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 قانون رقم )20( ل�صنة 2018
 بالت�صديق على اتفاقية اخِلْدمات اجلوية

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين�
بعد االطالع على الد�ستور،

بين  الجوي  النقل  اتفاقية  بالت�سديق على  ل�سنة 1996  بقانون رقم )11(  المر�سوم  وعلى 
حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا،

عة فـي  وعلى اتفاقية الِخْدمـات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، الموقَّ
مدينة كوااللمبور بتاريخ 2 مايو 2017، 

قنا عليه واأ�سدرناه: ه، وقد �سدَّ اأقرَّ مجل�س ال�سورى ومجل�س النواب القانون االآتَي ن�سُّ

 املادة االأولى
عة  �سودق على اتفاقية الِخْدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، الموقَّ

في مدينة كوااللمبور بتاريخ 2 مايو 2017، والمرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�سـه – تنفيذ هذا القانـون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة
�سدر في ق�سر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 رم�سان 1439هـ
الموافق: 23 مــايـــــو 2018م
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 قانون رقم )21( ل�صنة 2018
 بالت�صديق على اتفاقية بني 

مملكة البحرين ورو�صيا االحتادية ب�صاأن ت�صليم املجرمني

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين�
بعد االطالع على الد�ستور،

عة في  الموقَّ اتفاقية بين مملكة البحرين ورو�سيا االتحادية ب�ساأن ت�سليم المجرمين  وعلى 
مدينة مو�سكو بتاريخ 27 مايو 2016،

قنا عليه واأ�سدرناه: ه، وقد �سدَّ اأقرَّ مجل�س ال�سورى ومجل�س النواب القانون االآتَي ن�سُّ

املادة االأولى
عة  ودق على اتفاقية بين مملكة البحرين ورو�سيا االتحادية ب�ساأن ت�سليم المجرمين الموقَّ �سُ

في مدينة مو�سكو بتاريخ 27 مايو 2016، والمرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�سه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية.

 
   ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�سدر في ق�سر الرفاع:
بتاريـــخ: 12 رم�سان 1439هـ
الموافق: 28 مــايـــــو 2018م



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
51



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
52



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
53



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
54



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
55



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
56



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
57



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
58



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
59



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
60



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
61



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
62



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
63



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
64



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
65



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
66



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
67



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
68



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
69



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
70



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
71



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
72



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
73



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
74



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
75



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
76

 قرار رقم )18( ل�صنة 2018
باإعادة ت�صكيل اللجنة الوطنية للم�صنني

رئي�س جمل�س الوزراء:
االأخ�س  وعلى  الم�سنين،  حقوق  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )58( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

المادة )4( منه،
وعلى المر�سوم الملكي رقم )65( ل�سنة 2015 بتعديل وزاري،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�سنة 2009 ب�ساأن حقوق الم�سنين، ال�سادرة 
بالقرار رقم )1( ل�سنة 2011، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )26( ل�سنة 2015 باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�سنين،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية االجتماعية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعاد ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�سنين برئا�سة وزير العمل والتنمية االجتماعية، وع�سوية ُكلٍّ 
من:

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 1- ال�سيخة عائ�سة بنت علي اآل خليفة  

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 2- ال�سيدة هدى حممد احلمود 
ممثاًل عن املجل�س االأعلى للمراأة. 3- ال�سيد عز الدين خليل املوؤيد 

ممثاًل عن وزارة العدل وال�سئون 4- الدكتور حممد طاهر القطان 
  االإ�سالمية واالأوقاف.

ممثاًل عن وزارة ال�سحة. 5- الدكتور حممود كاظم ال�سعيد  
ممثاًل عن الهيئة العامة للتاأمين االجتماعي. 6- ال�سيد خالد علي عبدالعزيز   

ممثاًل عن وزارة �سئون االإعالم. 7- ال�سيدة نور اإبراهيم الرميحي 
ممثاًل عن وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة. 8- ال�سيدة هند اإدري�س اأحمد  

ممثاًل عن املوؤ�س�سة اخلريية امللكية. 9- ال�سيد بدر علي قمرب 
ممثاًل عن جمعية البحرين اخلريية. 10- الدكتور ح�سن اإبراهيم كمال 

11- ال�سيدة فتحية عبدالرزاق الكوهجي     ممثاًل عن جمعية
مدينة حمد اخلريية.  

ممثاًل عن جمعية احلكمة للمتقاعدين. 12- الدكتور �سعيد عبا�س ال�سماك 
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ممثاًل عن جمعية الكلمة الطيبة. 13- ال�سيد ح�سن حممد بوهزاع 

د مدة ع�سوية اأع�ساء اللجنة بثالث �سنوات قابلة للتجديد. وتحدَّ
وَيختار االأع�ساء من بينهم نائبًا للرئي�س في اأول اجتماع للجنة.

املادة الثانية
على وزير العمل والتنمية االجتماعية والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ �سدوره، وُين�سر في الجريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�سدر بتاريخ: 8 رم�سان 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 24 مـــايــو 2018م
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قائمة مملكة البحرين للإرهاب

المنعقدة   )2457( رقم  بجل�سته  ال�سادر   )2435–10( رقم  الــوزراء  مجل�س  قرار  ُين�سر 
اإرهابية  كجهات  فة  الم�سنَّ واالأفـــراد  والكيانات  التنظيمات  باإ�سافة   2018 مايو   14 بتاريخ 
 ،2016 اأبريل   14 في  الموؤرخة   )3257( العدد  الر�سمية  الجريدة  في  المن�سورة  القائمة  اإلى 

وتعديالتها، لت�سم ما يلي:
اأواًل: االأفراد:

1 - ح�سن ن�سر اهلل.
2 - نعيم قا�سم.

3 - اإبراهيم اأمني ال�سيد.
4 - حممد يزبك.
5 - ح�سني خليل.

6 - ها�سم �سفي الدين.
7 - طالل حمية.
8 - اأدهم تباجا.

9 - علي يو�سف جراء.
10 - ح�سن اإبراهيمي.

ثانياً: الكيانات:
1 - جمموعة االإمناء.

2 - �سركة االإمناء للهند�سة واملقاوالت.
3 - جمموعة �سبكرتم.

4 - ماهر للتجارة.
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )24( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي جلمعية النويدرات اخلريية

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة 
ل�سنة  رقم )21(  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  واملوؤ�س�سات اخلا�سة  والريا�سة  ال�سباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 يف �ساأن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية اخلا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم )8( ل�سنة 2001 ب�ساأن الرتخي�س بت�سجيل موؤ�س�سة �سندوق النويدرات 

اخلريي،
والثقافية  االجتماعية  واالأندية  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
وعلى القرار رقم )83( ل�سنة 2010 ب�ساأن حتول موؤ�س�سة �سندوق النويدرات اخلريي اإلى 

جمعية النويدرات اخلريية،
وعلى النظام االأ�سا�سي جلمعية النويدرات اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية النويدرات اخلريية،

قرر االآتي :
مادة )1(

ٌيقيد يف �سجل قيد اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية النويدرات اخلريية ال�سادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 5 مايو 2017 وهو  كاالآتي:
ي�ساف اإلى املادة رقم )8( من النظام االأ�سا�سي للجمعية اخلا�سة باأهداف اجلمعية بند 

جديد كالتايل:
- رعاية كبار ال�سن وتقدمي اخلدمات لهم.

ي�ساف اإلى املادة رقم )9( من النظام االأ�سا�سي للجمعية اخلا�سة بو�سائل حتقيق اأهداف 
اجلمعية بند جديد كالتايل:

- ان�ســـاء مراكز خا�سة لتقديـــم الخدمات لكبار ال�سن بعد اأخذ الموافقـــة الم�سبقة من الجهات 
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الحكومية المخت�سة.

مادة )2(
ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

  وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ:  14 �سعبان 1439هـ
الـمـــــــوافـــق: 30 اأبــــريل 2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )25( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل امل�صمى والنظام االأ�صا�صي جلمعية عايل اخلريية

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�سة العاملة 
في ميدان ال�سباب والريا�سة والموؤ�س�سات الخا�سة، ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 في �ساأن تنظيم �سجل قْيد الجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية الخا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم )25( ل�سنة 1993 ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل موؤ�س�سة ال�سندوق الخيري 

لقرية عالي،
والثقافية  االجتماعية  واالأنــديــة  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
وعلى القرار رقم )110( ل�سنة 2010 ب�ساأن تحول موؤ�س�سة ال�سندوق الخيري لقرية عالي 

اإلى جمعية عالي الخيرية،
وعلى النظام االأ�سا�سي لجمعية عالي الخيرية،

وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية عالي الخيرية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 
،2018

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �سجل قيد الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
العادية لجمعية عالي الخيرية ال�سادر بجل�ستها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2018، وهو  كاالآتي:
اأواًل: تغييـــر ت�سميـــة )جمعية عالي الخيرية( اإلـــى م�سمى )جمعية عالـــي الخيرية االجتماعية( 

اأينما وردت في النظام االأ�سا�سي للجمعية، والقرار الخا�س بالترخي�س بت�سجيل الجمعية.
ثاني���اً: ت�ساف اإلى المادة رقم )8( مـــن النظام االأ�سا�سي للجمعية، والخا�سة باأهداف الجمعية  

البنود التالية:
1- بند رقم )11( "العمل على رْفع م�ستوى الوعي واالإر�ساد االأُ�َسِري في المجتمع".

2- بنـــد رقـــم )12(  "توفير الرعاية ال�سحيـــة واالجتماعية للوالِدين والم�سنيـــن، بالتن�سيق مع 
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الجهات المعنية بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من الجهات الحكومية المخت�سة".
ثالث���اً: ت�ســـاف اإلى المادة رقم )9( من النظـــام االأ�سا�سي للجمعية، والخا�ســـة بو�سائل تحقيق 

اأهداف الجمعية البنود التالية:
1- بند رقم )5(  "ان�ساء مركز اإر�ساد اأُ�َسِري بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من الجهات الحكومية 

المخت�سة".
2- بنـــد رقـــم )6( "اإن�ساء دار لكبار ال�سن بعـــد اأْخذ الموافقة الم�سبقة مـــن الجهات الحكومية 

المخت�سة".
ل ن�س المادة )10( من النظام االأ�سا�سي للجمعية؛ لي�سبح كالتالي: رابعاً: يعدَّ

باالأن�سطة التالية: القيام  الجمعية  "ت�ستهدف 
1- اخلريية

2- االجتماعية."

مادة )2(

ُين�َسر هذا القرار في الجريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 30 �سعبان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 16 مــايــــو  2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )26( ل�صنة 2018
 ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي

د للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتََّوحُّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�سة العاملة 
في ميدان ال�سباب والريا�سة والموؤ�س�سات الخا�سة، ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 في �ساأن تنظيم �سجل قْيد الجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية الخا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأنــديــة  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
لرعاية  البحرين  جمعية  بت�سجيل  الترخي�س  ب�ساأن   1992 ل�سنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

الُمَتَخلِّفين عقليًا،
وعلى القرار رقم )6( ل�سنة 1996 بت�سمية جمعية البحرين للتََّخلُّف العقلي،

وعلى القرار رقم )8( ل�سنة 2011 ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي لجمعية البحرين للتََّخلُّف 
العقلي،

د، وعلى النظام االأ�سا�سي للجمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتََّوحُّ
د  والتََّوحُّ الذهنية  لالإعاقة  البحرينية  للجمعية  العادية  غير  العمومية  الجمعية  قرار  وعلى 

المنعقدة بتاريخ 25 �سبتمبر 2017،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �سجل قْيد الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
بتاريخ 25  المنعقدة  بجل�ستها  ال�سادر  د،  والتََّوحُّ الذهنية  لالإعاقة  البحرينية  للجمعية  العادية 

�سبتمبر 2017، وهو  كاالآتي:
ي�ساف اإلى المادة رقم )8( من النظام االأ�سا�سي للجمعية، الخا�سة باأهداف الجمعية بند  

برقم )10( كالتالي:
الم�سبقة  الموافقة  اأْخذ  بعد  وذلك  عملها،  مجال  في  للجمعية  تابعة  تاأهيلية  مراكز  "فْتح 
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من الجهات الحكومية المخت�سة". 
مادة )2(

ُين�َسر هذا القرار في الجريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 30 �سعبان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 16 مــايـــــو  2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )27( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي جلمعية اأيادي للإغاثة

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�سة العاملة 
في ميدان ال�سباب والريا�سة والموؤ�س�سات الخا�سة، ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 في �ساأن تنظيم �سجل قيد الجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية الخا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأنــديــة  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
وعلى القرار رقم )38( ل�سنة 2013 ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية اأيادي لالإغاثة،

وعلى النظام االأ�سا�سي لجمعية اأيادي لالإغاثة،
 27 بتاريخ  المنعقدة  لالإغاثة  اأيــادي  لجمعية  العادية  غير  العمومية  الجمعية  قرار  وعلى 

دي�سمبر 2017،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �سجل قيد الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
وهو   ،2017 دي�سمبر   27 بتاريخ  المنعقدة  بجل�ستها  ال�سادر  لالإغاثة،  اأيــادي  لجمعية  العادية 

كاالآتي:
الجمعية  باأهداف  والخا�سة  للجمعية  االأ�سا�سي  النظام  من   )8( رقم  المادة  اإلى  ي�ساف 

بندان جديدان  )6، 7(، كاالآتي:
»توعية المجتمع بن�صاط الجمعية وتعزيز �صورتها وهويتها«.

الحكومية  الجهات  من  الم�صبقة  الموافقة  اأْخذ  بعد  وتطويرها  الجمعية  �صراكات  »تقوية 
المخت�سة«.
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ل ن�س المادة )32( من النظام الأ�صا�صي للجمعية لي�صبح »يتكون مجل�س الإدارة من  ُيعدَّ
�سبعة اأع�ساء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�سائها لمدة �سنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم باالقتراع ال�سري المبا�سر«.

مادة ) 2 (
ُين�َسر هذا القرار في الجريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 30 �سعبان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 16 مــايــــو  2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )28( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل امل�صمى والنظام االأ�صا�صي جلمعية �صجرة احلياة اخلريية

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�سة العاملة 
في ميدان ال�سباب والريا�سة والموؤ�س�سات الخا�سة، ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 في �ساأن تنظيم �سجل قيد الجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية الخا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأنــديــة  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
وعلى القرار رقم )12( ل�سنة 2012 ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية �سجرة الحياة الخيرية،

وعلى النظام االأ�سا�سي لجمعية �سجرة الحياة الخيرية،
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية �سجرة الحياة الخيرية المنعقدة بتاريخ 

25 دي�سمبر 2017،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �سجل قيد الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
العادية لجمعية �سجرة الحياة ال�سادر بجل�ستها المنعقدة بتاريخ 25 دي�سمبر 2017، وهو كاالآتي:
اأواًل: تغيري ت�سمية )جمعية �سجرة احلياة اخلريية( اإلى م�سمى )جمعية �سجرة احلياة اخلريية 
بت�سجيل  القرار اخلا�س بالرتخي�س  و  االأ�سا�سي للجمعية  النظام  اأينما وردت يف  االجتماعية( 

اجلمعية.
ل ن�س املادة )32( من النظام االأ�سا�سي للجمعية لي�سبح "يتكون جمل�س االإدارة من  ثانياً: يعدَّ
اأو  اأع�سائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة  اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني  �سبعة 

مددًا اأخرى ويتم انتخابهم باالإقرتاع ال�سري املبا�سر".
ثالثاً: ي�ساف الى املادة رقم )8( من النظام االأ�سا�سي للجمعية البنود التالية:

والرعاية  والطفولة  االأ�سرة  وتنمية  االجتماعية  امل�ساعدات  خدمات  "تقدمي   )6( رقم  البند 
عم املايل بعد اأْخذ املوافقة من اجلهات احلكومية املخت�سة". والدَّ

اأْخذ  بعد  واجتماعية  اأ�سرية  ق�سايا  لديها  التي  لالأ�سر  اأ�سرية  ِخْدمات  "تقدمي   )7( رقم  بند 
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املوافقة من اجلهات احلكومية املخت�سة".
بند رقم )8( "تنفيذ برامج التوعية واملحا�سرات االإر�سادية والتثقيفية بعد اأْخذ املوافقة امل�سبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�سة".
بند رقم )9( "عمل اأن�سطة اجتماعية بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي واملنظمات االأهلية 

تنفيذًا ملبداأ ال�سراكة املجتمعية بعد اأْخذ املوافقة امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�سة".

مادة ) 2 (
ُين�َسر هذا القرار في الجريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 30 �سعبان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 16 مــايــــو  2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )29( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي جلمعية فن احلياة

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�سة العاملة 
في ميدان ال�سباب والريا�سة والموؤ�س�سات الخا�سة، ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�سنة 1990 في �ساأن تنظيم �سجل قْيد الجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية الخا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأنــديــة  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007،
وعلى القرار رقم )59( ل�سنة 2001 ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية فن الحياة،

وعلى النظام االأ�سا�سي لجمعية فن الحياة،
اأبريل  بتاريخ 28  المنعقدة  الحياة  العادية لجمعية فن  العمومية غير  الجمعية  قرار  وعلى 

،2017
قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �سجل قيد الجمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
العادية لجمعية فن الحياة، ال�سادر بجل�ستها المنعقدة بتاريخ 28 اأبريل 2017، وهو كالتالي:

ل ن�س المادة )32( من النظام االأ�سا�سي للجمعية لي�سبح"يتكون مجل�س االإدارة من  يعدَّ
ثمانية اأع�ساء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�سائها لمدة �سنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم باالقتراع ال�سري المبا�سر".

مادة )2(
ُين�َسر هذا القرار في الجريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل بن حممد علي حميدان

�سدر بتاريخ:  16 �سعبان 1439هـ
املـــــــوافــــق: 2 مـــــــايــــــو 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )20( ل�صنة 2018
ب�صاأن تعديل  ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة �صمال ال�صهلة - جممع 439

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين:
ل�سنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  املباين  تنظيم  قانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى االأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم )2( ل�سنة 1994 ب�ساأن التخطيط العمراين، والئحته التنفيذية 

ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 ب�ساأن تق�سيم االأرا�سي املعدَّ

والئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم )56( ل�سنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2001 وتعديالته، والئحته 

التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم )16( ل�سنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�سيم بقوانني ب�ساأن ا�ستمالك 
ة للتعمري  االأرا�سي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�سيم االأرا�سي املعدَّ

والتطوير، واإ�سغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�سنة 2009 ب�ساأن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �سئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�سنة   )68( رقم  املر�سوم  وعلى 
ل باملر�سوم رقم )47( ل�سنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�سادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  اال�سرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�سنة 2016، )28( ل�سنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�سمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

اإلى ت�سنيف مناطق  ال�سهلة جممع 439  �سمال  الكائنة مبنطقة  العقارات  يف  ت�سنَّ ل  يعدَّ  
عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�سكن 
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اال�سرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�سنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َسر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�سدر بتاريخ: 25 جمادي االآخرة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 11 فـبــرايـــــــــــــــر 2018م
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار

 قرار رقم )6( ل�صنة 2018
ب�صاأن النظام االأ�صا�صي جلائزة مملكة البحرين للكتاب

رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار:
بعد االطالع على املر�سوم رقم )10( ل�سنة 2015 باإن�ساء هيئة البحرين للثقافة واالآثار،

وعلى املر�سوم رقم )15( ل�سنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة واالآثار،
وعلى ما عر�سه مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واالآثار،

قرر االآتي:
املادة االأولى

يعتَمد النظام االأ�سا�سي جلائزة مملكة البحرين للكتاب املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية
على مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

  رئي�صة هيئة البحرين للثقافة واالآثار
 مي بنت حممد اآل خليفة

�سدر بتاريخ: 4 رم�سان 1439هـ  
الـــمــــوافــــق: 20 مـــــايـو 2018م
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النظام االأ�صا�صي جلائزة مملكة البحرين للكتاب 

املادة )1(
 ا�صم اجلائزة   

ل�سناع  ُتنح  م�ستقلة  جائزة  وهي  للكتاب(  البحرين  مملكة  )جائزة  ت�سمى  جائزة  تن�ساأ 
والتاأليف،  التنمية،  جماالت  يف  م�ساهماتهم  عن  والنا�سرين،  واملبدعني،  واملفكرين،  الثقافة، 
والرتجمة يف العلوم االإن�سانية التي لها اأثر وا�سح يف اإثراء احلياة الثقافية واالأدبية واالجتماعية، 

وذلك وفق معايرَي علمية ومو�سوعية. 

املادة )2(
ر�صالة اجلائزة

التاأكيد على دور مملكة البحرين يف دعم الن�سر والتاأليف وت�سجيعًا لالإبداع والتميز يف حقل 
التاأليف يف العامل العربي وتقديرًا ملا يقدمه املوؤلفون والكتاب من اأعمال متميزة.

املادة )3(
 اأهداف اجلائزة 

تهدف اجلائزة اإلى االآتي:
1- تحقيق تنمية ثقافية متميزة للمجتمع.

2- االرتقاء االإن�ساني بقيم الحق والخير والجمال.
3- اإبراز المبادرات في مجال تنفيذ م�سروعات ثقافية متميزة.
4- ن�سر البحوث والدرا�سات المتخ�س�سة واالأعمال االإبداعية.

5- التوا�سل مع الجوائز والموؤ�س�سات ذات ال�سلة.
6- تعزيـــز الدور الريـــادي للجائزة في المجتمـــع وتعزيز روح المناف�ســـة ال�سريفة في المجاالت 

االأدبية. 
7- الم�ساهمة في ن�سر وتكريم الثقافة العربية واالإبداع االأدبي والفني.

املادة )4(
معايري وا�صرتاطات اجلائزة

1- تمنـــح الجائـــزة للمبدع الذي يقدم منتجًا فكريًا "كتاب" يتطـــرق اإلى اأحد المو�سوعات التي 
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تندرج تحت م�سمى االإبداع االأدبي والفني والتي ت�سمل: ال�سعر بنوعيه )الف�سيح، النبطي(، 
الق�ســـة الق�سيرة، الرواية، الن�سو�س الم�سرحية، النقد االأدبي، اأدب االأطفال، المو�سيقى، 
الت�سكيـــل، وكل ما يخت�س بجوانب االإبداع المختلفـــة، على اأال يكون المر�سح قد منح جائزة 

مماثلة خالل الثالث �سنوات التي ت�سبق الجائزة.
2- اأن تكون الموؤلفات المر�سحة مكتوبة باللغة العربية.

3- ال ُتقبل المخطوطات وال يحق للكاتب �سوى التر�سح بعنوان واحد.
4- اأال تكون الن�سخة المر�سحة اإعادة لطبعة قديمة.

ـــح قـــد اأ�سهم في تنميـــة الفكر واالإبداع فـــي الثقافة العربيـــة، �سواء كان من  5- اأن يكـــون المر�سَّ
حة درجة عالية من االأ�سالة  ق االأعمال المر�سَّ رين اأو النا�سرين، واأن ُتحقِّ المبدعين اأو المفكِّ

واالبتكار، واأن تمثِّل اإ�سافة حقيقية للثقافة والمعرفة االإن�سانية.
6- اأال يكـــون قـــد مر عامان على اإ�سدار الطبعـــة االأولى من الكتاب الم�ســـارك من تاريخ الدورة 

الحالية.
7- ينبغي للكتاب المر�سح اأن يحترم حقوق الملكية الفكرية وقوانين المطبوعات والن�سر ال�سارية 

المفعول في مكان ن�سرها وال تتاأهل الكتب المن�سورة من دون موافقة الكاتب اأو النا�سر.
8- اأال يكون الكتاب المر�سح قد فاز بجائزة محلية اأو عربية اأو عالمية قبل اآخر موعد من تقديم 

طلبات الم�ساركة.
9- يبـــداأ االإعالن عن الدورة الجديدة للجائزة عقب انتهاء معر�س البحرين الدولي للكتاب من 

كل عام.
10- تخ�س�س الجائزة دوريًا للبلد العربي الذي �سيتم اختياره �سيفًا لل�سرف لمعر�س الكتاب. 

11- ال تلتزم الهيئة باإعادة الكتب المقدمة للم�ساركة في الم�سابقة. 

املادة )5(
 امل�صاركة يف اجلائزة

1- يتـــم تحرير ا�ستمـــارة الت�سجيل لنيل الجائزة وتر�سل عبر الموقـــع االلكتروني لهيئة البحرين 
للثقافـــة واالآثـــار خـــالل ال�سنتيـــن ال�سابقتين علـــى االإعالن عـــن الجائزة، علـــى اأن تتوقف 

التر�سيحات مع نهاية يناير ل�سنة اإعالن الجائزة.
2- يقدم العمل الُم�ساَرك به من خم�س ن�سخ اإلى هيئة البحرين للثقافة واالآثار- مملكة البحرين 

- �سندوق بريد رقم: 2199.
3- يقدم المر�سح لنيـــل الجائزة �سيرته الذاتية مت�سمنة بياناته ال�سخ�سية والعلمية قبل الوقت 
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المحدد لتوقف التر�سيحات.

املادة )6(
 جلنة حتكيم اجلائزة

1- ت�ســـدر رئي�ســـة هيئة البحرين للثقافة واالآثـــار وبناًء على تو�سية مدير عـــام الثقافة والفنون 
قرارًا بت�سكيل لجنة تحكيم للجائزة " من داخل الهيئة اأو خارجها من ذوى الخبرة والكفاءة 
والنزاهـــة من الموؤلفيـــن والباحثين والكتاب واأ�ساتذة الجامعات تتكـــون من ثالثة ُمحكمين 

يمثلون الرئي�س وع�سوين للجنة.
2- يتم ت�سكيل لجنة تحكيم الجائزة دوريًا قبيل موعد الجائزة.

3- تعمل لجنة تحكيم الجائزة على التم�سك بقيم اال�ستقاللية، ال�سفافية والنزاهة خالل عملية 
اختيار المر�سحين.

4- حفاظـــًا على �سمعة ونزاهة جائزة مملكة البحرين للكتاب، تقوم لجنة التحكيم بالتوقيع على 
تعهـــدات بال�سرية، وينبغي عليهم الوفاء باأعلى معايير النزاهة بحيث ال تثار اأي �سكوك فيما 
يتعلـــق بالتحيز والمحاباة، وذلـــك للحفاظ على المو�سوعية عند التعامل مع طلبات التر�سح 

للجائزة. 
5- تعمـــل اللجنة علـــى تقويم االأعمال المر�سحة لنيل الجائزة، وكذلـــك اإقرار واإعالن القرارات 

الخا�سة بنيل الجائزة.
6- تخ�سع تو�سيات اللجنة وقراراتها لالعتماد من قبل رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار.

املادة )7(
موعد ت�صليم اجلائزة 

ُت�سلم اجلائزة يف �سهر مار�س كل عامني يف احتفال يتم بالتزامن مع فعالية معر�س البحرين 
الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة واالآثار.

املادة )8(
 قيمة اجلائزة

 تكون للجائزة مكافاأة نقدية مقدارها مبلغ )50000( خم�سون األف دوالر اأمريكي  باالإ�سافة 
اإلى درع اجلائزة.

 ويدرج مبلغ اجلائزة �سمن االعتمادات املالية املخ�س�سة لهيئة البحرين للثقافة واالآثار.
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قرارات اال�صتغناء

قرار رقم )2- غ( ل�صنة 2018 باال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )71( ل�صنة 2014 وامل�صجل باملقدمة رقم 1366/405

اإن وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�سالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
بن  �سعيد  ال�سيد/  ملك  على  ال�سادر  ل�سنة 2014  رقم )71(  اال�ستمالك  قرار  اال�ستغناء عن 
ال�سيد خلف، الكائن يف فريق احلمام من املنامة وامل�سجل باملقدمة رقم 1366/405، عقار رقم 
)03140790(، وذلك  من اأجل م�سروع التجديد احل�سري، وذلك لعدم لزومه الأعمال املنفعة 

العامة، ح�سب طلب وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات(.
وعماًل باأحكام القانون امل�سار اإليه يعترب هذا االإعالن اإ�سعارًا ر�سميًا للمالك وعلى املالك 
االت�سال بوزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�سيل املتعلقة باملو�سوع.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )3- غ( ل�صنة 2018 باال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )69( ل�صنة 2014 وامل�صجل باملقدمة رقم 1347/145

اإن وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�سالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
اال�ستغناء عن قرار اال�ستمالك رقم )69( ل�سنة 2014 ال�سادر على ملك ال�سادة/ حممود �سعيد 
خلف و�سركاه، الكائن يف املنامة وامل�سجل باملقدمة رقم 1347/145، عقار رقم )03140789(، 
العامة، ح�سب  املنفعة  التجديد احل�سري، وذلك لعدم لزومه الأعمال  اأجل م�سروع  وذلك  من 

طلب وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات(.
وعماًل باأحكام القانون امل�سار اإليه يعترب هذا االإعالن اإ�سعارًا ر�سميًا للمالك وعلى املالك 
االت�سال بوزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�سيل املتعلقة باملو�سوع.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )4- غ( ل�صنة 2018 باال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )73( ل�صنة 2014 وامل�صجل باملقدمة رقم 1347/144

اإن وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�سالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
اال�ستغناء عن قرار اال�ستمالك رقم )73( ل�سنة 2014 ال�سادر على ملك ال�سادة/ حممود �سعيد 
خلف و�سركاه، الكائن يف املنامة وامل�سجل باملقدمة رقم 1347/144، عقار رقم )03140788(، 
العامة، ح�سب  املنفعة  التجديد احل�سري، وذلك لعدم لزومه الأعمال  اأجل م�سروع  وذلك  من 

طلب وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات(.
وعماًل باأحكام القانون امل�سار اإليه يعترب هذا االإعالن اإ�سعارًا ر�سميًا للمالك وعلى املالك 
االت�سال بوزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين )�سئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�سيل املتعلقة باملو�سوع.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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 اإعلن ب�صاأن تعديل عقد التاأ�صي�س
 النظام االأ�صا�صي ل�صركة جمموعة الربكة امل�صرفية )�س�م�ب( عامة



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
100



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
101



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
102



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
103



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
104



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
105



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
106



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
107



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
108



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
109



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
110

جمل�س املناق�صات واملزايدات
 

اإعلن رقم )1( ل�صنة 2018
�صية ال�صادرة يف املناق�صات خلل �صهر يناير 2018 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

اإعمااًل الأحكام املادة )37( من املر�صوم بقانون رقم )36( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم املناق�صات 
واملزايدات وامل�صرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َصر املناق�صات االآتية:

تقرير الترسيات الشهري

أكاديمية الخليج للطيران
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

222,300 US
D

CAE INC ١ شراء أجهزة عرض لجهاز محاكاة طيران (A320) التابع لشركة 
(CAE)

مناقصة GAA-Q-085-17 ١

الجهاز المركزي للمعلومات
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

729 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استئجار سيارات تجديد CIO/2014/07 ١

المجلس األعلى للصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,026,898.618 BD NASSER PHARMACY ١
40,561,793.40

0
BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٢

1,257,983.379 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٣

14,083,253.65
8

BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٤

225,729.130 BD FUTURE PHARMACY ٥
2,009,842.571 BD MASKATI PHARMACY 

B.S.C CLOSED
٦

492,032.960 BD MAM
PHARMACEUTICAL
AND TRADING

٧

2,128,471.447 BD HASHIM PHARMACY ٨
5,249,321.185 BD YOUSUF MAHMOOD 

HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARMACY

٩

1,834,418.017 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٠

15,054,942.87
1

BD ALJISHI EST. W.L.L ١١

5,360,608.659 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١٢

7,285,125.558 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١٣

434,923.757 BD FOROOGHI PHARMACY ١٤
1,645,703.018 BD CIGALAH PHARMACY ١٥
3,591,947.757 BD JAFFAR PHARMACY ١٦

242,555.831 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

١٧

102,485,551.816 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لألدوية مناقصة RFQ/SCH/2017/2 ١

6,495 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

١ شراء وتجديد عقد دعم لنظام إدارة الملفات والوثائق تجديد TB/24807/2018 ٢

4,920 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

١ شراء وتجديد عقد دعم لنظام إدارة الملفات والوثائق أمر تغييري TB/24807/2018 ٣

01/01/2018من:
31/01/2018إلـى:
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المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,081,180.500 BD EMCO CO ١ أمتار ذكية مناقصة TC/AH/PM-
184/09/2017

١

64,938 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت مناقصة TC/AJ/PT-
192/09/2017

٢

46,453 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
193/09/2017

٣

338,330 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ SF6 مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
201/09/2017

٤

15,791.520 BD EUROTURBINE S.P.C ١
16,301 BD GULF SERVICES 

COMPANY S.P.C.
٢

32,092.520 المجموع (د.ب.):

مجموعة موصالت و مجموعة من موصالت نهاية الكابالت مناقصة TC/MH/PT-
204/09/2017

٥

14,210.688 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١

20,091.485 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

٢

34,302.173 المجموع (د.ب.):

اكسسوارات من الحديد المطاوع مناقصة TC/FN/PT-
205/09/2017

٦

41,824 BD THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO.

١ مواد كيميائية لمحطة رأس جرجور مناقصة SP/OK/PT-
210/10/2017

٧

27,555 BD SANA SCRAP ١ مجموعة أسالك كهربائية ألومنيوم و نحاسية، أعمدة إنارة ألومنيوم، 
وصالت أعمدة إنارة ، مواد أخرى، غطاء محوالت فايبرجالس، أدوات 

كهربائية، مسامير لولبية، وصالت مياه مختلفة األحجام و األنواع

مزايدة BK/5/2016 ٨

61,555 BD SANA SCRAP ١ محوالت كهربائية مناقصة BK/10/2014 ٩

20,316 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

52,800 BD EUROTURBINE S.P.C ٢
19,200 BD UNIVERSAL ELECTRO 

ENGINEERING - 
UNEECO

٣

92,316 المجموع (د.ب.):

موصالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
219/10/2017

١٠

181,525 BD PH TRADING ١ أمتار ذكية مناقصة TC/MM/PT-
236/11/2017

١١

213,029 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
239/11/2017

١٢

304,010.381 BD MENDENRE
PRAZISIONSROHR
GMBH

١ COPPER NICKLE TUBES FOR SITRA POWER & 
WATER STATION

مناقصة TB/24842/2018 ١٣

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

289,946 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ توريد موظفين متخصصين في مجاالت قسم تقنية المعلومات بوزارة شئون 
الشباب والرياضة للمبنى الرئيسي واإلدارات الخارجية لمدة ثالث سنوا

مناقصة RFPMYS/16/2017 ١

79,000 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ استئجار صهاريج المياه لمرافق وزارة شؤون الشباب والرياضة لالعوام 
2017-2016

أمر تغييري RFPMYS/9/2016 ٢

الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

130,000,000 US
D

بنك البحرين والكويت ١

100,000,000 US
D

بنك الخليج الدولي ٢

85,000,000 US
D

البنك االهلي المتحد ٣

50,000,000 US
D

NATIONAL BANK OF 
BAHRAIN B.S.C

٤

50,000,000 US
D

البنك العربي ٥

50,000,000 US
D

بنك البحرين االسالمي ٦

50,000,000 US
D

بنك الكويت الوطني  ٧

194,670,000 المجموع (د.ب.):

تمويل مشروع توسعة شركة غاز البحرين الوطنية ش.ش.و مناقصة TB/23260/2017 ١
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بدالة انترنت البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,600 BD NUETEL
COMMUNICATIONS

١ مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 ١

288,000 BD NUETEL
COMMUNICATIONS

١ مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 ٢

9,822.600 BD BATELCO ١ مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 ٣

بورصة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

405,599.912 BD FINANCIAL CENTER 
DEVELOPMENT
COMPANY

١ تجديد عقد إيجار مقر بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي تجديد TB/24740/2017 ١

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,155,000 BD AL JAZEERA SHIPPING 
CO

١ توفير مولدات كهربائية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسنة 
2018 إلى 2020

مناقصة BIC/07/2017 ١

176,400 BD NASS LANDSCAPES ١ خدمات صيانة المسطحات الخضراء - 2017/2018/2019  مناقصة BIC/03/17 ٢

ديوان الخدمة المدنية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,400 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ ZAK SOLUTIONS تجديد عقد السادة شركة تجديد TB/24804/2018 ١

23,400 BD INTERTEC SYSTEMS 
WLL

١ INTERTEC SYSTEMS تجديد عقد السادة شركة تجديد TB/23194/2017 ٢

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

160,269 BD PRAXIS SOLUTIONS ١ IBM MAXIMO عقد زمني لتوفير الصيانة السنوية لبرمجيات مناقصة RFP/Tatweer/95/2
017

١

15,080,000 BD SCHLUMBERGER
OVERSEAS S.A

١ DRILLING AND TESTING OF OFFSHORE 
EXPLORATORY WELLS 
STRATEGIC PROJECT 

أمر تغييري TB/25385/2018 ٢

948,000 US
D

WESTERN FALCON INC ١ POLYCORE توفير انابيب مناقصة RFP/Tatweer/83/2
017

٣

170,026 BD FRESHFIELDS
BRUCKHAUS
DERINGER S P C

١ REQUIREMENT FOR EXTERNAL LEGAL 
COUNSEL

مناقصة RFP/Tatweer/79/2
017

٤

112,500 US
D

MARSH LTD ١ TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE تجديد TB/23307/2017 ٥

20,000 US
D

BKIC ١ TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE تجديد TB/23307/2017 ٦

800,130 US
D

BKIC ١ TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE تجديد TB/23307/2017 ٧

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

59,640 BD ABDULRAHMAN
ABDULLA
ALMANSOORI
CONTRACTI

١ PROVISION OF CONSULTANCY ADVISORY 
SERVICES FOR THE REFINING DIVISION

تجديد C130165 ١

615,000 US
D

JOHN CRANE ١ RELIABILITY IMPROVEMENT OF CENTRIFUGAL 
PUMPS AND FOR STOCKING AND SUPPLY OF 

MECHANICAL SEALS

تجديد T120050 ٢

1,127,975 BD LARGEO DATA 
PROCESSING

١ تقييم البيانات السيزمية - الزلزالية مناقصة T170026 ٣

99,260 BD WOODFIELD SYSTEMS 
LTD

١ توفير الدعم الفني والصيانة الذرع المناولة في بناغاز مناقصة (24)T170041 ٤

27,650 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

١ شراء خزائن للعالج و غرفة التعقيم لعيادة األسنان في مستشفى العوالي مناقصة (37)Q093519 ٥

285,310 BD KTM INTERNATIONAL ١ SUPPLY OF PARTS FOR ARAI PUMPS مناقصة (52)Q094429 ٦

81,918 BD NATIONAL
TRANSPORT CO. S.P.C

١ إعادة طالء أربعة وثالثين (34) ناقلة طريق ليتم صباغتها وتنفيذها مع 
العالمة التجارية الجديدة تحت مشروع تجديد العالمة التجارية

مناقصة (43)T170101 ٧

32,615 BD ALMADAR GENERAL 
TRADING EST.

١ PURCHASE OF ELECTRIC ACTUATORS مناقصة (17)Q094732 ٨
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

57,792 BD KELVION THERMAL 
SOLUTION S.P.A

١ SUPPLY OF HEATING / COOLING EQUIPMENT 
FOR 5 YEARS 

مناقصة Q094345
(PROC.)

٩

32,639 BD COOPERHEAT SAUDI 
ARABIA CO. LTD.

١ PROVIDE THE PATENTED SAFE EXPOSURE 
RADIOGRAPHY(SAFERAD) SERVICES DURING 

FCCU COMPLEX TURNAROUND AND 
INSPECTION T&I IN NOVEMBER 2017

أمر تغييري TB/23919/2017 ١٠

63,086 BD HOERBIGER SERVICE 
ME

١ مناقصة تجديد عدد 46 صمام هوربيجر  شفط وتصريف مناقصة (17)Q095813 ١١

37,000 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١ توفير خدمات الكهرباء الصناعيه لدائرة هندسة الوحدات تجديد T140041 ١٢

76,500 BD MAHMOOD AKBAR 
ALIREZA

١ PROVISION OF VACUUM TANKER SERVICES IN 
THE COMPANYS OPERATING AREAS

تجديد T120044 ١٣

74,448 BD ZAIN BAHRAIN B.S.C 
CLOSED

١ PROVISION OF SMART MOBILE SERVICE مناقصة T170072 ١٤

124,067.590 EU
R

CONTINENTAL
FLANGES

١ AUCTION FOR VALVES, FLANGES AND 
FITTINGS

مزايدة (19) T160145 ١٥

278,353 BD RSI SIMCON ١ تحديث جهاز المحاكاه لتدريب المشغلين في مبني التحكم للعمليات مناقصة T170106 ١٦

75,079 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES CO

١ PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES FOR 
THE REFINERY LABORATORY EQUIPMENT 

مناقصة T170071 ١٧

62,203 BD ELLIOTT GROUP ١ PURCHASE OF TURBINE SPARE PARTS مناقصة (44)Q094467 ١٨

445,872 BD NEWTECH
INTERNATIONAL

١ توفير نظام حماية الكاثود في خمس محطات خدمة لشركة بابكو مناقصة (43)T170080 ١٩

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

392,121 BD NEWREST - FRANCE ١ INFLIGHT CATERING UPLIFT AT PARIS (CDG) 
AIRPORT

تجديد ITC-15-8-1411 ١

28,363 BD DUBAI AIRPORT 
CORPORATION

١ RENEWAL OF ENGINEERING OFFICE LEASE 
CONTRACT AT DUBAI INTERNATIONAL 

AIRPORT

تجديد TB/23462/2017 ٢

48,888 BD COCHIN
INTERNATIONAL
AIRPORT LIMITED 
(CIAL)

١ RENEWAL OF CARGO HANDLING SERVICES 
CONTRACT AT COCHIN INTERNATIONAL 

AIRPORT (COK)

تجديد TB/23637/2017 ٣

67,370 BD AL MEZA AVIATION 
SERVICES

١ BUS SERVICES BETWEEN AIRCRAFT AND 
TERMINAL AT KHARTOUM INTERNATIONAL 

AIRPORT (SUDAN)

مناقصة TB/24738/2017 ٤

4,725,558 EU
R

CREATION
INTERNATIONAL
ADVERTISING

١ INTRODUCTION OF NEW UNIFORMS FOR GULF 
AIR:AWARD TO CREATION AND IMAGE AND 

CONTRACT RENEWAL

مناقصة ITC-14-06-1271 ٥

1,738,569 BD YOUSIF AHMED AL 
GHANIM

١ PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA) IN 
KUWAIT

تجديد itc-11-09-0916 ٦

60,000 BD OSULLIVAN
CPMMUNICATIONS

١ تعيين شركة ترجمة مناقصة BTB-17-04-1665 ٧

67,600,000 US
D

SMBC AVIATION 
CAPITAL

١ FORWARD SALE AND LEASEBACK OF SIX A320 
NEO AIRCRAFT (BATCH 2)

مناقصة BTB-17-8-1697 ٨

145,605 BD THALES AVIONICS 
CORP

١ شراء محدد موقع الطوارئ الثابت والمحمول ألسطول طائرات A320  و 
A321  الجديد

مناقصة BTB-17-10-1710 ٩

1,552,296 BD GENERAL AUTHORITY 
OF CIVIL AVIATION

١ CUTE CONTRACT RENEWAL AT RIYADH, 
JEDDAD, DAMMAM AND MADINAH AIRPORT

تجديد TB/17033/2013 ١٠

615,000 US
D

SABRE TRAVEL 
NETWORK MIDDILE 
EAST (STNME)

١ SHARED SERVICE AGREEMENT تجديد TB/15501/2012 ١١

25,681 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ SUPPLY OF MEDICATION FOR PHARMACY , 
SURGICAL , FIRST AID, & LABORATORY 

أمر تغييري ITC-15-3-1343 ١٢

6 BD ALJISHI EST. W.L.L ١ SUPPLY OF MEDICATION FOR PHARMACY , 
SURGICAL , FIRST AID, & LABORATORY 

أمر تغييري ITC-15-3-1343 ١٣

3,299 BD JAFFAR PHARMACY ١ SUPPLY OF MEDICATION FOR PHARMACY , 
SURGICAL , FIRST AID, & LABORATORY 

أمر تغييري ITC-15-3-1343 ١٤

2 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

١ SUPPLY OF MEDICATION FOR PHARMACY , 
SURGICAL , FIRST AID, & LABORATORY 

أمر تغييري ITC-15-3-1343 ١٥

18 BD MEDICAL LINE CO ١ SUPPLY OF MEDICATION FOR PHARMACY , 
SURGICAL , FIRST AID, & LABORATORY 

أمر تغييري ITC-15-3-1343 ١٦
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مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

47,875 BD BACK STAGE 
PRODUCTION LTD

١

47,875 BD CREATIVE ARTIST 
AGENCY

٢

95,750 المجموع (د.ب.):

تعاقد مباشر مع الفرق الفنية المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2018 مناقصة TB/24727/2017 ١

47,000 BD BACK STAGE 
PRODUCTION LTD

١

414,000 BD IAG INTERNATIONAL ٢
461,000 المجموع (د.ب.):

التعاقد مع الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2018 مناقصة TB/24263/2017 ٢

18,710 BD ART ROTANA HOTEL ١ التعاقد مع الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2018 أمر تغييري TB/24263/2017 ٣

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

49,430 BD GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١ تنفيذ مشروع تصميم إضاءة مدرسة الهداية الخليفية مناقصة 11/2017 ١

25,605 BD UNISKILLS ١ توفير خدمات النظافة بخيمة فعاليات الهيئة 2018 بقلعة عراد مناقصة 13/2017 ٢

1,265,421 EU
R

DE BOER 
INTERNATIONAL

١ إستئجار خيمة تضم جميع فعاليات الهيئة لعام 2018 مناقصة TB/24275/2017 ٣

116,911 BD ISMCO CO ١ توفير حراسة أمنية لموقع قلعة عراد مناقصة 12/2017 ٤

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

194,000 BD ROTANA VIDEO AND 
AUDIO VISUAL CO.

١ التعاقد مع شركة روتانا لتنظيم حفل غنائي مناقصة TB/24766/2018 ١

57,000 EU
R

MESSE BERLIN ١

100,000 SA
R

ASAS EXHIBITIONS 
AND CONFERENCE 
ORGANIZING

٢

272,996 US
D

89,618.600 GB
P

REED EXHIBITIONS ٣

195,846.834 المجموع (د.ب.):

حجز أرضية للمعارض2018 مناقصة TB/24768/2018 ٢

150,524.255 BD GULF MARCOM 
MARKETING CO

١ فعاليات التسويق 2017 تجديد  BTEA /36/2016 ٣

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

124,800 BD LEYO INC ١ انشاء مركز جديد للتحكم و المراقبة لشبكات الكهرباء والماء مناقصة PS-PD-2017-197 ١

47,160 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ VEEAM  تقديم خدمات االشتراكات والدعم الفني لنظام مناقصة RP-ISD-2017-147 ٢

541,781.760 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ تزويد خدمة أيدي عاملة ماهرة محلية للعمل في صيانة محطات إنتاج 
الكهرباء والماء بإدارة إنتاج الكهرباء - لمدة عامين

مناقصة RP--2017-054
 EPD

٣

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

310,200 US
D

DIRECTIQUE ١ خدمات استشارية للتدقيق على جودة خدمات االتصاالت المتنقلة تجديد TRA/RFP/2016/02
9

١

هيئة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

780,000 US
D

AP GLOBAL MEDIA 
SERVICES (APTN)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ١

1,440,000 US
D

AP GLOBAL MEDIA 
SERVICES (APTN)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٢

260,000 US
D

SPORT NEWS 
TELEVIVION (SNTV)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٣

600,000 US
D

ARAB NEWS AGENCY 
(ANA)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٤
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هيئة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,512,000 BD المؤسسة العربية لالتصاالت 
عربسات

١ استئجار حيز فضائي على القمر الصناعي (عربسات) الخاص بالمؤسسة 
العربية لألتصاالت

تجديد TB/19358/2014 ٥

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

350,000 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ المقاولة الزمنية ألعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في مملكة 
البحرين 

تجديد HP/15/15 ١

400,000 BD AFAAQ ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL

١ المقاولة الزمنية ألعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في مملكة 
البحرين 

تجديد HP/15/15 ٢

49,619 BD HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC

١ TERM CONTRACT FOR SUPPLY OF QUANTITY 
SURVEYORS STAFF FOR MINISTRY OF 

HOUSING

تجديد HP/06/15 ٣

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

40,000 BD GEA MIDDLE EAST ١ مركز محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مصنع تجفيف الحمأة 
C-2 عمل صيانة ألجهزة الطرد المركزي

مناقصة SES-17/0020 ١

603,093.750 EU
R

GEA MIDDLE EAST ١ محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مصنع تجفيف الحمأة - 
اإلصالح الشامل ألجهزة الطرد المركزي مع توفير جميع المستلزمات 

C6 - التابعة لها

مناقصة SES-17/0022 ٢

46,500 BD SAYED KADHIM SAYED 
MOHSIN ALDERAZI

١ مدخل من شارع الملك حمد الى الحسية مجمع 948 أمر تغييري RDS-14/004 ٣

88,934.625 BD MC6 CONSTRUCTION ١ مركز توبلي للتحكم بالمياه الملوثة TWPCC - أعمال الصيانة في مركز 
توبلي لتجفيف الحمأة بإستثناء أجهزة الطرد المركزي والمجففات ومصنع 

 SDDP الكبسول

مناقصة SES-17/0005 ٤

88,398.870 BD MC6 CONSTRUCTION ١ مشاريع الصرف الصحي - مصنع تجفيف الحمأة بمركز توبلي لمعالجة 
مياه الصرف الصحي و توفير ايدي عاملة ألعمال التشغيل والصيانة 

C-5 لمصنع تجفيف الحمأة

مناقصة SES-17/0024 ٥

1,148,855.160 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١ مشروع اإلصالحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في مركز توبلي لمعالجة 
مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-13/0047 ٦

176,694 BD NORTH STAR 
TECHNOLOGY CO

١ شراء معدات تقنية المعلومات - أجهزة الحاسب اآللي المكتبية، أجهزة 
الحاسب اآللي المحمولة والطابعات

مناقصة ITD-02-2017 ٧

37,350 BD WA-TECH W.L.L. / 
STULZ H+E GMBH

١ مشاريع الصرف الصحي – خدمات تشغيل وصيانة وحدة معالجة مياه 
الصرف الصحي لمدة ثالث سنوات 2013- 2014 -2015

تجديد SD/17/2013 ٨

213,919.320 BD BAHRAIN FINANCIAL 
HARBOUR HOLDING 
COMPAN

١ استئجار مساحات ادارية مناقصة TB/24579/2017 ٩

121,474.500 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

١ تشغيل وصيانة وحدات التحكم بالروائح بمحطات الضخ لمياه الصرف 
الصحي وتوريد وتوصيل وتعبئة وحدات التحكم بمادة الكربون النشطة 

وملطف مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-16/0041 ١٠

160,000 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C

١ مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة سند،  أمر تغييري SES-15/0004 ١١

7,600,000 BD NASS ASPHALT ١ أعمال تفجير وإدارة وتشغيل محجر البحرين - محجر عسكر تجديد CED-15/0002 ١٢

150,000 BD NATIONAL
EXCAVATING EST. 
W.L.L

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٣

150,000 BD ALTADHAMON
EXCAVATION CO

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٤

150,000 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C CLOSED

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٥

150,000 BD ALHAFEERA
CONTRACTING
COMPANY

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٦

150,000 BD AFAAQ ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٧

150,000 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٨

150,000 BD ALAALI & ALSAYED 
TRANSPORT

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ١٩

150,000 BD JAHECON ١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ٢٠

150,000 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ٢١
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

150,000 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ٢٢

150,000 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (2017-2015) تجديد RDS-15/0008 ٢٣

2,027,230 BD KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS

١ مشاريع الصرف الصحي - مشروع توسعة مركز توبلي لمعالجة مياة 
الصرف الصحي - المرحلة الرابعة - الخدمات االستشارية

مناقصة SES-13/0003 ٢٤

138,134,922.4
50

BD WTE-TECTON-AZMEEL
CONST

١ مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي في مملكة 
البحرين ضمن المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية والصندوق السعودي  للتنمية

مناقصة SES-14/0053 ٢٥

354,893.700 BD WABAG OPERATION 
AND MAINTENANCE 

١ مشاريع الصرف الصحي - خدمات إدارة و تشغيل مركز توبلي لمعالجة 
مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-16/0031 ٢٦

355,692.746 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١ أعمال تجهيز مبنى مكاتب جديد في المنامة مناقصة SPO/201/17 ٢٧

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

168,000 BD ALHANAFI CLEANING 
CO

١ مناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس البلدي مناقصة MUN/NAM/10/201
7

١

80,000 BD HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED

١ طرح مناقصة تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي أمر تغييري RDS-16/0017 ٢

101,160 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ خدمات تنظيف للمباني التابعة ألمانة العاصمة مناقصة MUN/CM/30/2016 ٣

454,516.900 BD MARBLE
RESTORATION CO

١ مشروع أعمال التنظيفات بقصر القضيبية 
مشاريع صيانة مباني

طرح مناقصة لمصدر وحيد

تجديد BMD-15/0012A ٤

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

54,110.119 BD ARABIAN HOUSES 
CONTRACTING

١

53,314.589 BD FAST SOLUTION A/C 
SERVICES

٢

47,351.773 BD HYBRID
ELECTROMECHANICAL
CO

٣

125,949.871 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

٤

153,378.825 BD AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO

٥

131,357.327 BD SONDUS A/C & REF 
REPAIRS WORKSHOP

٦

134,537.496 BD AIRCO AIR 
CONDITIONING CO

٧

700,000.000 المجموع (د.ب.):

صيانة و إصالح المكيفات المركزية بمدارس وادارت وزارة التربية 
والتعليم

مناقصة S/11/2017 ١

71,444.978 BD SULTAN A/C & REF 
SERVICES

١

80,506.002 BD HYBRID
ELECTROMECHANICAL
CO

٢

70,713.334 BD SOUTH BAY GROUP ٣
70,010.257 BD GENERAL AIR 

CONDITIONING & REF 
EST.

٤

155,257.401 BD A.JABBAR ABDULLA 
WORKSHOP CO

٥

71,757.460 BD AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO

٦

81,177.121 BD COOL KIT A/C ٧
99,133.446 BD SONDUS A/C & REF 

REPAIRS WORKSHOP
٨

699,999.999 المجموع (د.ب.):

صيانة و إصالح المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارت وزارة التربية 
والتعليم

مناقصة S/12/2017 ٢

1,143.680 BD GENERAL AIR 
CONDITIONING & REF 
EST.

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٣

4,180.362 BD SULTAN A/C & REF 
SERVICES

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٤
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وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,032.435 BD AL FOUZ SERVICES ١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٥

4,385.805 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٦

3,713.608 BD SONDUS A/C & REF 
REPAIRS WORKSHOP

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٧

4,517.542 BD BIN ANNAN 
REFRIGERATION
SERVICES

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٨

3,892.125 BD A.JABBAR ABDULLA 
WORKSHOP CO

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ٩

2,729.299 BD BLUE RAY A/C 
REPAIRS

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ١٠

2,621.260 BD SOUTH BAY GROUP ١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ١١

1,286.886 BD HYBRID
ELECTROMECHANICAL
CO

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ١٢

4,149.206 BD AL JAHRA WORKSHOP 
FOR A/C & REF 

١ اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

أمر تغييري S-2013-172 ١٣

7,900 BD PKE GULF ١ صيانة الكاميرات االمنية واجهزة االنذار في صرح الميثاق الوطني تجديد S/2014/92 ١٤

وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

216,000 BD األوقاف السنية ١ استئجار عدد 120 موقف للسيارات بمبنى الهدايا بالزا والتابع لألوقاف 
السنية 

مناقصة TB/24811/2018 ١

4,000,000 EU
R

JEAN PHILIPPE 
CLEASENM
HOEILAART, BELGUIM

١ شراء مبنى لمقر السفارة في بروكسل مناقصة TB/24839/2018 ٢

وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

7,200 BD AHMADI INDUSTRIES ١ تجديد عقد تنظيف مبنى الوزارة تجديد TB/22950/2016 ١

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

298,982.259 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١

2,967,987.070 BD ALJISHI EST. W.L.L ٢
3,046.962 BD AWAL PHARMACY ٣

4,055,843.091 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٤

945.378 BD CIGALAH PHARMACY ٥
150,295.938 BD BEHZAD MEDICAL 

ESTABLISHMENT
٦

27,002.513 BD FOROOGHI PHARMACY ٧
123,955.787 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE W.L.L
٨

280,199.451 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٩

148,810.427 BD HASHIM PHARMACY ١٠
811,460.536 BD JAFFAR PHARMACY ١١
193,825.719 BD MASKATI PHARMACY 

B.S.C CLOSED
١٢

159,006.687 BD NASSER PHARMACY ١٣
10,970,254.24

5
BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
١٤

3,079,594.069 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٥

3,619,301.756 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARMACY

١٦

26,890,511.888 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون

مناقصة SGH-39/2017 ١
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49,140 BD BAHRAIN
COMMERCIAL
SERVICES

١ توفير 21 سائق سيارة خدمات صحية  تجديد MOH/134/2011 ٢

456,000 BD BAHRAIN
COMMERCIAL
SERVICES

١ توفير خدمات النقل والمواصالت بوزارة الصحة لمدة 4 سنوات  تجديد MOH/101/2012 ٣

28,340 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ صيانة أجهزة الغسيل الكلوي تجديد TB/20741/2015 ٤

99,000 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ صيانة أجهزة الغسيل الكلوي تجديد TB/20741/2015 ٥

80,250.800 BD ALJISHI EST. W.L.L ١ شراء و توفير دواء مخزن (CASPOFUNGIN 50MG) حسب سعر 
SGH-39/2017 مناقصة األمانة العامة رقم

مناقصة TB/24103/2017 ٦

8,155.800 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١

236,515 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

244,670.800 المجموع (د.ب.):

تزويد أمصال ولقاحات مناقصة MOH/009/2017 ٧

95,600.800 BD ALJISHI EST. W.L.L ١
43,056 BD JAFFAR PHARMACY ٢
138,656.800 المجموع (د.ب.):

تزويد أدوية مناقصة MOH/008/2017 ٨

454,125 BD JAFFAR PHARMACY ١ SUPPLY OF DRUGS (CARGLUMIC ACID 200MG) مناقصة MOH/011/2017 ٩

157,851.010 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

62,527.860 BD JAFFAR PHARMACY ٢
220,378.870 المجموع (د.ب.):

VERIFY شراء و توفير أدوية مخزنة مناقصة TB/24831/2018 ١٠

32,659.200 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ ROMIPLOSTIM 250 MCG - شراء وتوفير دوار مخزون مناقصة TB/24836/2018 ١١

4,455.781 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١

30,814.182 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٢

35,269.963 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة النظائر المشعة من خالل مجلس الصحة لدول 
(SGH-15/2017) مجلس التعاون

مناقصة TB/24840/2018 ١٢

38,896.200 BD YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN

١ شراء وتوفير دواء مسجل ومخزن (VERIFY) وحسب سعر مناقصة 
SGH-39/2017 األمانة العامة رقم

مناقصة TB/24841/2018 ١٣

175,628.250 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ شراء واتوفير مواد مختبرية مخزنة حسب سعر مناقصة األمانة العامة 
(كميات إضافية )

مناقصة SGH-16/2016 ١٤

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

158,818 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ اتفاقية حكومة مملكة البحرين لشراء منتجات سيسكو مناقصة IGA/2016/02 ١

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

124,620 BD جمعية الحكمة للمتقاعدين ١ إدارة وتشغيل دار الكرامة تجديد TB/23151/2017 ١

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

140,935.704 BD أوراكل ١ صيانة البرامج التشغيلية النظمة أوراكل المالية تجديد TB/15406/2012 ١

3,550.350 BD أوراكل ١ صيانة البرامج التشغيلية النظمة أوراكل المالية تجديد TB/15406/2012 ٢

23,378.870 BD أوراكل ١ صيانة البرامج التشغيلية النظمة أوراكل المالية تجديد TB/15406/2012 ٣

وزارة المواصالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

132,000 BD AVITECH GMBH ١ صيانة أجهزة قسم معلومات الطيران تجديد CAA/AND/AIS/74 ١

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

54,621.257 BD اتحاد اذاعات الدول العربية ١ حصة مملكة البحرين في اتحاد إذاعات الدول العربية أمر تغييري TB/22961/2016 ١

صفحة 9 من 9
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2018( لسنة 3إعالن رقم )

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الماستنادا إلى     
 التصميمات الصناعية التي تم إيداعها.

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

 
 . الرقم المسلسل للطلب  -1
 .اسم الطالب وعنوانه  -2
.الطلبتقديم تاريخ   -3
. وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها-4
تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب .-5
في مملكة البحرين. تصميماسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل ال-6

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االإعلنات ال�صادرة تطبيقاً لقانون رقم )6( ل�صنة 2006
ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية
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 1542  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة بسقف )بغطاء علوي( وصف طلب التصميم: 
 12.16.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
 البحرين مملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
  

 1544  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة لعبة ) طلب أوروبي رقم  وصف طلب التصميم: 
004112605 )

 21.01.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
_______________________________ 

__________________________________ 
 

 
 

 1543  ب ت /رقم الطلب:  
 فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
. م 2018/  1 / 18تاريخ تقديم الطلب: 

)بغطاء علوي( سيارة بدون بسقف وصف طلب التصميم: 
 12.16.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
 مملكة البحرين   –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

________________________________ 

 
 

  1545 ب ت / رقم الطلب:  
 أل في أم أتش فراغرانس براندز أس . أيه :اسم الطالب

، ليفاليوس بيريت ، فرنسا 92300ريو اناتول فرانس  77  نوانه :ع
 . م 2018 /  2 /  4:  تاريخ تقديم الطلب

 قارورة لمنتجات العطور :  وصف طلب التصميم
 09.01.0 : التصنيف

 سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  نوانه :ع

__________________________________ 
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2018( لسنة 3إعالن رقم )

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الماستنادا إلى     
 التصميمات الصناعية التي تم إيداعها.

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

 
 . الرقم المسلسل للطلب  -1
 .اسم الطالب وعنوانه  -2
.الطلبتقديم تاريخ   -3
. وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها-4
تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب .-5
في مملكة البحرين. تصميماسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل ال-6

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية
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 1551  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتيريتوس، ستتي أيه  ستتتريت، 166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
جزء من مركبة التنقل الشخصية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 

 1553  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
الشخصيةهيكل مركبة التنقل  وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

 

 1552  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703أيه  ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي 166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 12تاريخ تقديم الطلب: 
مركبة التنقل الشخصية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 1554  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
بطارية وصف طلب التصميم: 

 13.02.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 
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 1555  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (1)مركبة التنقل الشخصية مع بطارية وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

 
 

 
 1557  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (2مركبة التنقل الشخصية بدون بطارية ) وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
_________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 1556  ب ت /رقم الطلب:  
 ريزور يو إس أيه إل إل سي   اسم الطالب :

، 90703ستتتريت، ستتيريتوس، ستتي أيه  166 12723 نوانه :ع
 الواليات المتحدة األمريكية

. م 2018/  3 / 18تاريخ تقديم الطلب: 
 (3جزء من مركبة التنقل الشخصية ) وصف طلب التصميم: 

 12.14.0 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

  

 
  1559  ب ت /رقم الطلب:  
 بولغاري اس بيه ايه اسم الطالب :

 روما ، إيطاليا 00186، 11النجوتيفيري مارزيو  عنوانه :                      
 . م 2018 / 4/  9تاريخ تقديم الطلب: 

 غطاء  وصف طلب التصميم:
 09.07.0 : التصنيف

 سابا وشركاهم تي . ام .  بي اسم الوكيل المفوض:
 مملكة البحرين -، المنامة  21013ص. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
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 1560  ب ت /رقم الطلب:  
 كورفي إل إي دي برايفت ليمتد   اسم الطالب :

فلور، بهتتافيتتا هتتايتس كتتاترا  رود،  20 2004-بي نوانههه :ع
 ، الهند400031 -واداال، مومباي 

. م 2018/  4 / 9تاريخ تقديم الطلب: 
إضاءة شوارع ذات صمام ثنائي باعث  وصف طلب التصميم: 

 للضوء
 26.03.0 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

_______________________________________ 

 
  1566  ب ت /رقم الطلب:  
 للمواد الغذائيةأرين الين  اسم الطالب :

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :                       
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

 . م 2018 / 4/  19تاريخ تقديم الطلب: 
 جك ورستلر  وصف طلب التصميم:

 09.03.0 : التصنيف
أرين الين للمواد الغذائية  اسم الوكيل المفوض:

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21 مكتب عنوانه :
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

_______________________________________ 
 

  1565  ب ت /رقم الطلب:  
 أرين الين للمواد الغذائية اسم الطالب :

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :                       
 ممكلة البحرينالمحرق ، قاللي، 

 . م 2018 / 4/  19تاريخ تقديم الطلب: 
 جلوري  وصف طلب التصميم:

 09.03.0 : التصنيف
أرين الين للمواد الغذائية  اسم الوكيل المفوض:

 255مجمع  5541طريق 2100مبنى  21مكتب  عنوانه :
 المحرق ، قاللي، ممكلة البحرين

_____________________________________ 
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
اإعلنات مركز امل�صتثمرين

اإعلن رقم )388( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 

�سركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  بموجب  الم�سجلة  �س.�س.و(،  القاب�سة  اإنترنا�سيونال  جافييد  )روينز  ا�سم  تحمل  التي  الواحد  ال�سخ�س 
رقم 118887، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآالف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )389( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سيد/ �سماح مهدي 
الم�سجلة  ال�سوف(،  ا�سم )مطعم عتيق  التي تحمل  الفردية  الموؤ�س�سة  مالك  عبداهلل عبدالر�سول محمد علي، 
م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�س�سة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبًا   ،93097 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�سمال مقداره 31،000 دينار بحريني. وت�سبح مملوكة ل�سركة )دار الخليج العقارية ذ.م.م(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )390( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ت�صامن 
 

اأحمد  ال�سيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد من�سور مح�سن محمد، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )اأحمد محمد من�سور محمد(، الم�سجلة 
بموجب القيد رقم 87131 ، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال 
مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد محمد من�سور مح�سن محمد، وح�سين بن 



العدد: 3368 – الخمي�س 31 مايو 2018
126

نا�سر بن علي بوحيزة، وعبدالرحمن بن ماجد بن �سحمي الهاجري، وي�سبح ا�سمها التجاري �سركة )جنة بوكت 
للخدمات/ ت�سامن بحرينية الأ�سحابها عبدالرحمن الهاجري و�سركاه(.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )391( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 

با�سم  ال�سيد/  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�سجلة  الطبي(،  عا�سور  با�سم  د.  )مركز  ا�سم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�س�سة  مالك  عا�سور  اأحمد  ميرزا 
م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�س�سة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبًا   87631 رقم  القيد  بموجب 
 محدودة، وبراأ�سمال مقداره  1،000  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: با�سم ميرزا اأحمد عا�سور، 

وليلى اإبراهيم عا�سور خليل .

اإعلن رقم )392( ل�صنة 2018 
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد

في  ال�سركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�سركة ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم )ال�سركة العامة لخدمات االمتياز القاب�سة .ذ.م.م(، الم�سجلة 
بموجب القيد رقم 65012-2، طالبين تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، 
لخدمات  العامة  )ال�سركة  التجاري  ا�سمها  وي�سبح  بحريني،  دينار  األف(  وبراأ�سمال مقداره 20،000 )ع�سرون 

االمتياز القاب�سة �س.و.و(، لمالكتها �سركة )هناء الدولية ذ.م.م(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )393( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
 اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد

  
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب االأثير للتدقيق 
واال�ست�سارات، نيابة عن ال�سيد/ عبدالجليل عبداهلل علي مكي البقالي، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم 
)فولت كيوب للخدمات التقنية(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 11294-2، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة 
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األف( دينار بحريني، وت�سبح  اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال مقداره 100،000 )مائة  وذلك بتحويلها 
مملوكة لل�سيد/ عبداهلل عبدالجليل عبداهلل علي مكي البقالي.

اإعلن رقم )394( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
  

اإليه �سيخة يو�سف  باأنه قد تقدمت  للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�سجلة  �س.�س.و(،  باولز  اآند  )بنز  ا�سم  تحمل  التي  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  مالكة  طالب عبدالغني، 
محدودة،  م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبة   ،109691 رقم  القيد 
وبراأ�سمال مقداره 5،000 )خم�سة اآالف( دينار بحريني، وت�سبح مملوكة لكل من: محمد عبدالعزيز علي بهرام، 

�س. ورا�سد خالد را�سد عبدالرحمن القطان، ومحمود فريد اأحمد محمد ح�سن الريِّ

اإعلن رقم )395( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اإي جودة 
لال�ست�سارات ذ.م.م، نيابة عن مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )البري لمواد البناء(، الم�سجلة بموجب 
القيد رقم 61905، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار، وت�سبح مملوكة لل�سيدة/ فوزية يعقوب يو�سف يعقوب.

اإعلن رقم )396( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى فرع ب�صركة ال�صخ�س الواحد
عبا�س  ال�سيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأحمد عبدالرحيم �سلمان، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )الديرة لالألمنيوم(، الم�سجلة بموجب القيد 
البناء  لمواد  )الحوت  ا�سم  تحمل  الواحدالتي  ال�سخ�س  ب�سركة  فرع  اإلى   الموؤ�س�سة  تحويل  طالبًا   ،77371 رقم 
�س.�س.و( لمالكها ال�سيد/ عبا�س اأحمد عبدالرحيم �سلمان، وبحيث ي�سبح راأ�سمال ال�سركة 50،000 )خم�سون 

األف( دينار بحريني.

اإعلن رقم )397( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
�سعود  ال�سيد/  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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عبدالعزيز قا�سم كانو، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي تحمل ا�سم )اأربيان كوتج �س.�س.و(، الم�سجلة بموجب 
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة،  لل�سركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�سكل  تغيير  القيد رقم 64946-1، طالبًا 
اأكواما�ستر  )زمرت  �سركة  التجاري  ا�سمها  وي�سبح  بحريني،  دينار  اآالف(  )خم�سة   5،000 مقداره  وبراأ�سمال 
ذ.م.م( وتكون مملوكة لكل من: �سركة )جنينا ريل اإي�ستيت هولدينغ ذ.م.م(، و�سركة )مر�سى للترفيه )القاب�سة( 

�س.م.ب )مقفلة(.

اإعلن رقم )398( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�سيدة/ اأميرة 
عبدالعزيز حمد المحمد، مالكة الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )مودرن الين للخدمات(، الم�سجلة بموجب 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  الموؤ�س�سة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،87580 رقم  القيد 
حمد  عبدالعزيز  اأميرة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�سون(  )مائتان   250 مقداره  وبراأ�سمال 

المحمد، وعبداهلل عبدالعزيز المحمد.

اإعلن رقم )399( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�سيدة/ مروة 
الم�سجلة  للتجميل(،  �سكنجر  )�سالون  ا�سم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�س�سة  مالكة  الجابر،  جا�سم  محمد  خالد 
بموجب القيد رقم 86145 تطلب تحويل الفرع الثاني من الموؤ�س�سة والم�سمى )ماد لم�ستح�سرات التجميل( اإلى 
با�سم  وتكون  بحريني  دينار  اآالف(  )ع�سرة   10،000 مقداره  وبراأ�سمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�سخ�س  �سركة 

المالكة نف�سها.

اإعلن رقم )400( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�سيدة/ حوراء 
ح�سن محمد نا�سر محمد عبدالر�سول، مالكة الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )الم�سار للحجوزات(، الم�سجلة 
ال�سخ�س  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�س�سة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبة   ،2-113879 رقم  القيد  بموجب 

الواحد، وتكون با�سم المالكة نف�سها، وبراأ�سمال مقداره )20،000( ع�سرون األف دينار بحريني.
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اإعلن رقم )401( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية عامة

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�س�سو  ال�سركة 
الم�سجلة  والمقاوالت �س.م.ب مقفلة(،  للتجارة  العربي  ا�سم )ال�ساحل  التي تحمل  العامة  البحرينية  الم�ساهمة 
م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبين   ، 51113 رقم  القيد  بموجب 
مقداره  وبراأ�سمال  ذ.م.م،  والمقاوالت  للتجارة  العربي  ال�ساحل  �سركة  اإلى  التجاري  ا�سمها  وتعديل  محدودة، 
250،000 )مائتان وخم�سون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �سركة �ستوماركت، وفي�سل بن محمد 

بن عبداهلل الب�سام. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )402( ل�صنة 2018
�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد 
في  ال�سركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�سركة ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم )اآر اإيه كيه اإنترنا�سيونال التجارية ذ.م.م(، الم�سجلة بموجب 
القيد رقم 74177، طالبين تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال 

مقداره 20،000 )ع�سرون األف( دينار بحريني، وت�سبح مملوكة لل�سيد/ ر�سوان علي خان.

اإعلن رقم )403( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل  �صركة ذات م�صوؤولية

 حمدودة اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد  
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سركاءفي ال�سركة 
القيد رقم  بموجب  الم�سجلة  الطباعة ذ.م.م(،  كلر لخدمات  ا�سم )باور  التي تحمل  المحدودة  الم�سئولية  ذات 
117401، طالبين تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وذلك لتنازل جميع ال�سركاء عن ح�س�سهم لل�سيد/ ميرزا علي محمد اآل �سعيد.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )404( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
�سركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�سخ�س الواحد التي تحمل ا�سم )بوخوه لال�ستثمارات الدولية �س.�س.و(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 72733، 
مقداره  وبراأ�سمال  محدودة،  م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبًا 
250،000 )مائتان وخم�سون األف( دينار بحريني، وت�سبح مملوكة لكل من: الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه، 

وح�سن عبداهلل علي بوخوه.

اإعلن رقم )405( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 
اإليه مالك الموؤ�س�سة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
ال�سكل  تغيير  القيد رقم 29710، طالبًا  الم�سجلة بموجب  وال�سياحة(،  لل�سفر  ا�سم )المهنا  التي تحمل  الفردية 
القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال مقداره 20،000 )ع�سرون األف(

دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اإعلن من غرفة البحرين لت�صوية املنازعات 

رقم الدعوى 2017/19

اإعلن بقرار ت�صكيل الهيئة واجلل�صة القادمة اأمامها واحل�صور

المدعي: بنك الخير
وكيله: المحامية فاطمة الحواج

 المدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي
اآخر عنوان معلوم له: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

الــدعــوى  فــي  الــنــزاع  ت�سوية  هيئة  ت�سكيل  بــ�ــســاأن   2018 ل�سنة  )17/ل40(  رقــم  قـــرار 
2017/19غرفة

تُحل �سعادة القا�سي مع�سومة عبدالر�سول عي�سى ع�سًوا في هيئة ت�سوية النزاع في الدعوى 
ِوْفًقا  الهيئة  ت�سكيل  ليكون  عجاجي،  ح�سن  خالد  القا�سي  �سعادة  محل  2017/19/غرفة  رقم 

للتالي:
رئي�ًسا 1 - القا�سي عبدالرحمن ال�سيد حممد املعاّل   
ع�سًوا 2 - القا�سي مع�سومة عبدالر�سول عي�سى   
ع�سًوا 3 - االأ�ستاذ حممد علي الوطني   

موعد الجل�صة االأولى: 4 يونيو  2018 ال�ساعة 11:30 �سباًحا
ت�سكيل  بقرار  اأعــاله  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�سوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
الهيئة وموعد الجل�سة القادمة المذكورين اأعاله، لح�سوره اأو ممثله القانوني �سخ�سيًا اأو وكيل 
المنازعات  ت�سوية  اإجــراءات  الئحة  باإ�سدار   2009 ل�سنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  عنه 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�سوية المنازعات بموجب الف�سل االأول من الباب الثاني من 

المر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009، ليعلم.

غرفة البحرين لت�صوية املنازعات 


