقصة

  48,960.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

الخدمات   -مشروع مركز الإقامة الطويلة بالمحرق 
 الاستشارية والدراسات 

 SP-2013-4 12 أمر تغييري

  170,000.000 
 

EURO GROUP FOR 
ENGINEERING CONSULTANCY 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير تقاطع طريق 
الشيخ خليفة بن سلمان مع طريق الشيخ عيسى بن 

 سلمان 

 RDS-17/0040 13 أمر تغييري

  313,950.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرستي المنهل الابتدائية  
 وطليطلة الابتدائية للبناتللبنات 

 

 BMD-22/0006 14 مناقصة

  504,735.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الثانوية  
 للبنات ومدرسة سترة الابتدائية للبنين

 

 BMD – 22/0002 15 مناقصة

  309,913.500 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

مالك بن   الإمامأعمال الصيانة الشاملة لمدرسة  
أنس الابتدائية للبنين ومدرسة جو الابتدائية  

 الإعدادية للبنين
 

 BMD – 22/0012 16 مناقصة

  230,184.000 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الشروق الثانوية  
 الدراز الابتدائية للبنات ومدرسةللبنات 

 

 BMD – 22/0007 17 مناقصة

  312,800.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة القدس الابتدائية  
 القديم الابتدائية للبنات والبلاد للبنات 

 

 BMD–22/0015 18 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  7,946,508.566
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صفحة 9 من 11

 وزارة التربية والتعليم 

 #  المناقصة رقم   النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  33,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 

 

مناقصة صيانة ومتابعة المسطحات الزراعية   المواد والمعدات
 لحدائق وزارة التربية والتعليم 

 

 S-14-2021  1 مناقصة

  9,777.240 
 

ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST 

1 

  3,423.750 
 

ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST 

2 

  المجموع )د.ب.(: 13,200.990
 

توفير احتياجات تشغيل مدرسة الحورة الثانوية   المواد والمعدات
 القسم الصناعي  -للبنات

 M/21/2021 2 مناقصة

  91,014.000 
 

 1 ألمؤسسة الوطنية للنقليات 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

استئجار حافلات مع السواق لنقل الطلبة 
والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة لوزارة التربية  

 والتعليم 

 S/19/2017 3 تجديد 

  364,800.000 
 

ALQUNAITERA CONTRACTING 
& TRADING 

1 

  307,200.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING. WLL 

2 

  288,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 3 

  المجموع )د.ب.(: 960,000.000
 

نقل وصيانة الفصول المصنعة التابعة لوزارة التربية   المواد والمعدات
 والتعليم 

 

 S 45/2020 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,097,214.990

 وزارة الخارجية 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  65,104.490 
 

بن  عبد الرحمنالشيخ خالد بن 
 ابراهيم العيسى 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

جار مقر سكن سفير مملكة البحرين في إيعقد 
 القاهرة  

 TB/29875/2021 1 تجديد 

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات   65,104.490

 وزارة الصحة 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  701,964.900 
 

 1 محمود  بناء أشركة حسن وحبيب 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

المستشفيات الشراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز 
والحفاظات لكبار السن والاحتياجات   الشراشف)

 الخاصة(

 GHC-037/2021 1 مناقصة

صفحة 10 من 11

  27,040.200 
 

LOGESTICE CLEANING 
CONTRACTS CO S P C 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

توفير خدمات التنظيفات لمركز حالة بوماهر  
 الصحي

 MOH/110/2018 2 تجديد 

  15,839.815 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

توفير مبردات وقنينات مياه الشرب والأكواب  المواد والمعدات
 الورقية 

 MOH/131/2018 3 تجديد 

  20,573.335 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

والأكواب توفير مبردات وقنينات مياه الشرب   المواد والمعدات
 الورقية 

 MOH/131/2018 4 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  765,418.250

 وزارة العمل 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  9,240.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

  لحديقة الوزارةتقديم خدمات العناية والبستنة  
الخارجية والداخلية بمبنى وزارة العمل والتنمية  

 الاجتماعية  

 TB/32317/2022 1 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  9,240.000

 وزارة المالية والاقتصاد الوطني 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  52,998.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 HFR/06/2019 1 أمر تغييري استئجار سيارات 

  198,000.000 
 

ROLAND BERGER M E 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

مراجعة استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين 
(2022 – 2026). 

 HFR/05/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  250,998.000

 وزارة المواصلات والاتصالات 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  25,119.850 
 

ARENCON SECURITY EST 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

مشروع تطوير أنظمة المراقبة الأمنية في ميناء 
 خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين اللوجستية

 MTT/PMA/03/2022 1 مناقصة

  172,209.242 
 

 مرفأ البحرين المالي 
 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

اتفاقية عقد الايجار المبرم مع شركة تطوير المركز  
 المالي

 TB/15951/2012 2 تمديد 

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  111,224.471
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صفحة 11 من 11

 وزارة شئون الإعلام 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  32,186.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

توفير أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية   المواد والمعدات
والمساحات الخضراء التابعة لمجمع وزارة شؤون  

 الإعلام 
 

 INFO/14/2021   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  32,186.000

 ن البلديات والزراعة و وزارة شئو 

 #  رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  40,538.880 
 

 1 فيصل أحمد سلمان أحمد 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 5419 - 5417 - 5415م رقبنايات  عقود ايجار تجديد 
- 5421 

 TB/26306/2018 1 تجديد 

  28,081.632 
 

 1 جعفر محمد تقي أسد هللا
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 5419 - 5417 - 5415م تجديد اتفاقيات البنايات ارق
- 5421 

 TB/26306/2018 2 تجديد 

  28,292.760 
 

 1 عيسى سلمان ضيف البناء 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 5419 - 5417 - 5415م تجديد عقود ايجار بنايات رق
- 5421 

 TB/26306/2018 3 تجديد 

  35,471.520 
 

 1 عيسى سلمان ضيف البناء 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 5419 - 5417 - 5415م تجديد عقود ايجار بنايات رق
- 5421 

 TB/26306/2018 4 تجديد 

  38,937.800 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS 
S.P.C 

1 

 

 سوق المنامة المركزي بتركيب مكثف كهرباء  المواد والمعدات
 

 MUN-CM-04-2022 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  171,322.592

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

 #  المناقصة رقم   النوع  الموضوع  القطاع  #  العطاء الفائز  دينار بحريني  عملات أخرى 

  136,500.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 والاستثمار

 TB/32378/2022 1 مناقصة 2022للعام  2030تجهيز مرافق مدينة الشباب 

  59,565.000 
 

TAQI MOHAMMED 
ALBAHRANA TRADING 

1 

 

الإنشاءات 
والاستشارات  

 الهندسية 

لمنشآت وزارة شؤون عقد صيانة أنظمة التكييف 
 الشباب والرياضة

 RFPMYS/3/2019 2 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  196,065.000
 

 * مبلغ الترسية الأصلي بالعملة الأخرى.           
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�اإعالن
�جلنة�ت�شوية�م�شاريع�التطوير�العقارية�املتعرثة

�باملزاد�العلني

تعلن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة عن و�شعها باملزاد العلني م�شروع )ون 

�شنرتال(، املبنى املكون من 13 طابقًا واملقام على قطعة الأر�س الكائنة مبنطقة احلد، وامل�شجل 

تبلغ م�شاحة  والذي  الوثيقة رقم )196287(،  ال�شادرة عنها  باملقدمة رقم )2016/111٥٥( 

اأر�شه 1٥24،3 مرتًا مربعًا وم�شاحة البناء 14600 مرت مربع.

على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره مبلغ -/2.200.000 مليون دينار بحريني )اإثنان 

مليون ومائتا األف دينار بحريني(. وحددت يوم اخلمي�س املوافق 1٥ �شبتمرب 2022م للمزايدة.

المكان�: مبنى الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء بالمنطقة الدبلوما�شية، الدور الأر�شي.
�الوقت: ال�شاعة 12.00 ظهرًا.

فعلى كل من لديه رغبة باملزايدة الت�شال ب�شركة )مزاد( على الرقمي التاليي )38988808( 

و)38000898(، اأو باحل�شور يف التاريخ واملكان والوقت املحددين اأعاله وذلك مبوجب امل�شروع 

رقم )7( ل�شنة 2021 )ون �شنرتال(.

جلنة�ت�شوية�م�شاريع�التطوير�العقارية�املتعرثة
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قائمة��شروط�بيع�م�شروع
)ون��شنرتال(

بناًء  ـلة  امل�شكَّ العقارية املتعرثة،  التطوير  ت�شوية م�شاريع  القائمة مبعرفة جلنة  حررت هذه 

املتعرثة،  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  ب�شاأن   2014 ل�شنة  بقانون رقم )66(  املر�شوم  على 

امل�شجلة  الأر�س،  قطعة  على  واملقام  احلد،  مبنطقة  الكائن  �شنرتال(  )ون  م�شروع  لبيع  وذلك 

باملقدمة رقم )111٥٥/2016( ال�شادرة عنها الوثيقة رقم )196287(.

اأوًل: �شبب البيع : يتم اإتخاذ الإجراءات ببيع العقار بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير 
العقارية المتعثرة وفقًا لحكم المادة الثامنة من المر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014.  

ثانيــاً: و�شــف العقــار المبيــع : هــو عبــارة عن مبنــى يتكون مــن 13 طابقــًا، 10 منها �شــكنية و3 
للخدمات.

ثالثاً: مقدار الثمن الأ�شا�شــي للعقار : تم تقدير الثمن الأ�شا�شــي للعقار بمبلغ -/2.200.000 
مليــون دينــار بحرينــي )اثنيــن مليون ومائتا األــف دينار بحريني( بنــاًء على تقدير لجنة ت�شــوية 

م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة الم�شتند اإلى تقرير الخبرة المقدم لها.

رابعــاً: طريقــة بيع الم�شــروع: �شــيتم بيع الم�شــروع فــي المزاد العلنــي لدى مبنــى الأمانة العامة 
للمجل�س الأعلى للق�شاء بالتاريخ والوقت المحددين بالإعالن.

خام�شا: �شروط البيع:
1- يتــم بيــع امل�شــروع �شفقة واحــدة، ويجوز للجنة جتزئتــه وبيعه يف �شفقات متعــددة مبا يحقق 

م�شلحة الدائني.

2- يلتــزم مــن يدخــل المــزاد باأن يودع قبــل انعقاد جل�شــة ال�شمــان البتدائي وهو ُعـ�ْشـــر الثمن 

الأ�شا�شــي للمــزاد، كمــا يلتزم الرا�شــي عليــه المزاد باأن يــودع باقي الثمن فــي خزانة وزارة 

العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف خالل اأ�شبوعين من �شيرورة قرار ر�شو البيع. 

3- على من ير�شو عليه المزاد �شداد ن�شبة 2% من ر�شو المزاد كم�شاريف اإدارية.

4- يتــم ت�شــليم العقــار خاليــًا مــن اأية منقــولت لمن ير�شــو عليه المــزاد بعد �شــداد كامل الثمن 

والم�شروفات و�شيرورة قرار ر�شو البيع نهائيًا.

٥- يتم ت�شليم العقار خاليًا من اأية رهون اأو حقوق عينية تبعية.

جلنة�ت�شوية�م�شاريع�التطوير�العقارية�املتعرثة



العدد: 3624 – الخميس 25 أغسطس 2022

61

�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�شنة��2006
�ب�شاأن�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية�

اإعالن�رقم�)21(�ل�شنة�2022

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

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

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�والـِمْلكية�ال�شناعية
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رقم�الطلب: ب ت /  1929
ا�شم�الطالب: �شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي

عنوانه�: �شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي )وعنوانه  8 ت�شانغت�شون رود، ايكونمي & تيكنولوجي 
ديفلوبمنت زون، ووهو، انهوي 241006 )ال�شين(، ال�شين(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/06/26
و�شف�طلب�الت�شميم: �شيارة

�الت�شنيف�:08-12
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم�الطلب: ب ت /  1936
ا�شم�الطالب: موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانــه: موؤ�ش�شــة عبــداهلل �شــكجها للمجوهــرات )وعنوانــه  الرمــز البريــدي: 11192، �س.ب: 
921922، عمان، الأردن.، الردن(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/08/1٥
و�شف�طلب�الت�شميم: قالدة من الذهب م�شممة على �شكل ح�شان

�الت�شنيف:01-11
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990
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رقم�الطلب: ب ت /  1937
ا�شم�الطالب: موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانــه�: موؤ�ش�شــة عبــداهلل �شــكجها للمجوهــرات )وعنوانه  الرمــز البريــدي: 11192، �س.ب: 
921922، عمان، الأردن.، الردن(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/08/1٥
و�شف�طلب�الت�شميم: ت�شميم قالدة ذهبية )1(

�الت�شنيف�:01-11
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه�: �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم�الطلب: ب ت /  1938
ا�شم�الطالب: موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانــه: موؤ�ش�شــة عبــداهلل �شــكجها للمجوهــرات )وعنوانــه  الرمــز البريــدي: 11192، �س.ب: 
921922، عمان، الأردن.، الردن(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/08/1٥
و�شف�طلب�الت�شميم: ت�شميم قالدة ذهبية )2(

�الت�شنيف:01-11
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990
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رقم�الطلب: ب ت /  1939
ا�شم�الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان

عنوانــه�: �شــركة �شل�شــلة محالت بــن ازحيمــان )وعنوانــه  رام اهلل ال�شفة الغربية/فل�شــطين،، 
فل�شطين(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/08/1٥
و�شف�طلب�الت�شميم: الر�شم ال�شناعي ب�شكله الأ�شا�شي مغلف وتظهر عليه الزخارفة التالية، 
ربــع دائــرة باللــون الأخ�شــر على الزاوية اليمنــى العلوية للر�شــم ويتفرع منها ر�شــم لبنات ورقي 

يدنوهــا العالمــة التجارية »بهارات اإزحيمان« يلي ذلك كلمة زعتر باللون الأخ�شر ويدونها عبارة 

»خليط الزعتر الفل�شــطيني الفاخر »mixture Zaatar Palestinian Premiumيلي ذلك ر�شــمة 

لزجاجــة زيــت زيتون مقابلها ثالثة اأطباق خ�شــبية متدرجة بالحجم، الطبــق الكبير يحتوي على 

الزعتــر والطبــق الأ�شغــر يحتوي زعتر ورقي اأخ�شر، وينهي الر�شــم ال�شناعي ربــع دائرة باللون 

الأخ�شر تظهر على الزاوية الي�شرى ال�شفلى

�الت�شنيف�:09-0٥
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: ارامارك�س للملكية الفكرية-فرع �شركة اجنبية

317، المنطقــة  170٥، مجمــع  403، طريــق  تــاور، الطابــق الخام�ــس، مبنــى  عنوانــه�: وينــد 
الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 221٥

رقم�الطلب: ب ت /  1933
ا�شم�الطالب: كري�شتيان ديور كوتور

عنوانه: 30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�س ، فرن�شا
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تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/07/26
و�شف�طلب�الت�شميم: نظارة �شم�شية

�الت�شنيف: 06-16
ا�شم�الوكيل�المفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 38٥ ، مجمع 38٥ المنامة ، البحرين

رقم�الطلب: ب ت /  1940
ا�شم�الطالب: دابر اإنديا ليمتد

عنوانه�: دابر اإنديا ليمتد )وعنوانه  8/3 ، اأ�شف علي رود، نيوديلهي 110 002 ، الهند، الهند(
تاريخ�تقديم�الطلب: 2022/08/17

و�شف�طلب�الت�شميم: عبوة بغطاء على �شكل تاج لالأطفال دابر اأمال
�الت�شنيف�:01-09

ا�شم�الوكيل�المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س
عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة

اإعالنات�اإدارة�الت�شجيل

�اإعالن�رقم�)٨٥(�ل�شنة��2022
ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

)ال�شركة الخليجية الآ�شيوية للخدمات التقنية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120٥71، طالبين تغيير 

٥،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

 PRAKASHو المو�شوي،  عبدالر�شا  عبدالنبي  ال�شيد  �شاجدة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف( 

.VENKATACHALAM

  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)٨6(�ل�شنة��2022
ب�شاأن�حتويل�فرعني�من��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�اإىل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

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

التي تحمل ا�شم )بوخوه لال�شتثمارات الدولية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72733، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني للفرعين رقم  1و2 من ال�شركة اإلى �شركة  م�شاهمة بحرينية مقفلة.

  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


