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مر�سوم ملكي رقم )68( ل�سنة 2022 

بت�سكيل الوزارة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2022 ال�شادر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ املوافق 21 

2022م، بتعيني �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى الأمري �شلمان بن  نوفمرب 

حمد اآل خليفة رئي�شًا ملجل�س الوزراء، وتكليفه برت�شيح اأع�شاء الوزارة اجلديدة،

وبناًء على ما عر�شه علينا رئي�س جمل�س الوزراء يف كتابه املرفوع اإلينا بتاريخ  27 ربيع الآخر 

1444هـ، املوافق 21 نوفمرب 2022م،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنّي معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

املادة الثانية

ُيعنّي كل من:

1- معالي الفريق اأول الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة   وزيرًا للداخلية.

2- �شعادة الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياني   وزيرًا للخارجية.

3- معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة   وزيرًا للمالية والقت�شاد الوطني.

4- �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان   وزيرًا للعمل.

5- �شعادة ال�شيد غانم بن ف�شل البوعينين   وزيرًا ل�شئون مجل�شي ال�شورى والنواب.

6- �شعادة الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي   وزيرًا ل�شئون الدفاع.

7- �شعادة المهند�س وائل بن نا�شر المبارك   وزيرًا ل�شئون البلديات والزراعة.

٨- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة   وزيرًا للنفط والبيئة.

9- �شعادة ال�شيد محمد بن ثامر الكعبي   وزيرًا للموا�شالت والت�شالت.

10- �شعادة المهند�س اإبراهيم بن ح�شن الحواج   وزيرًا لالأ�شغال.

11- �شعادة ال�شيد يو�شف بن عبدالح�شين خلف     وزيرًا لل�شئون القانونية.

12- �شعادة ال�شيد اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور     وزيرًا للتنمية الجتماعية.

13- �شعادة ال�شيد يا�شر بن اإبراهيم حميدان     وزيرًا ل�شئون الكهرباء والماء.

14- �شعادة الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن جواد     وزيرًا لل�شحة.
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وزيرًاللعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 15- �شعادة ال�شيد نواف بن محمد المعاودة  

وزيرًا ل�شئون مجل�س الوزراء. 16- �شعادة ال�شيد حمد بن في�شل المالكي  

وزيرًا لالإ�شكان والتخطيط العمراني. 17- �شعادة ال�شيدة اآمنة بنت اأحمد الرميحي  

وزيرًا للتنمية الم�شتدامة. 1٨- �شعادة ال�شيدة نور بنت علي الخليف  

وزيرًا لل�شياحة. 19- �شعادة ال�شيدة فاطمة بنت جعفر ال�شيرفي  

وزيرًا لالإعالم. 20- �شعادة الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي  

وزيرًا للتربية والتعليم. 21- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة  

وزيرًا لل�شناعة والتجارة. 22- �شعادة ال�شيد عبداهلل بن عادل فخرو  

وزيرًا ل�شئون ال�شباب. 23- �شعادة ال�شيدة روان بنت نجيب توفيقي  

املادة الثالثة

يف  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  ويعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 21 نوفمبــــــــــر 2022م 

 


