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 مر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2022       

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )5( ل�سنة 1983

 ب�ساأن تعديل املر�سوم الأمريي رقم )2( ل�سنة 1975 

باإن�ساء جمل�ض اأعلى لل�سباب والريا�سة 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادة )38( منه، 

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

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

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

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

وتعديالته، 

وبناًء على عر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالقانون الآتي: 

املادة الأوىل 

ُي�شتبدل بن�شو�ص املواد )2(، )3(، )11(، )12( من املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 

والريا�شة،  لل�شباب  اأعلى  باإن�شاء جمل�ص   1975 ل�شنة  الأمريي رقم )2(  املر�شوم  تعديل  ب�شاأن 

الن�شو�ص الآتية: 

مادة )2(: 

لتكوين  والريا�شة  ال�شباب  قطاع  الن�شاط يف  اأوجه  التكامل يف  اإىل حتقيق  املجل�ص  يهدف 

الهدف  هذا  حتقيق  �شبيل  يف  للمجل�ص  ويكون  وبدنيًا،  وعقليًا  اجتماعيًا  ال�شالح  املواطن 

الخت�شا�شات الآتية: 

ر�شــم ال�شيا�شــة العامــة للــوزارات والهيئــات والموؤ�ش�شــات في الأمــور ذات ال�شلة بال�شــباب   -1

والريا�شــة خا�شــة تلــك المتعلقــة بمجال تنمية وتطوير �شــئون ال�شــباب والريا�شــة، وكذلك 

ر�شــم ال�شيا�شــة المتعلقة بعالقات ال�شباب في مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية 

والعالميــة المعنيــة، والم�شــاركة فــي الموؤتمــرات الدوليــة، وو�شــع �شيا�شــة اإقامة المن�شــاآت 

الخا�شــة المعنيــة بقطــاع ال�شــباب والريا�شــة ومتابعة تنفيذهــا، وذلك كله �شمن ال�شيا�شــة 

العامة للدولة. 
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تمكيــن ال�شــباب مــن اأداء دورهــم فــي الحيــاة العامة واإدمــاج جهودهــم في برامــج التنمية   -2

ال�شاملة. 

اإ�شــدار التراخي�ــص باإن�شــاء الهيئــات ال�شــبابية والريا�شيــة وذلــك بالتن�شــيق مــع الجهــات   -3

المخت�شة، ويجوز للمجل�ص تفوي�ص وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة اأو الهيئة العامة للريا�شة 

في اإ�شدار هذه التراخي�ص. 

تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من و�شــائل الت�شــجيع المادية والمعنوية في مجالت   -4

ال�شباب والريا�شة. 

و�شع الخطط الوطنية للنهو�ص بال�شباب وحل الم�شكالت التي تواجههم في كافة المجالت،   -5

والهتمام بالريا�شيين وكافة �شئونهم؛ وذلك لتحقيق التقدم والإنجازات. 

اإقرار الم�شروعات التي تعمل على اإعداد وتوفير القادة في قطاع ال�شباب والريا�شة.   -6

تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والد�شــتور المتعلقة بتنمية ال�شــباب بدنيًا وخلقيًا وعقليًا،   -7

وو�شــع الآليات المنا�شــبة لذلــك بالتعاون مع الــوزارات والهيئات والموؤ�ش�شــات في المملكة، 

وذلك في الأمور ذات ال�شلة بقطاع ال�شباب والريا�شة.                 

متابعة تنفيذ ال�شيا�شــة العامة في قطاع ال�شــباب والريا�شــة، وتقييمها وتقديم المالحظات   -8

والمقترحات والتوجيهات ب�شاأنها اإلى الجهات المخت�شة.  

اقتــراح تعديل الت�شــريعات، واإبداء الراأي في م�شــروعات القوانيــن واللوائح والقرارات ذات   -9

ال�شلــة بال�شــباب والريا�شــة، والتو�شية بم�شــروعات القوانين والقــرارات الالزمة للنهو�ص 

بقطاع ال�شباب والريا�شة.

10-  متابعة تطبيق القوانين والتفاقيات الدولية واللوائح والقرارات ذات ال�شلة بقطاع ال�شباب 

والريا�شــة، ومتابعــة تنفيــذ البرامــج التي جرى اعتمادهــا في الخطط والبرامــج الحكومية 

ذات ال�شلة بقطاع ال�شباب والريا�شة. 

11-  الم�شــاركة في اللجان والمجال�ــص الحكومية التي ُت�شــكلها الحكومة في كل ما يتعلق بق�شايا 

ال�شباب والريا�شة. 

12-  تمثيل ال�شــباب البحريني في المحافل والموؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات العربية 

والدوليــة المعنية ب�شــئون ال�شــباب، والعمــل على الدخول معهــا في اتفاقيات تعــاون وبرامج 

م�شتركة ب�شكل مبا�شر اأو من خالل اإحدى الجهات التابعة للمجل�ص. 

13-  اإجراء الدرا�شات والبحوث المتعلقة بقطاع ال�شباب والريا�شة، وجمع المعلومات والبيانات 

والدرا�شات المتعلقة بهما. 

14-  عقــد الموؤتمرات والندوات وحلقات النقا�ــص لبحــث المو�شوعات التي تتعلق باخت�شا�شات 

المجل�ص. 
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15-  توعيــة المجتمــع بدور ال�شــباب وحقوقهــم وواجباتهم واأهمية ال�شــتثمار فيهــم، وذلك من 

اء  خالل ا�شــتخدام الآليات المنا�شــبة، واأهمية دعم وم�شــاندة القطاع الريا�شي لتاأثيره البنَّ

على المجتمع. 

16-  اإ�شدار التقارير والن�شرات والمجالت والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العالقة باأهداف 

المجل�ص واخت�شا�شاته. 

17-  الإ�شــراف والمتابعــة واإ�شــدار التو�شيــات والتوجيهــات والقرارات للجهــات الحكومية التي 

تخدم قطاع ال�شباب والريا�شة، بما يرى اأن من �شاأنه النهو�ص بهذا القطاع. 

18-  بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التابعة للمجل�ص لتنفيذ قراراته وم�شروعاته واإبداء 

الراأي فيها واإقرارها تمهيدًا لعتمادها ح�شب الأنظمة المعمول بها. 

19- النظر في كل ما يرى مجل�ص الوزراء عر�شه من م�شائل تدخل في اخت�شا�ص المجل�ص. 

مادة )3(: 

يتكون املجل�ص من رئي�ص ونائب اأو اأكرث للرئي�ص وثمانية اأع�شاء على الأقل. 

ويعني رئي�ص املجل�ص باأمر ملكي، ويكون تعيني باقي الأع�شاء باأمر ملكي بناًء على تر�شيح 

الرئي�ص. 

وتكون الع�شوية يف املجل�ص ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة. 

مادة )11(:  

تتعلق  ودرا�شات  واإح�شائيات  بيانات  من  يطلبه  مبا  املجل�ص  تزويد  الدولة  اأجهزة  على 

باخت�شا�شاته، والتعاون معه يف كل ما من �شاأنه ت�شهيل اأداء املجل�ص لواجباته ومهامه. 

مادة )12(:  

والهيئات  الوزارات  من  اململكة  يف  اجلهات  لكافة  وملزمة  نافذة  املجل�ص  قرارات  تكون 

واملوؤ�ش�شات وغريها، على اأن تكون هذه القرارات �شمن الإطار العام لربنامج احلكومة املَُقر، 

وعلى اجلهات امل�شار اإليها اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها. 

املادة الثانية  

حتل عبارة "الوزارة املعنية ب�شئون ال�شباب والريا�شة" حمل عبارة "املوؤ�ش�شة العامة" الواردة 

1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم  يف املادة )10( من املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 

)2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�ص اأعلى لل�شباب والريا�شة. 
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املادة الثالثة  

 )5( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )8( املادة  يف  الواردة  العامة"  املوؤ�ش�شة  "ويف  عبارة  ُتلغى 

ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم )2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�ص اأعلى لل�شباب 

والريا�شة، كما ُتلغى املادتان )1( الفقرتان الثانية والثالثة، و)13( من ذات املر�شوم بقانون. 

املادة الرابعة 

على رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء - ُكٌلّ 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�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نوفـمـــبـــــــر 2022م
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 مر�سوم بقانون رقم )43( ل�سنة 2022 

 باإ�سافة مادة جديدة برقم )2 مكرراً( اإىل املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 

ب�ساأن تق�سيم الأرا�سي املعدة للتعمري والتطوير 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادة )38( منه، 

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته، 

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

وتعديالته،  

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املُعدل بالقانون رقم 

)27( ل�شنة 2017،  

وبناًء على عر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالقانون الآتي: 

املادة الأوىل 

للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن  ل�شنة1994   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  اإىل  ُت�شاف 

والتطوير مادة جديدة برقم )2 مكررًا(، ن�شها الآتي: 

"يجب اللتزام بالقواعد وال�شرتاطات املتعلقة بتق�شيم الأرا�شي املن�شو�ص عليها يف هذا 
القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، عند ق�شمة الأرا�شي والعقارات 

�شواء اأمام املحاكم والهيئات الق�شائية املخت�شة اأو عن طريق التفاق بني ال�شركاء. 

اجلهات  اخت�شام  املخت�شة  الق�شائية  والهيئات  املحاكم  اأمام  الق�شمة  طلب  عند  ويتعني 

املعنية بالتخطيط العمراين والت�شجيل العقاري واإل كانت الدعوى غري مقبولة. 

ول تكون الق�شمة نافذة يف مواجهة اجلهات املعنية بالتخطيط العمراين والت�شجيل العقاري، 

اإذا كانت خمالفة للقواعد وال�شرتاطات امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة." 
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املادة الثانية 

على رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء - ُكٌلّ 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�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نوفـمـــبـــــــر 2022م
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 مر�سوم رقم )63( ل�سنة 2022 

بتعيني ع�سو يف جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعثِّـرة 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

وعلى الأخ�ص املادة اخلام�شة منه، 

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

ـرة، وتعديالته،  املتعثِّ

ـْدب ال�شادر من املجل�ص الأعلى للق�شاء،  وعلى قرار النَّ

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

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي: 

املادة الأوىل 

ـن القا�شي ح�شني حميد �شالح ال�شرييف ع�شوًا يف جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية  ُيـعيَّ

ـرة، خَلـفًا للقا�شي حممد مريزا حممد اأمان.  املتعثِّ

 

املادة الثانية 

على رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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 مر�سوم رقم )64( ل�سنة 2022 

بتعيني وكيلني م�ساعَدين يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني 

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

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 )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2021 بتعيني مدراء يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2021 بتعيني مديَرين يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وبناًء على عْر�ص وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي: 

املادة الأوىل 

ـن يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكـلٌّ من:  ُيـعيَّ

اد        وكياًل م�شاعدًا للتناف�شية والموؤ�شرات القت�شادية.  1- ال�شيد في�شل عي�شى حفيظ حمَّ

2- ال�شيدة اإيمان جواد كاظم الع�شفور     وكياًل م�شاعدًا لل�شئون القت�شادية.

املادة الثانية 

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.  

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نـوفـمــبــــــــــر 2022م



العدد: 3640 – الخميس 10 نوفمبر 2022

12

 مر�سوم رقم )65( ل�سنة 2022 

بتعيني ع�سو يف جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

ل باملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2022،  املعدَّ

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

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي: 

املادة الأوىل 

ـن العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدو�شري ع�شوًا يف جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق  ُيـعيَّ

العمل، خَلـفًا لل�شيد عبدالرحمن �شالح �شنان، وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة املجل�ص احلايل. 

املادة الثانية 

على رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير العمل - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به 

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

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )57( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جمل�ض اإدارة معهد الإدارة العامة

رئي�ص مجل�ص الوزراء:

العامة،  الإدارة  معهد  وتنظيم  باإن�شاء   2006 ل�شنة   )65( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم رقم )24( ل�شنة 2022، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )81( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة معهد الإدارة العامة،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة معهد الإدارة العامة،

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�ص اإدارة معهد الإدارة العامة برئا�شة رئي�ص جهاز اخلدمة املدنية، وع�شوية 

ُكـلٍّ من:

1- مدير عام معهد الإدارة العامة.

2- مدير عام �شئون المدار�ص بوزارة التربية والتعليم.

3- وكيل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

4- الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل بوزارة العمل.

5- الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات الفنية بوزارة الأ�شغال.

6- الوكيل الم�شاعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.

7- نائب الرئي�ص التنفيذي لمركز الت�شال الوطني.

ـاًل عن القطاع الخا�ص. 8- ال�شيد عدنان عبدالرزاق المحمود، ممثِّ

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�ص اأربع �شنوات. 

املادة الثانية

وُيـن�َشـر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  على املعنيني تنفيذ 

الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـوافـــــــــق: 8 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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  قرار رقم )58( ل�سنة 2022 

بتعيني مدراء يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني

رئي�ص مجل�ص الوزراء، رئي�ص مجل�ص 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 )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�ص وزير املالية والقت�شاد الوطني،

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

ـن يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة تقنية المعلومات. 1- ال�شيد حمود جا�شم عبداهلل حمود  

ين العام. مديرًا لمكتب اإدارة الدَّ 2- ال�شيدة منيرة محمد اأحمد العلوي  

مديرًا لإدارة التدريب والتطوير الإداري. 3- ال�شيدة لولوة ربيعة ح�شين علي  

مديرًا لإدارة تعزيز التناف�شية. 4- ال�شيد محمود عبدالواحد تركي متروك  

مديرًا لإدارة التحليل والمعلومات. 5- ال�شيد اأحمد ر�شا عبا�ص �شند  

مديرًا لإدارة ال�شيا�شات القت�شادية. 6- ال�شيد عبدالرحمن عبداهلل جا�شم الذوادي  

مديرًا لإدارة ال�شتدامة المالية والقت�شادية. 7- ال�شيدة دانة مح�شن محمد ال�شما�شي  

مديرًا لإدارة الموارد المالية. 8- ال�شيدة مريم اأحمد محمد العبا�شي  

مديرًا لإدارة الموارد المالية. 9- ال�شيدة مي يو�شف محمد الجا�شم  

مديرًا لإدارة الموارد المالية. 10- ال�شيدة �شارة ثاني محمد �شخير  

مديرًا لإدارة الموارد المالية. 11- ال�شيد عبدالرحمن محمد مال اهلل الخالدي  

مديرًا لإدارة الموارد المالية. 12- ال�شيد محمد عبداهلل محمد بوزبون  

املادة الثانية

يتوىل وزير املالية والقت�شاد الوطني نْدب املدراء املذكورين يف البنود )12-11-10-9-8( 

من املادة الأوىل من هذا القرار اإىل اأي جهة من اجلهات احلكومية.
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املادة الثالثة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـوافـــــــــق: 8 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )59( ل�سنة 2022 

 بتعيني مديَرين يف اجلهاز الإداري والفني ملجل�ض احتياطي الأجيال القادمة 

يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني

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

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

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 )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام عمل جمل�ص احتياطي الأجيال القادمة،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�ص وزير املالية والقت�شاد الوطني، رئي�ص جمل�ص احتياطي الأجيال القادمة،

ر الآتي: ُقـِرِّ

املادة الأوىل

ـن يف اجلهاز الإداري والفني ملجل�ص احتياطي الأجيال القادمة يف وزارة املالية والقت�شاد  ُيـعيَّ

الوطني ُكـلٌّ من:

1- �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حمد بن محمد اآل خليفة                 مديرًا لإدارة ال�شتثمار.

مديرًا لإدارة العمليات المالية. 2- ال�شيد اأحمد عبدالعزيز اأحمد الحمر        

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني، رئي�ص جمل�ص احتياطي الأجيال القادمة تنفيذ اأحكام 

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

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـوافـــــــــق: 8 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة

 قرار رقم )109( ل�سنة 2022

ـقي احل�سابات ور�ْسـم جتديد القْيـد ب�ساأن حتديد ر�ْسـم القْيـد يف �سجالت مدقِّ

وزير ال�شناعة والتجارة:

احل�شابات  ـقي  مدقِّ ب�شاأن   2021 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

اخلارجيني، وعلى الأخ�ص املادة )55( منه،

وبناًء على عْر�ص وكيل الوزارة،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1( 

ـقي احل�شابات، ويكون ر�ْشـم جتديد  د ر�ْشـم قدره مائة دينار على القْيـد يف �شجالت مدقِّ يحدَّ

القْيـد م�شاويًا لر�ْشـم القْيـد. 

مادة )2(

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  واملعنيني  الوزارة  وكيل  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـوافـــــــــق: 8 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1307( ل�سنة 2022

 ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عدد من العقارات 

يف منطقة �سهركان - جممع )1044(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار 

رقم )56( ل�شنة 2022، 

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

ـف العقارات الكائنة في منطقة �شهركان مجمع )1044( �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن  1- ُتـ�شنَّ

المت�شل اأ )RHA(، وذلك وفقًا ِلـما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار.

ـــر ت�شنيــف العقــارات الكائنة في منطقة �شــهركان مجمع )1044( مــن ت�شنيف مناطق  2- ُيـغيَّ

المواقع الأثرية )AR( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن المت�شل اأ )RHA(، وذلك وفقًا ِلـــما هو 

وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار.

وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة 

بالقرار رقم )56( ل�شنة 2022. 
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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جهاز اخلدمة املدنية

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

باإ�سدار تعليمات اخلدمة املدنية ب�ساأن نظام الرتقية

رئي�ص جهاز الخدمة المدنية:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )14( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

وتعديالتها، وعلى الأخ�ص املادة )15( منها، 

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد راتب �شاغلي الدرجة ال�شابعة التنفيذية 

امل�شتوفني ل�شروط ترقية نهاية اخلدمة،

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

ُيـعمل بتعليمات اخلدمة املدنية ب�شاأن نظام الرتقية، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

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

                                                                                                                                                                                                                          

رئي�ض جهاز اخلدمة املدنية

اأحمد بن زايد الزايد

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـوافـــــــــق: 7 نـوفـمــبــــــــــر 2022م
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تعليمات اخلدمة املدنية ب�ساأن نظام الرتقية 

اأوًل: الهدف:  

ـنًا قواعد و�شوابط و�شروط الرتقية  تهدف هذه التعليمات اإىل تطوير نظام الرتقيات مت�شمِّ

وفقًا  خدمته  انتهاء  وعند  اأثناء  ـى  املرقَّ املوظف  حقوق  وبيان  اجلدارة،  اأ�شا�ص  على  القائمة 

دتها الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية. لل�شوابط التي حدَّ

ثانياً: ال�سيا�سة:

رفع كفاءة املوظفني واملناف�شة فيما بينهم، مبا ي�شهم يف تطوير العمل وزيادة اإنتاجيته، من 

خالل زيادة راتب املوظفني برتقيتهم لدرجة وظيفية اأعلى.

ثالثاً: التعاريف:

1- الجدارة:

ـنه من القدرة على  جمموعة من ال�شلوكيات واملميزات التي يتحلَّـى بها املوظف والتي مَتـكِّ

املناف�شة، وتت�شمن اجلدارة م�شتوى الأداء والن�شباط الوظيفي والإنتاجية والتميُّـز يف العمل، 

ـة باجلهة احلكومية. د م�شتوى اجلدارة بناًء على تقديرات ال�شلطة املخت�شَّ وُيـحدَّ

2- الترقية:

انتقال املوظف من درجته الوظيفية احلالية اإىل درجة اأعلى تالية لدرجته مبا�شرًة م�شحوبًة 

بالزيادة يف الراتب.

رابعاً: اأنواع الترقية:

1- الترقية العتيادية:

ـة باجلهة احلكومية بعد موافقة جهاز اخلدمة املدنية ترقية  يجوز بقرار من ال�شلطة املخت�شَّ

املوظف ترقية اعتيادية، وفقًا لل�شوابط الآتية:

اأ - اأن تكون الترقية على اأ�شا�ص الجدارة.

ب - اأن يكون الموظف قد اأم�شى في درجته الحالية �شــنة على الأقل، ما لم ُتـــ�شتَرط مدة اأخرى 

وفقًا للكوادر والمعايير الوظيفية المعتَمـدة.

َخـ�ص المهنية اأو ال�شهادات الحترافية. اأن يكون الموظف م�شتوفيًا للرُّ ج - 

ـعات. د- األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقُّ

ـــى اإليهــا الدرجــة الوظيفيــة المعتَمــدة ح�شــب الهيــكل التنظيمي  هـــ- األ تتجــاوز الدرجــة المرقَّ

المعتَمـد.

و- اأن يتوافر للترقية اعتماد مالي.
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2- ترقية نهاية المربوط:

من  اأعلى  درجة  اإىل  املعتَمـدة  وظيفته  درجة  مربوط  نهاية  اإىل  و�شل  الذي  املوظف  ـى  يرقَّ

رة لوظيفته التي ي�شغلها، وفقًا لل�شوابط الآتية: الدرجة املقرَّ

اأ - اأن يكون قد اأم�شى في نهاية مربوط الدرجة الحالية �شنة على الأقل من الخدمة الفعلية.

رة للوظيفة التي ي�شغلها. ب - األ تكون درجة الموظف الحالية اأعلى من الدرجة المقرَّ

ـعات. ج - األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقُّ

د - اأن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

3- الترقية الخا�سة: 

ـة باجلهة احلكومية بعد موافقة جهاز اخلدمة املدنية ترقية  يجوز بقرار من ال�شلطة املخت�شَّ

ـن على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقيًة خا�شة اإىل درجة واحدة  املوظف املعيَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها، وفقًا لل�شوابط الآتية:    اأعلى من الدرجة املقرَّ

اأ - اأن يكون الموظف قد اأم�شى في درجته الحالية �شنة على الأقل. 

رة لوظيفتــه، واأن تكــون درجته  األ تكــون درجــة الموظــف الحاليــة اأعلــى مــن الدرجة المقــرَّ ب - 

رة للوظيفة. الحالية هي الدرجة المقرَّ

ـعات. ج - األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقُّ

د - اأن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

4- ترقية نهاية الخدمة: 

1- فيما عدا انتهاء الخدمة لالأ�شباب المن�شو�ص عليها في الفقرات )هـ(، )و(، )ز(، )ي( من 

المادة )25( من قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

يجــوز ترقيــة الموظــف باأثر رجعي عند انتهاء خدمته لمدة ل تزيد على �شــنة واحدة �شــابقة 

على انتهاء الخدمة، ب�شرط مرور �شنة على ح�شوله على اآخر ترقية.

2- ت�شــري علــى ترقيــة نهايــة الخدمــة لوكالء الــوزارات وَمـــن في حكمهــم من �شــاغلي الدرجة 

ال�شــابعة التنفيذيــة الأحــكام الواردة في القرار رقم )30( ل�شــنة 2013 ب�شــاأن تحديد راتب 

�شاغلي الدرجة ال�شابعة التنفيذية الم�شتوفين ل�شروط ترقية نهاية الخدمة.

خام�ساً: تحديد الراتب عند الترقية:

 يتم حتديد راتب املوظف عند الرتقية ح�شب جداول الرواتب املعتَمـدة، وذلك على النحو 

الآتي:

ـى اإليها اإلى راتبه الأ�شا�شي قبل الترقية،  1- ت�شاف قيمة مجموع رتبتين من ُرَتـب الدرجة المرقَّ

ـــى اإليها ُيـمنح راتب الرتبة الأعلى، على  فاإذا وقع المبلغ بين رتبتين من ُرَتـــب الدرجة المرقَّ

َتـب في الدرجة.  األ يتجاوز الحد الأق�شى من الرُّ
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2- فــي حــال اإذا ما  وافق مْنـــح الترقية تغيير فــي المجموعة الوظيفية فاإنــه يتم تحديد الدرجة 

الوظيفيــة المعاِدلــة لدرجــة الموظــف الحالية وفقــًا لجدول معاَدلــة الدرجات المعتَمـــد في 

الخدمــة المدنيــة، ومــن ثم مْنـُحـــه الترقيــة اإلى الدرجــة التي تليهــا وفقًا ل�شوابــط الترقية 

د راتبه وفقًا للبند )1( من  المن�شو�ــص عليهــا في الفقرة )رابعًا( من هذه التعليمات. ويحدَّ

هــذه الفقــرة اأو يتم مْنـــح الترقية بواقع رتبتين على نف�ــص الدرجة المعاِدلــة وذلك في حالة 

ر الترقيــة اإلى الدرجة التالية بالن�شــبة للدرجات التي ُيـــ�شتَرط اأن يم�شي الموظف فيها  تعــذُّ

ـنة وفقًا للكوادر والمعايير الوظيفية المعتَمـدة لها. عدد �شنوات خدمة معيَّ

3- فــي حــال اإذا مــا كانــت الترقية م�شاِحـــبة لتاريــخ التغيير فــي المجموعة الوظيفيــة اأو خالل 

�شــنة من ذلك التغيير، وكانت المعاَدلة قد تمت على اأ�شا�ــص تجاُوز الراتب الأ�شا�شــي لنهاية 

مربوط الدرجة المعاِدلة ومْنـح الموظف الدرجة التي تليها، فاإن الترقية تكون بواقع رتبتين 

مــن ذات الدرجــة علــى األ يتجاوز نهايــة مربوط الدرجة. وُيـــ�شتَرط لح�شولــه على الدرجة 

التاليــة مــرور عدد �شــنوات الخدمة المطلوبة للترقية من تاريخ مْنـِحـــه للرتبتين وذلك وفقًا 

ل�شوابط الترقية المن�شو�ص عليها في الفقرة )رابعًا( من هذه التعليمات.

�ساد�ساً: الإجراءات:

ـة اأو َمـن  تقـوم الجهات الحكومية باإر�شال طلبات الترقية معتَمـدة ِمـن ِقـَبـل ال�شلطة المخت�شَّ  -1

�شــه من �شــاغلي الوظائف العليا وفقــًا لقانون واأنظمة الخدمــة المدنية عن طريق نظام  تفوِّ

�شـير العمل الإلكتـروني )Work Flow(، مرفقًا بها جميع الم�شتندات المطلوبة. 

يتولــى جهاز الخدمة المدنية اعتماد الترقيات الم�شــتوفية لل�شــروط والمعايير واإدخالها في   -2

.)Horison( نظام المعلومات الإدارية للموارد الب�شرية

�سابعاً: اأحكام عامة:

د بالقرار ال�شادر بها ِمن ِقـَبـــل ال�شــلطة المخت�شة  تعتبــر الترقيــة نافــذة من التاريخ المحدَّ  -1

بالجهة الحكومية، وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.  

ـــ�شية وفق نظــام النوبات اإلى  عنــد ترقيــة موظف مــن جدول الرواتــب العموميــة اأو التخ�شُّ  -2

جــدول رواتب اآخــر على النظام العتيادي، فاإنه يتم تحويله قبل الترقية اإلى جدول الرواتب 

العتياديــة بــذات الدرجــة والرتبة التي ي�شــغلها قبل الترقيــة، ثم تتم ترقيتــه وفقًا ل�شوابط 

الترقية المن�شو�ص عليها في الفقرة )رابعًا( من هذه التعليمات.

عنــد ترقيــة موظــف اأم�شى فــي عمله بنظام النوبــات مدة �شــنتين متوا�شلتيــن دون انقطاع   -3

اإلــى جــدول رواتب اآخر على النظام العتيادي، فاإنه يتم احت�شــاب الترقية وفق راتبه بنظام 

النوبات حتى لو لم تتطلب الوظيفة العمل بنظام النوبات.

فيمــا عــدا ترقيــة نهاية الخدمــة، ُتـــمنح الترقية خالل ال�شــنة الحالية ذاتهــا، ويجوز لجهاز   -4

ـــة بالجهــة الحكوميــة الموافقة على  الخدمــة المدنيــة بنــاًء على طلب من ال�شــلطة المخت�شَّ
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رات الالزمة  ترقيــة الموظــف باأثــر رجعي - قبل ال�شــنة الحاليــة - وذلك عند تواُفـــر المبــرِّ

لذلك �شريطة اأن يكون ال�شرف من ميزانية ال�شنة الحالية.

ـ�َشـــب المعتَمـــدة لكل جهة حكومية ِمـــن ِقـَبـــل  تكون الترقيات خالل ال�شــنة الواحدة وفقًا للنِّ  -5

جهــاز الخدمــة المدنيــة، على األ تدخل في ح�شــاب ِنـــ�شب الترقيــات المعتَمــدة ترقية نهاية 

الخدمة وترقية نهاية المربوط.

ل ُتـحت�َشـب فترة الإجازة بدون راتب �شمن المدة المطلوبة للترقية.  -6
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )56( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح ملوؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار

 )بنك جملة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُيلغى ترخي�ص ن�شاط بنك اجلملة املمنوح ملوؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار )البحرين(  وامل�شجل 

.)WB/32( حتت رقم

مادة )2(

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من  على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ 

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1444هـ

المـــــــوافـــــق: 9 نوفمــبـــــــــــر 2022م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 اإعالن 

 ب�ساأن عْزم هيئة تنظيم الت�سالت

اإلغاء الرتخي�ض املمنوح ل�سركة اأي ار �سي ا�ض البحرين ذ.م.م

بناًء على طلب �شركة اأي ار �شي ا�ص ذ.م.م، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عْزمها اإلغاء 

الرتخي�ص املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح ل�شركة اأي ار �شي ا�ص البحرين ذ.م.م 

بتاريخ 5 مايو 2022.

 

هيئة تنظيم الت�سالت
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 قرار جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعثِّـرة

ال�ساعة: 1:35  تاريخ الجل�سة: 7 نوفمبر 2022   

بح�سور القا�سي �ســــالح اأحمد القطـــــــان             رئيــــــ�ض اللجنة

ع�سو اللجنة وع�سوية القا�سي ح�ســـــام محمد طلعــــــت              

ع�سو اللجنة وع�سوية الدكتور عبداهلل يو�ســف طـــــــالب            

ع�سو اللجنة وع�سوية ال�سيد عــارف حيـدر علي رحيمـي            

اأمين �سر اللجنة وبح�سور نــوفـــل نبيــــل بوب�ســــيت                        

يف م�سروع تالل الغروب

القرار

قررت اللجنة باإجماع الآراء: 

اأوًل:  تثبيت مديونية بنك اأبوظبي الوطني بمبلغ 3128616/790 دينارًا بحرينيًا.

ثانياً:  تثبيت مديونية �شركة الحالق لالإن�شاء بمبلغ -/195828 دينارًا بحرينيًا.

ثالثــاً:  تثبيــت مديونيــة ال�شــيد/ نديم �شــوهيل خان بمبلــغ -/35068 دينــارًا بحرينيــًا، وتثبيت 

مديونية ال�شيدة/ مها عبداهلل العلي بمبلغ 22939/120 دينارًا بحرينيًا.

اأرقــام  الوحــدات  عــن  خليفــة  اآل  محمــد  بــن  طــالل  ال�شــيخ  مديونيــة  ا�شــتبعاد  رابعــاً: 

 .T2،T3،T6،T19،T20،T21
خام�شًا:  ا�شتبعاد مديونية ال�شيدة/ خديجة اإبراهيم على اأحمد �شلطان.

�ساد�ســاً:  اعتمــاد القائمــة الأولى فــي تقرير الخبير التكميلي المودع ملف الم�شــروع، للم�شــترين 

ـدة بم�شتندات ح�شابية. اأ�شحاب الديون الموؤيَّ

�ســابعاً:  ا�شــتبعاد القائمة الثانية في تقرير الخبير التكميلي المودع ملف الم�شــروع، لعدم تقديم 

اأي م�شتندات من ِقـَبـل الم�شترين.

ثامناً:  توزيع ح�شيلة بيع الم�شروع ق�شمة غرماء بين دائني الم�شروع كما هو مبين بالقرار.

تا�سعاً:  ن�شر هذا القرار بالجريدة الر�شمية.

   اأمين ال�سر                      ع�سو                                ع�سو                                رئي�ض اللجنة

                                                                               ع�سو
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 اإعالن

جمل�ض تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 23/تاأديب/2022 والم�شتاأَنـف تحت رقم 51/تاأديب ا�شتئنافي/2022

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

�سد المدعى عليه: المحامي وليد خليل اإبراهيم را�ص رماني.

اأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/9/26 قراره، وجاء منطوقه 

كالتايل : "قرر جمل�ص تاأديب املحامني مبعاقبة املدعى عليه بعقوبة املْنـع من مزاولة املهنة ملدة 

�شبعة اأ�شهر". واأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/11/8 

قراره، وجاء منطوقه كالتايل : "قرر املجل�ص قبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع بتاأييد القرار 

امل�شتاأَنـف واإلزام امل�شتاأِنـف بامل�شاريف".

جمل�ض تاأديب املحامني 
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وزارة ال�سناعة والتجارة

 اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )125( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سفية �سركة ت�سامن 

وحتويل قيدها اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد فا�شل �شادق العلوي وعبا�ص ح�شن 

اإبراهيم، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مطعم اأمي العودة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شفيًا  �شلمان  اإبراهيم  ح�شن  عبا�ص  وتعيين  اختياريًا،  ال�شركة  ت�شفية  في  رغبتهما  معلنين   ،)1-109210(

لل�شركة، وتحويل قيدها بما فيه من اأ�شول وموجودات اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 

)37478-1(، الم�شجلة با�شم عبا�ص ح�شن اإبراهيم �شلمان.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )126( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 SHAHID NAZIR MUHAMMAD/تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد

NAZIR، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )بو�شاهد لل�شيانة الكهربائية/ ت�شامن(، الم�شجلة 

وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  في  ال�شركة  اأ�شحاب  رغبة  عن  معلنًا   ،)1-141389( رقم  القيد  بموجب 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )127( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ هاني يو�شف علي �شلمان عواجي، 
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نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأمثل لال�شت�شارات والبرمجة ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم )44562-1(، معلنًا عن رغبة اأ�شحابها في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة اإلى �شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 1،200،000 )مليون ومائتا األف( دينار بحريني.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )128( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة تو�سية ب�سيطة

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليها اأ�شحاب �شركة التو�شية الب�شيطة التي  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم 

تحمل ا�شم )الثقة للمقاولت/ تو�شية ب�شيطة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )76639-1(، معلنين عن رغبتهم 

في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )129( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

)مطبخ نيو اإيفر�شت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )123649(، معلنين عن رغبتهم في تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )130( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل محمد عبداهلل �شيادي، 

نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ُنــُزل للتعمير والت�شميم الداخلي ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم )88682-2(، معلنًا عن رغبة اأ�شحابها في تحويل الفرع الثاني من ال�شركة الم�شمى 

)ُنـُزل لالأعمال الخ�شبية( اإلى فرع من فروع الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم )17754-1( با�شم 

مالكها عبداهلل محمد عبداهلل �شيادي.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )131( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل �سركة ت�سامن 

عبدالقادر  اأحمد  عبدالعليم  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

لالألمنيوم  الحكمي  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  الحكمي، 

والنجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )75817-1(، معلنًا عن رغبة اأ�شحابها في تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 ا�ستدراك

ُن�شر يف  عدد اجلريدة الر�شمية رقم  )3639( ال�شادر بتاريخ 3 نوفمرب 2022 القرار 

رقم )137( ل�شنة 2021 بتعيني كتاب العدل اخلا�شني، وال�شحيح اأن �شنة الإ�شدار الواردة 

يف عنوان القرار هي 2022، وعليه ي�شبح عنوان القرار »قرار رقم )137( ل�شنة 2022 

بتعيني كتاب العدل اخلا�شني«.

لذا لزم التنويه.


