
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493–00973

�س. ب 26005

المنامة–مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة–مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة–مملكة البحرين
 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

3

5�������������������������������������������������������� �أمر�ملكي�رقم�)11(�ل�ضنة���2018بتعيينات�ق�ضائية

قر�ر�رقم�)3(�ل�ضنة���2018بتعديل�بع�ض��أحكام�الئحة�تحديد��لرو�تب�و�لمز�يا��لوظيفية

و�ضو�بط���ضتحقاقها�للموظفين��لخا�ضعين�لقانون��لخدمة��لمدنية��ل�ضادرة

بالقر�ر�رقم�)77(�ل�ضنة�2013��������������������������������������������������������������������������������6

قر�ر�رقم�)4(�ل�ضنة��2018بنقل��ضفير�فوق��لعادة�مفو�ض

7���������������������������������������������������������������������� �إلى��لديو�ن��لعام�في�وز�رة��لخارجية

قر�ر�رقم�)24(�ل�ضنة��2018بتعديل��لقر�ر�رقم�)197(�ل�ضنة��2014ب�ضاأن��لدول��لتي�يمكن�لرعاياها�

8����������������������������������������������� �لح�ضول�على�تاأ�ضير�ت��إلكترونية�لدخول�مملكة��لبحرين

9�������������������� قر�ر�رقم��)7(�ل�ضنة��2018ب�ضاأن�تعيين�مجل�ض��إد�رة�موؤقت�لجمعية�ع�ضكر��لخيرية

11����������������� قر�ر�رقم�)8(�ل�ضنة��2018ب�ضاأن�تعيين�مجل�ض��إد�رة�موؤقت�لجمعية��لماحوز��لخيرية

قر�ر�رقم�)12(�ل�ضنة��2018ب�ضاأن�تعديل�ت�ضنيف�عقار

13������������������������������������������������������������������������ في�منطقة�مركوبان��-�مجمع�605

قر�ر�رقم�)13(�ل�ضنة��2018ب�ضاأن�تغيير�ت�ضنيف�عدد�من��لعقار�ت

في�منطقة��لدير�-�مجمع�231�����������������������������������������������������������������������������16

َـان��������������������������������19 وبيــ قــــر�ر�رقـم�)18(�ل�ضنة��2018ب�ضـاأن�حظر��ضيد��أو�تد�ول��أو�بيع��لرُّ

قر�ر�رقم�)23(�ل�ضنة��2018ب�ضاأن�ت�ضنيف�عقارين�بعد��لتق�ضيم

21�������������������������������������������������������������������������� في�منطقة��لمحرق�-�مجمع�264

24�������� قر�ر�رقم�)3(�ل�ضنة����2018باإ�ضد�ر��لالئحة��لتنظيمية�ب�ضاأن��لمنازعات��لخا�ضة�بالم�ضتهلك

49��������������������������� �إعالنات�ب�ضاأن�قر�ر�ت��لتر�ضية��ل�ضادرة�عن�مجل�ض��لمناق�ضات�و�لمز�يد�ت

69�������������������������������������������������������������������������������� �إعالنات�مركز��لم�ضتثمرين





العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

5

��أمر�ملكي�رقم�)11(�ل�ضنة��2018
بتعيينات�ق�ضائية

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة��������������ملك�مملكة��لبحرين��
بعد الطالع على الد�شتور ،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعينَّ امل�شت�شار محمد ح�شام الدين محمد اأحمد رئي�س نيابة من الفئة )ب( بدرجة وكيل محكمة 
كربى.

�ملادة��لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 27 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 13 فــبـــــــرايـــــــــر 2018م
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قر�ر�رقم�)3(�ل�ضنة��2018
بتعديل�بع�ض��أحكام�الئحة�حتديد��لرو�تب�و�ملز�يا��لوظيفية

و�ضو�بط���ضتحقاقها�للموظفني��خلا�ضعني�لقانون��خلدمة��ملدنية
�ل�ضادرة�بالقر�ر�رقم�)77(�ل�ضنة�2013

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدنَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 

وتعديالتها، 
وعلى لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفي اخلا�شعي لقانون 

لة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2017، اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، املعدنَّ
وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الأولى من املادة )11( من لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط 
ل�شنة 2013،  بالقرار رقم )77(  ال�شادرة  املدنية  لقانون اخلدمة  للموظفي اخلا�شعي  ا�شتحقاقها 

الن�س الآتي:
"ُتنح عالوة اجتماعية للموظف بفئتي بح�شب احلالة الجتماعية طبقًا للجدول الوارد بامللحق 

رقم )2( املرافق لهذه الالئحة".

�ملادة��لثانية
للموظفي  ا�شتحقاقها  و�شوابط  الوظيفية  واملزايا  الرواتب  املادة )15( من لئحة حتديد  ُتلغى 
اخلا�شعي لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013 ب�شاأن عالوة الغرتاب، 

واجلداول الواردة بامللحق رقم )5( املرافق لهذه الالئحة.

�ملادة��لثالثة
على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيي – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

�رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافــــــق: 11 فـبـــــرايـــــــــــر 2018م
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�قر�ر�رقم�)4(�ل�ضنة�2018
�بنقل��ضفري�فوق��لعادة�مفو�ض

�إلى��لديو�ن��لعام�يف�وز�رة��خلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدنَّ

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،
وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2007 بتعيي �شفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين لدى دولة 

الإمارات العربية املتحدة،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

الإمارات  دولة  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�س   – املعاودة  حمد  محمد  ال�شيد  ُينقل 
العربية املتحدة - اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية. 

�ملادة��لثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافــــــق: 11 فــبـــــــرايـــــــــر 2018م
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وز�رة��لد�خلية�

�قر�ر�رقم�)24(�ل�ضنة�2018
�بتعديل��لقر�ر�رقم�)197(�ل�ضنة�2014

�ب�ضاأن��لدول��لتي�ميكن�لرعاياها
�حل�ضول�على�تاأ�ضري�ت��إلكرتونية�لدخول�مملكة��لبحرين

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول على 

تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر��الآتي:
مادة�)1(

م للح�شول على تاأ�شريات  ُت�شاف جمهورية اأذربيجان اإلى قائمة الدول التي ُي�شمح لرعاياها التقدُّ
اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وعددها )114( دولة، املبينَّنة باملرفق )اأ( من القرار رقم )197( 
مملكة  لدخول  اإلكرتونية  تاأ�شريات  على  احل�شول  لرعاياها  ميكن  التي  الدول  ب�شاأن   2014 ل�شنة 

البحرين، لي�شبح عددها )115( دولة.

مادة�)2(
اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق��لركن
وزير��لد�خلية

ر��ضد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافـــــق: 8 فـبــــــــرايـــــــــــــر 2018م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم��)7(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�تعيني�جمل�ض��إد�رة�موؤقت�جلمعية�ع�ضكر��خلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 8 ( ل�شنة  2009 ب�شاأن ت�شجيل جمعية ع�شكر اخلريية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ع�شكر اخلريية،
واإ�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  2017/10/19 والثابتة فيها مخالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم ) 21 ( ل�شنة 1989، وعدم 

عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية ع�شكر اخلريية،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر��الآتي:
مادة�)1(

ُيعينَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ع�شكر اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد علي بن �شعيد 
املن�شوري ، وع�شوية كل من:               

1 - في�شل عبداهلل الكعبي
2 - خالد اأحمد الكعبي

3 - را�شد خمي�س البوعينين
4 - عادل محمد العازمي
5 - محمد اأحمد الكعبي

6 - جابر اإبراهيم الذوادي
7 - �شالح دعيج �شلمان نا�شر المحي�شن

8 - اأحمد جمعه الكعبي



العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

10

مادة�)2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرنَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الإجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(
على القائمي بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدنَّ
نًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا  مت�شمِّ
لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدنَّ
اًل  تقريرًا مف�شنَّ واأن يعر�س عليها  الوزارة،  وبعد موافقة  الأقل  ب�شهر على  القرار  رقم )1( من هذا 
اتخاذ  بعد  الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  العمومية جمل�س  وتنتخب اجلمعية  عن حالة اجلمعية. 
امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات 

اإليهما.

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية�������������������������������������������������������
�جميل�بن�محمد�علي�حميد�ن

                                                                   
�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 5 فـبـــــــرايــــــــــــــر 2018م
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وز�رة��لعمل�و��لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)8(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�تعيني�جمل�ض��إد�رة�موؤقت�جلمعية��ملاحوز��خلريية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1994 ب�شان الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي للماحوز،
وُِّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي للماحوز اإلى جمعية  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة  2011 ب�شاأن حَتَ

املاحوز اخلريية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املاحوز اخلريية،

وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  2018/1/14 والثابتة فيها مخالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وعدم 

عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية املاحوز اخلريية،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر��الآتي:
مادة�)1(

ُيعينَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية املاحوز اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد ناجي عبداهلل 
اإبراهيم علي م�شعود، وع�شوية كل من:               

1 - �شالح ح�شن من�شور عنان
2 - ح�شن مال محمد علي نا�شر ال�شفار  

3 - يو�شف رحمة اهلل حيدر رحيمي
4 - ر�شي جواد ر�شي عبداهلل

5 - يا�شر عبداهلل اأحمد عبداهلل
6 - اإبراهيم خمي�س اإبراهيم محمد

7 - ح�شن را�شد اإبراهيم محمد طراده
8 - محمود را�شد محمد ح�شن طراده
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9 - مح�شن خمي�س محمود جا�شم
��

مادة�)2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرنَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الإجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(
على القائمي بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدنَّ
نًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا  مت�شمِّ
لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدنَّ
اًل  تقريرًا مف�شنَّ واأْن يعر�س عليها  الوزارة،  وبعد موافقة  الأقل  ب�شهر على  القرار  رقم )1( من هذا 
اتخاذ  بعد  الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  العمومية جمل�س  وتنتخب اجلمعية  عن حالة اجلمعية. 
امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات 

اإليهما.

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية�������������������������������������������������������
�جميل�بن�محمد�علي�حميد�ن

                                                                   
�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 5 فـبـــــــرايــــــــــــــر 2018م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)12(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�تعديل�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�مركوبان��-�جممع�605

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقواني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدنَّ

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة، ال�شادرة بالقرار رقم )28( 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدنَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر��الآتي:
مادة�)1(

ل ت�شنيف العقار رقم 06014345 الكائن مبنطقة مركوبان جممع 605 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف  يعدنَّ
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رئي�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبنَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة 
جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 29 يـنــــــايــــــــــــــر 2018م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)13(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عدد�من��لعقار�ت

يف�منطقة��لدير�-�جممع�231

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقواني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدنَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدنَّ

وبعد العر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر��الآتي:
مادة�)1(

 ،)RA( يغرينَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة الدير جممع 231 �شمن مناطق ال�شكن اخلا�س اأ
للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبنَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2018م
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وز�رة��ال�ضغال�و�ضوؤون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قــــر�ر�رقـم�)18(�ل�ضنة�2018
َـان وبيــ ب�ضـاأن�حظر��ضيد��أو�تد�ول��أو�بيع��لرُّ

وزير الأ�شغال و �شئون البلديات والتخطيط العمراني،
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية 

الرثوة البحرية وتعديالته، وبخا�شة املواد رقم )16( و )36( منه ، 
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، 
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

يوليو  ولغاية 31  اعتبارا من  1 مار�س  البحرين  الإقليمية ململكة  املياه  الروبيان يف  ُيحظر �شيد 
2018م.

�ملادة��لثانية
ُيحظر وجود �شباك اأو اأدوات اأو اآلت اأو اأية و�شيلة ل�شيد الروبيان على ظهر القوارب يف املناطق 
املحددة ل�شيد الروبيان ، وكذلك مناطق ر�شو القوارب اإذا كان الغر�س من وجودها �شيد الروبيان 

خالل فرتة �شريان احلظر امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار.

�ملادة��لثالثة
ُيحظر عر�س وتداول الروبيان الطازج وغري امل�شنع ، يف الأ�شواق والأماكن العامة لغر�س الت�شويق 

اأو البيع خالل فرتة �شريان احلظر املقررة مبوجب اأحكام  هذا القرار.
 

�ملادة��لر�بعة
رقم  بقانون  املر�شوم  يف  عليها  املن�شو�س  بالعقوبات  يعاقب  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 
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)20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.

�ملادة��خلام�ضة
على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – كٌل يف حدود اخت�شا�شه – تنفيذ 

هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

�وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضــام�بـن�عبد�هلل�خلـــف

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافــــــق: 12 فبــــــــرايـــــــــــر 2018م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)23(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن�ت�ضنيف�عقارين�بعد��لتق�ضيم

يف�منطقة��ملحرق�-�جممع�264

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقواني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدنَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدنَّ

وبعد العر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر��الآتي:
مادة�)1(

ي�شننَّف العقاران رقم  02030783 ورقم 02030784 بعد التق�شيم الكائنان مبنطقة املحرق جممع 
264، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 11 فبــــــــرايــــــــــر 2018م
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هيئة�تنظيم��الت�ضاالت

�قر�ر�رقم�)3(�ل�ضنة���2018
باإ�ضد�ر��لالئحة��لتنظيمية�ب�ضاأن��ملنازعات��خلا�ضة�بامل�ضتهلك

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت: 
ل  واملعدنَّ ل�شنة 2002،  بقانون رقم )48(  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  بعد الطالع على 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادتي )3( و)56( منه،
قانون  من  و)65(   )35( املادتي  ملخالفة  الغرامة  مبلغ  بتحديد  اخلا�شة  الإر�شادات  وعلى 

الت�شالت ال�شادر بتاريخ 16 مار�س 2014،
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عْر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن املنازعات اخلا�شة بامل�شتهلك، املرافقة لهذا القرار.

�ملادة��لثانية
اأ�شهر من  وُيعمل بهما بعد ثالثة  الر�شمية،  القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة  ُين�شر هذا 

تاريخ الن�شر. 

رئي�ض�جمل�ض��إد�رة�هيئة�تنظيم��الت�ضاالت
د��محمد��أحمد��لعامر

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1439هـ                    
الـمـــوافـــــــق: 7 فـبـــرايــــــــــــــــــر 2018م

�
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�لالئحة��لتنظيمية�ب�ضاأن��ملنازعات��خلا�ضة�بامل�ضتهلك

�لف�ضل��الأول
��لتعاريف�و�الأهد�ف

�مادة�)1(
�لتعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.
�لقانون: قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.

�لهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.
نظام��لتعامل: النظام الخا�س بالتعامل مع �شكاوى الم�شتهلكين الذي تعتمده الهيئة ِوْفقًا للقرار 

ال�شادر بهذا ال�شاأن بتاريخ 1 يونيو 2015.
د بموجب المادة )1( من القانون. �الت�ضاالت: المعنى المحدنَّ
د بموجب المادة )1( من القانون. �لترخي�ض: المعنى المحدنَّ

د بموجب المادة )1( من القانون.  �ض�له: المعنى المحدنَّ ل��لمرخَّ �لم�ضغِّ
�لم�ضتِرك: كل �شخ�س اأو طرف متعاَقد معه، والذي قدم له هذا ال�شخ�س ر�شالة موقعة بتخويله 

لتقديم طلب ت�شوية المنازعات.
�س له لتقديم خدمة الت�شالت، وي�شمل: ل المرخنَّ �ل�ضخ�ض: اأيُّ طرف اأبرم عقدًا مع الم�شغِّ

)اأ( ال�شخ�س الطبيعي.
)ب( الموؤ�ش�شة ال�شغيرة اأو المتو�شطة الحجم. 

�ـــس له قـــد اأوجب حـــل النزاعات من  ـــل المرخنَّ )ج( الموؤ�ش�شـــة، �شريطـــة األ يكـــون العقـــد مـــع الم�شغِّ
دة، اأو تحكيم ملِزم، واأل يكون قد تـــم التفاو�س ب�شاأن العقد ب�شكل  خـــالل اإجراءات قانونية محـــدنَّ

فردي. 
مه ال�شخ�س اأو َمن  ر قدنَّ رًا اأو غير مبرنَّ �ل�ضـــكوى: اأي تعبيـــر �شفوي اأو كتابي بعـــدم الر�شا �شواء كان مبرنَّ
ينوب عنه، ب�شاأن توفير اأو عدم توفير خدمات الت�شالت، اأو ب�شاأن اإجراءات التعامل مع ال�شكوى 

ذاتها والذي يتطلنَّب اتخاذ اإجراء لحل ال�شكوى.  

طرف/��أطر�ف��ل�ضكوى: اأحُد اأو كال طرفي ال�شكوى ِوْفقًا لل�شياق في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين:
)اأ( اأن تكون ال�شكوى م�شتنفذة.

)ب( اأن يتم النظر في ال�شكوى بموجب البند )2( من الفقرة )ج( من المادة )3( من هذه الالئحة.
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طلب�ت�ضوية��لنز�ع: الطلب الذي يقدمه الم�شترك ِوْفقًا للمادتين )3( و)4( من هذه الالئحة، يطلب 
فيه من الهيئة قبول ال�شكوى لت�شوية المنازعات فيها وذلك في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين:

)اأ( اأن تكون ال�شكوى م�شتنفذة.
هذه  من   )3( المادة  من  )ج(  الفقرة  من   )2( البند  بموجب  فيها  النظر  يتم  اأن  )ب( 

الالئحة.
�لنـــز�ع: اأيُّ طلـــب لت�شوية المنازعات تم قبوله من قبل الهيئة، مـــع مراعاة المادة )6( من هذه 
الالئحـــة للح�شول علـــى حل ر�شمي ِوْفقًا للمـــادة )56( من القانون، �شـــواء كان النظر فيه على 
اأنـــه نزاع واحـــد اأو م�شتَرك مع المنازعـــات المتعلقة بنف�س المو�شوع ِوْفقـــًا للمادة )9( من هذه 

الالئحة.
طـــرف/��أطـــر�ف��لنـــز�ع: اأحـــُد اأو كال طرفـــي النزاع ِوْفقـــًا لل�شياق حـــول الق�شيـــة )الق�شايا( 
المن�شو�ـــس عليـــه في طلب ت�شوية المنازعـــات الذي تم قبوله من قبل الهيئـــة على اأنه نزاع، مع 

مراعاة المادة )6( من هذه الالئحة.
ف اأكثر من 250 موظفًا.  �لموؤ�ض�ضة: اأية موؤ�ش�شة توظِّ

ف 250 موظفًا فاأقل. �لموؤ�ض�ضات��ل�ضغيرة�و�لمتو�ضطة��لحجم: اأية موؤ�ش�شة توظِّ
�س له اإلـــى الهيئة ِوْفقًا للفقرة )اأ( من  ل المرخنَّ م من الم�شغِّ : الـــردُّ الر�شمي الخطي المقدنَّ �لـــردُّ

المادة )8( من هذه الالئحة.
يـــوم�عمـــل: اأيُّ يـــوم من اأيام الدوام الر�شمـــي من الأحد اإلى الخمي�س دون عطلـــة نهاية الأ�شبوع 

والُعَطل الر�شمية في المملكة.
فترة��ل�ضتين�يوماً: فترة الـ�شتين يومًا تقويميًا الم�شار اإليها في المادة )56/اأ( من القانون.

ق اأحد الإجراءين التاليين، قبل انتهاء فترة الـ�شتين يومًا: �ل�ضكوى��لم�ضتنفدة: تَحقُّ
ر�شاء  وعدم  ال�شكوى،  لحل  باإخطار  الم�شترك  بتزويد  له  �س  المرخنَّ ل  الم�شغِّ قيام  )اأوًل( 

الم�شترك عن م�شمون الحل.
�س له ب�شكل مكتوب عن التحقيق اأو ال�شعي اإلى حل ال�شكوى. ل المرخنَّ )ثانيًا( تراُجع الم�شغِّ

م ال�شكوى من خالل  �س له للم�شتـــِرك مقدِّ ل المرخنَّ ـــه من الم�شغِّ �إخطـــار��لحـــل: الإخطار الموجنَّ
نـــًا القتراح النهائي لحل  ر�شالـــة ن�شينَّة ق�شيرة اأو اأيـــة و�شيلة اأخرى معتَمدة لدى الهيئة، مت�شمِّ

ال�شكوى اأو رف�شها.
�إر�ضـــاد�ت�فْر�ض��لغر�مـــات: الإر�شادات الخا�شة بتحديد مبلغ الغرامة لمخالفة المادة )35( اأو 

.038 0314 LAD :المادة )65( من القانون وال�شادرة بتاريخ 16 مار�س 2014، برقم
ـــب والملِزم ال�شادر عن الهيئة ِوْفقًا للمـــادة )12( من هذه الالئحة لحل  �لقـــر�ر: القرار الم�شبنَّ

المنازعات ب�شكل ر�شمي.
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�مادة�)2(
�الأهد�ف

تهدف هذه الالئحة اإلى حتقيق الآتي:
�س له والتعامل  ل المرخنَّ اأ. تحديـــد مبـــادئ واإجراءات تقديم النزاع الذي ين�شاأ بين الم�شتـــِرك والم�شغِّ

معه وحله. 
ب. العمـــل على تح�شين اإجراءات التعامـــل مع ال�شكوى من خالل و�شع معايير اأ�شا�شية رفيعة الم�شتوى 
�س لهم، وِوْفقًا لنظام التعامل ال�شادر عن الهيئة.  لين المرخنَّ للتعامل مع ال�شكاوى من ِقَبل الم�شغِّ

�لف�ضل��لثاين
�إجر�ء�ت�تقدمي�طلب�ت�ضوية��لنز�ع

�مادة�)3(�
تقدمي��لطلب

والإجراءات  ال�شوابط  ومبراعاة  الالئحة  هذه  لأحكام  ِوْفقًا  النزاع  ت�شوية  طلبات  تقدمي  يكون 
الآتية:  

�س لهم اللتزام بنظام التعامل، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعامل  لين المرخنَّ اأ. يجب على الم�شغِّ
مع ال�شكاوى في الوقت المنا�شب وت�شعيد ال�شكوى.

ب.  تطبـــق الإجراءات الواردة في هذه المـــادة في ال�شياق العادي على ت�شوية المنازعات التي تثار من 
ِقَبل الم�شتركين من الأ�شخا�س الطبيعيين دون غيرهم.

         وللهيئـــة تطبيـــق هـــذه الإجراءات فـــي �شاأن المنازعات التـــي تثار من ِقَبـــل الموؤ�ش�شات ال�شغيرة 
رت منا�شبَتها لت�شوية  �ـــس لهم، متى قـــدنَّ لين المرخنَّ والمتو�شطـــة الحجـــم اأو الموؤ�ش�شـــات اأو الم�شغِّ

النزاع.
ج. يجوز تقديم طلب ت�شوية المنازعات للهيئة في الحالت الآتية:

1-  ا�شتنفاد ال�شكوى فترة الـ�شتين يومًا المن�شو�س عليها في القانون.
2- انتهاء فترة الـ�شتين يومًا في حال:

�س له في تزويد الم�شتِرك باإخطار الحل، على الرغم من اأن  ل المرخنَّ )اأوًل( اإخفاق الم�شغِّ
�س له لم يتراجع ب�شكل مكتوب عن التحقيق اأو ال�شعي اإلى حل ال�شكوى  ل المرخنَّ الم�شغِّ

�شمن فترة ال�شتين يومًا.
اإخطار الحل هذا ل  اأن  اإل  �س له الم�شتِرَك باإخطار الحل،  ل المرخنَّ )ثانيًا( تزويد الم�شغِّ

ي الم�شتِرك. ُير�شِ
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مت فيه  م للهيئة خالل 12 �شهرًا من التاريخ الذي ُقدِّ د. ل ُتقبـــل طلبـــات ت�شوية المنازعات التي لم تقدنَّ
�س له. ل المرخنَّ ال�شكوى المعنية لأول مرة اإلى الم�شغِّ

هـ. يجوز تقديم طلبات ت�شوية المنازعات للهيئة عن طريق اأيٍّ من الو�شائل الآتية:

لة اإدارة عالقات العمالء للهيئة عبر الإنترنت. 1- و�شْ
م للهيئة على عنوانها الُمعَلن عنه في موقعها الإلكتروني الر�شمي. 2- طلب كتابي يقدنَّ

الإلكتروني  موقعها  في  يظهر  الذي  الرقم  على  الهيئة  في  الت�شال  بمركز  الت�شال   -3
الر�شمي. ويتعينَّن على ممثل مركز الت�شال في الهيئة اأن يعد ملخ�شًا بالوقائع يت�شلمه 

مه للهيئة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ ت�شلُّمه. الم�شتِرك ويقدِّ
�س لـــه، تطبنَّق جميع  ل المرخنَّ و. فـــي حالة وجـــود طلب لت�شويـــة المنازعات تم تقديمه من ِقَبـــل الم�شغِّ
ه الهيئة اأطـــراف ال�شكوى  الأحـــكام ذات ال�شلـــة المن�شو�ـــس عليها فـــي هذه الالئحة ما لـــم توجِّ
ي�شًا لمعالجة الظروف  علـــى خالف ذلك. ويجوز للهيئة اأن تعتمد اأي�شًا اإجـــراءات مو�شوعة خ�شِّ

م ال�شكوى. �س له هو الطرف مقدِّ ل المرخنَّ ال�شتثنائية التي يكون فيها الم�شغِّ

�مادة�)4(
محتويات�ومرفقات�طلب�ت�ضوية��ملنازعات

مـــه الم�شتِرك على المعلومـــات التالية بعبارات  اأ- يجـــب اأن ي�شتمل طلـــب ت�شوية المنازعات الذي يقدِّ
وا�شحة ل لب�س فيها:

1- التفا�شيل ذات ال�شلة باأطراف طلب الت�شوية، بما في ذلك الآتي:
      )اأوًل( ا�شم الم�شتِرك.

      )ثانيًا( رقم بطاقة هوية الم�شتِرك.
      )ثالثًا( �شورة من بطاقة هوية الم�شتِرك.

      )رابعًا( عنوان البريد الإلكتروني للم�شتِرك.
      )خام�شًا( عنوان الم�شتِرك.

      )�شاد�شًا( رقم هاتف الم�شتِرك، ورقم الهاتف مو�شوع طلب ت�شوية المنازعات اإذا كان 
مختلفًا.

�س له الذي يتعلق به طلب ت�شوية المنازعات. ل المرخنَّ      )�شابعًا( ا�شم الم�شغِّ
�س له لل�شكوى ِوْفقًا لنظام  ل المرخنَّ 2- رقم المرجع الخا�س الذي تم تعيينه من قبل الم�شغِّ

التعامل.
3- و�شفًا كاماًل للحقائق، بما في ذلك:
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)اأوًل( نوع خدمة الت�شالت مو�شوع ال�شكوى.
حًا: )ثانيًا( تحديد �شبب ال�شكوى، مو�شِّ

1( طبيعة الفعل اأو الإهمال المزعوم الذي اأدى اإلى ال�شكوى وتاريخ اأول حدوث له.
ل  الم�شغِّ ا�شتجابة  المزعوم وكيفية  الإهمال  اأو  الفعل  لتاريخ وخلفية  الكاملة  التفا�شيل   )2

�س له. المرخنَّ
�س له لأول مرة ب�شاأن الفعل اأو الإهمال  ل المرخنَّ د الذي تم فيه اإبالغ الم�شغِّ 3( التاريخ المحدنَّ
�س له لحلها  ل المرخنَّ مت فيه ال�شكوى اإلى الم�شغِّ د الذي ُقدِّ المزعوم، اأو التاريخ المحدنَّ

داخليًا. 
�س له - اإْن ُوِجدت - لحل ال�شكوى، بما في  ل المرخنَّ 4- و�شف الخطوات التي اتخذها الم�شغِّ

ذلك جميع المرا�شالت ذات ال�شلة بين اأطراف ال�شكوى.
5- �شرح حول ما اإذا كانت ال�شكوى م�شتنفدة.

6- اإذا كان الم�شترك له �شلة تعاقدية مع �شخ�س )على �شبيل المثال، �شاحب العمل( الذي 
�س له، يجب تقديم تفوي�س كتابي اأو توكيل من ذلك  ل المرخنَّ هو طرف في عقد مع الم�شغِّ

ال�شخ�س يجيز للم�شترك تقديم طلب ت�شوية المنازعات.
ل  الم�شغِّ ِقَبل  من  تقديمه  تم  حال  في  الحل  لإخطار  الم�شترك  رْف�س  �شبب  تو�شيح   -7

�س له.  المرخنَّ
هذا  مثل  لتخاذ  وال�شبب  اإليها  ال�شعي  تم  الذي  الت�شحيحية  الإجــراءات  لنوع  و�شف   -8
الإجراء. وفي حالة المطالبة بالتعوي�س، يجب تو�شيح مبلغ التعوي�س المطلوب و�شببه. 

يجب على الم�شتِرك تقديم الأدلة الداعمة، اإْن ُوِجدت، بما في ذلك: ب- 

�شورة من عقد تقديم خدمة الت�شالت المتعلق بمو�شوع طلب ت�شوية المنازعات.  .1
�شورة من الفواتير، اإذا كانت متعلقة بمو�شوع طلب ت�شوية المنازعات.  .2

جميع المرا�شالت الخطية الم�شبقة بين اأطراف ال�شكوى والتي تتعلق بال�شكوى.  .3
ل  اأيُّ ملف اأو مالحظات اأخرى متعلقة باإجراءات حل ال�شكوى الداخلية من ِقَبل الم�شغِّ  .4
�س له والتي تتعلق بال�شكوى وتكون في حوزة الم�شتِرك وت�شمل اإخطار الحل، اإْن  المرخنَّ

ُوِجد.
اعمة اأو مـــواد اأخرى في طلـــب ت�شوية  ج- اإذا كان الم�شتـــِرك يعتمـــد علـــى اأو  ي�شيـــر اإلـــى الوثائـــق الدنَّ
المنازعـــات، يجب عليه تزويد الهيئة ب�شورة من هذه الوثائق اأو المواد الأخرى خالل خم�شة اأيام 

عمل من تاريخ تقديم طلب ت�شوية المنازعات.

د- يجوز للهيئة طلب عْقد اجتماع مع الم�شترك لمناق�شة اأيِّ جانب من طلب ت�شوية المنازعات اإذا راأت 
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اأن هـــذا الجتمـــاع من �شاأنه اأن ي�شاعد في تحديد مـــا اإذا كان �شيتم قبول طلب ت�شوية المنازعات 
اأم ل.

�لف�ضل��لثالث
�قبول�طلبات�ت�ضوية��ملنازعات�

�مادة�)5(
�إخطار��أطر�ف�طلب�ت�ضوية��لنز�ع

�س لـــه بمو�شوع النـــزاع وتزويـــده بن�شخة من طلـــب ت�شوية  ـــل المرخنَّ اأ- تتولـــى الهيئـــة اإخطـــار الم�شغِّ
ي الطلب، ما لم يكن قد تـــم رْف�س الطلب لأيِّ  المنازعـــات خـــالل خم�شة اأيام عمل من تاريـــخ تلقِّ

�شبب من الأ�شباب المن�شو�س عليها في المادة )6( من هذه الالئحة. 

�س له تقديـــم تاأكيد خطي للهيئة خـــالل يومي عمل مـــن تاريخ ت�شلُّم  ـــل المرخنَّ يجـــب علـــى الم�شغِّ ب- 
الإخطار، واأن يبيِّن في هذا التاأكيد الخطي الآتي:

وتاريخ  للحل،  ك�شكوى  المنازعات  ت�شوية  طلب  مو�شوع  تقديم  تم  قد  كان  اإذا  ما  بيان   .1
تقديم هذه ال�شكوى.

بيان ما اإذا كانت ال�شكوى م�شتنفدة، اإْن اأمكن.  .2

مادة�)6(
حاالت�عدم�قبول�ورْف�ض�طلب�ت�ضوية��ملنازعات

ل ُتقبل طلبات ت�شوية المنازعات في الحالت الآتية: اأ - 

د لتقديم طلب ت�شوية المنازعات، على النحو المن�شو�س عليه في  انق�شاء الموعد المحدنَّ  .1
الفقرة )د( من المادة )3( من هذه الالئحة دون تقديمه.

ب�شكل  منظورة  ق�شائية  دعــوى  بمو�شوع  المنازعات  ت�شوية  طلب  محل  ال�شكوى  تعلُّق   .2
اأو كونها مو�شوعًا لإجراءات قانونية تم ب�شاأنها اإ�شدار  اأمام محاكم المملكة،  متزامن 

ه المحكمة المخت�شة الهيئة باأْن تتخذ اإجراًء معينًا. حكم نهائي، ما لم توجِّ
ارتباط طلب ت�شوية المنازعات بطلب اإعادة نظر في م�شاألة تم حلها ِوْفقًا للمادة )56(   .3

من القانون، اإل اإذا:
     )اأوًل( تم تقديم اأدلة اأو وقائع جديدة مهمة للهيئة خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ حل الهيئة 

لل�شكوى، مع تقديم �شبب وا�شح ووجيه لعدم تقديمها م�شبقًا.
ل اإلى ا�شتنتاج مختلف ب�شكل كلي في حال      )ثانيا( كان من المرجح اأنه �شوف يتم التو�شُّ
مة في وقت حل الم�شاألة  ما اأخذت الهيئة بعين العتبار الأدلة اأو الوقائع الجديدة المقدنَّ
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المعنية.
اخت�شا�شات  نطاق  عن  تخرج  م�شائل  على  ا�شتماله  اأو  المنازعات  ت�شوية  طلب  تعلُّق   .4

الهيئة.
�س له حول تقديم  ل المرخنَّ م من الم�شغِّ تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات بقرار تجاري مقدنَّ  .5
التزام  تحت  له  �س  المرخنَّ ل  الم�شغِّ يكن  لم  ما  الم�شترك،  اإلى  معينة  ات�شالت  خدمة 

قانوني اأو تنظيمي لتقديم خدمة الت�شالت المعنية.
ل  مة من ِقَبل م�شغِّ عدم تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات بالم�شتِرك اأو بخدمة ات�شالت مقدنَّ  .6

�س له. مرخنَّ
تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات ب�شروط العمل اأو ق�شايا الموظفين الأخرى.  .7
�س لهم فقط. لين المرخنَّ تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات بم�شاألة بين الم�شغِّ  .8

تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات بـاأداء الكابالت والأ�شالك الموجودة داخل مقر الم�شتِرك   .9
ل  �س له اأو اأيِّ طرف ثالث بالنيابة عن الم�شغِّ ل المرخنَّ التي لم يتم تركيبها بوا�شطة الم�شغِّ

�س له. المرخنَّ
10. تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات باأداء المعدات التي لم يتم توفيرها اأو �شراوؤها اأو تاأجيرها 
�س له، اأو التي ل تقع �شمن الم�شئولية التعاقدية اأو غيرها  ل المرخنَّ اأو ت�شلُِّمها من الم�شغِّ

�س له. ل المرخنَّ من م�شئوليات الم�شغِّ
المثال،  �شبيل  على  وت�شمل  الت�شالت،  خدمة  بمحتوى  المنازعات  ت�شوية  طلب  تعلُّق   .11
اأو اأيِّ نوع  اأو ر�شائل ن�شينَّة ق�شيرة اأو موقع اإلكتروني  اأو بريد اإلكتروني  مكالمة هاتفية 

اآخر من اأنواع الت�شال.
12. تعلُّق طلب ت�شوية المنازعات بمطالبة تزيد قيمتها على ع�شرين األف دينار بحريني، ما 
لم يوافق اأطراف النزاع على الف�شل فيه ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحة، وفي الحالت التي  

دها الهيئة. تحدِّ
يجوز للهيئة رْف�س طلب ت�شوية المنازعات في اأيٍّ من الحالت التالية: ب- 

1. ثبوت عدم مو�شوعية طلب ت�شوية المنازعات اأو عدم جديته اأو كيديته اأو ا�شتهدافه تغيير 
�س له. ل المرخنَّ موقف الم�شغِّ

عليه  ُيبَنى  كافيًا  اأ�شا�شًا  توفر  ل  الم�شتِرك  ِقَبل  من  مة  المقدنَّ اأو  المتاحة  الأدلــة  كون   .2
الت�شرف.

اأخرى  حكومية  هيئة  اخت�شا�شات  �شمن  تندرج  بم�شاألة  المنازعات  ت�شوية  طلب  تعلُّق   .3
داخل المملكة تقع على عاتقها م�شئولية الف�شل في هذه الم�شاألة.

ج- يجوز للهيئة - في اأيِّ وقت بعد موافقتها على طلب لت�شوية المنازعات - اإنهاء اإجراءات حل النزاع 
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اإذا راأت اأن الم�شتـــِرك قـــد اأخفق في التعاون مع اأيِّ جانب من جوانب التحقيق. ويترتب على اإنهاء 
الإجراءات الآتي:

1- مْنع الم�شتِرك من تقديم طلب اآخر لت�شوية المنازعات للهيئة فيما يتعلق بهذه الم�شاألة 
وذلك وفقًا لأحكام البند )3( من الفقرة )اأ( من هذه المادة. 

باإخطار  النزاع  اإجــراءات حل  اإنهاء  تاريخ  اأيام عمل من  الهيئة خالل خم�شة  اأن تقوم   -2
الم�شتِرك بقرارها، مع تقديم مبرر منطقي.

�لف�ضل��لر�بع
�إجر�ء�ت�نظر��لنز�ع�

�مادة�)7(
�أحكام�عامة

اأ- ت�شري الإجراءات المن�شو�س عليها اأدناه على النزاع ما لم تكن هناك اإجراءات خا�شة تن�س عليها 
لئحة اأخرى �شادرة عن الهيئة في �شاأن منازعات معينة.

ب- بعـــد النتهـــاء من اإجـــراءات الإخطار المن�شو�س عليهـــا في المادة )5( من هـــذه الالئحة، تقوم 
الهيئـــة بالنظر في مو�شوع النزاع، ما لم تقـــرر اأن هناك اأ�شا�شًا لالمتناع عن قبول اأو رف�س طلب 

ت�شوية المنازعات ِوفقًا للمادة )6( من هذه الالئحة.

�مادة�)8(
�لقبول�و�لرد�وجْمع��ملعلومات

�س له، خالل �شبعة  ل المرخنَّ اأ - في حال ما اإذا قررت الهيئة قبول طلب ت�شوية النزاع يجب على الم�شغِّ
اأيـــام عمل من تاريخ ت�شلُّمه ن�شخة من طلـــب ت�شوية المنازعات، تقديم الرد اإلى الهيئة متناِوًل كل 
الق�شايـــا التي اأثارها طلب ت�شوية المنازعـــات. ويجب اأن يكون هذا الرد، حيثما كان ذلك ممكنًا، 
�س له في تقديـــم رد خالل الإطار  ل المرخنَّ مـــًا بالأدلـــة ذات ال�شلة، وفي حال اأخفـــق الم�شغِّ مدعنَّ

د، للهيئة حل النزاع في �شوء الم�شتندات المقدمة اإليها. الزمني المحدنَّ

يجب على الهيئة تزويد الم�شتِرك بن�شخة من الرد خالل يومي عمل من ت�شلُِّمه، ويجوز للم�شترك  ب- 
تقديـــم تعقيبـــه على ذلـــك الرد خالل خم�شة اأيـــام عمل من تاريـــخ ت�شلُِّمه من الهيئـــة، ويجب اأن 
يقت�شـــر الجـــواب علـــى النقاط التي اأثيـــرت في ذلك الرد، علـــى األ يتم طرح اأية اأ�شبـــاب اأو اأدلة 

جديدة للنزاع.
�س له اأية معلومات تراها  ل المرخنَّ ج- للهيئـــة - ِوْفقـــًا للمادة )53( من القانون - اأن تطلب مـــن الم�شغِّ
منا�شبـــة و�شرورية لتمكينها من تنفيذ اإجـــراءات ت�شوية النزاع، ولها – قبل اتخاذ القرار - طلب 
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اأية معلومات في اأيِّ وقت بعد قبولها طلب ت�شوية المنازعات.
�س له تقديم المعلومـــات الإ�شافية التي طلبتها الهيئة ِوْفقًا لأحكام هذه  ل المرخنَّ د- يجـــب على الم�شغِّ
المـــادة، وذلك خالل خم�شـــة اأيام عمل على الأكثر من تاريخ طلب الهيئـــة هذه المعلومات، ما لم 

تقرر الهيئة خالف ذلك. 
�س له في تزويدها بالمعلومات المطلوبة: ل المرخنَّ يجوز للهيئة في حال ما اإذا اأخفق الم�شغِّ هـ- 

اتخاذ اإجراءات التنفيذ ِوْفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة.  .1
اإ�شدار قرار على اأ�شا�س ال�شجل الذي لديها.   .2

مادة�)9(
�ضم��ملنازعات

اأ- للهيئـــة �شـــم المنازعـــات المتعلقة بنف�س المو�شوع لتخـــاذ قرار واحد ب�شاأنها وذلـــك في الحالتين 
الآتيتين:

نزاع  اأنها  ب�شهولة على  فيها  النظر  ي�شتوجب  بما  اأكثر من منازعة  في  المو�شوع  وحدة   .1
واحد.

رجحان وحدة الم�شلحة لكل م�شترك في جميع مراحل اإجراءات ت�شوية المنازعات التي   .2
تم الجْمع بينها.

ب- تقوم الهيئة باإخطار اأطراف النزاع المعنيين كتابة – في حال ما اإذا قررت �شم المنازعات – بما 
يفيد اأن المنازعات الخا�شة بهم قد تم الجْمع بينها.

ج- اإذا ارتـــاأت الهيئـــة اأن النزاعـــات التي تم الجْمع بينها ل ينبغي اأن تكـــون مدمجة في اأية مرحلة من 
مراحل الت�شوية، يجوز لها ال�شتمرار في ت�شوية كل نزاع على حدة.

د- يجـــوز للهيئة اأن ت�شِدر توجيهات ب�شـــاأن معايير واإجراءات الجْمع بيـــن المنازعات المتعلقة بنف�س 
المو�شوع لتخاذ قرار واحد ب�شاأنها.

�لف�ضل��خلام�ض
��ت�ضوية��ملنازعات

�مادة�)10(
�لو�ضاطة

اأ- مـــع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هـــذه المادة، للهيئة ح�شب تقديرها، محاولة ت�شوية النزاع عن 
طريـــق دخولها فـــي و�شاطة من خالل ات�شالت غير ر�شميـــة و/اأو الجتماع مع اأحد اأو كال طرفي 
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النزاع. ويتم تعليق الأطر الزمنية المن�شو�س عليها في هذه الالئحة اإلى اأن تتم عملية الو�شاطة.
للهيئة الدخول في و�شاطة في اأيٍّ من الحالت الآتية: ب - 

اإذا ُطِلب منها على وجه التحديد القيام بذلك من كال طرفي النزاع.  .1
رت الهيئة اإمكانية ت�شوية النزاع وديًا يجوز لها اإجراء و�شاطة بين طرفيه، ولو لم  اإذا قدنَّ  .2

يقدم اأيٌّ منهما طلب الو�شاطة.  
للهيئة، ح�شب تقديرها، البدء في الو�شاطة فورًا، بعد: ج- 

ي طلب من كال طرفي النزاع للدخول في و�شاطة. تلقِّ  .1
في  اإليه  الم�شار  النحو  على  الرد  على  الم�شتِرك  اإجابة  لت�شلُّم  النهائي  الموعد  انتهاء   .2
الفقرة )ب( من المادة )8( من هذه الالئحة، وذلك في حالة عدم وجود الطلب الم�شار 

اإليه في الفقرة ال�شابقة. 
اإذا اتفق اأطراف النزاع على ت�شوية الم�شاألة اأثناء اأو بعد عملية الو�شاطة، يجب اأن تتوافق �شروط  د- 

الت�شوية مع المتطلبات المن�شو�س عليها في الفقرة )د( من المادة )11( من هذه الالئحة.
اإذا لـــم يتـــم التو�شل اإلى ت�شوية خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ بدء عملية الو�شاطة )اأو اأية فترة  هـ- 
اأطول يتم التو�شل اإليها بالتفاق بين اأطراف النزاع بعد موافقة الهيئة عليها(، يجب على اأطراف 
ي ُقُدمـــًا في اإجراءات حل النزاع بموجب القرار ال�شادر ِوْفقًا للمادة )12( من هذه  النـــزاع الُم�شِ

الالئحة.

مادة�)11(�
��لت�ضوية��لودية

اأ.  يجوز لأطراف طلب ت�شوية النزاع، في اأيِّ وقت بعد تقديم الطلب، الدخول في مفاو�شات تهدف اإلى 
ت�شوية النزاع كليًا اأو جزئيًا عن طريق التفاق.

ب.  للهيئـــة اأن تقـــرر وْقـــف اأية عمليـــة و�شاطة مجدولـــة اأو اإجراءات ر�شميـــة لحل النزاع اإلـــى اأن تتم 
مفاو�شات الت�شوية بين اأطراف النزاع.

ج.  يجـــب علـــى اأطراف النزاع التفاق على الت�شوية خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ بدء المفاو�شات، 
اإل اإذا تو�شل اأطراف النزاع اإلى اتفاق م�شترك لتمديد فترة مفاو�شات الت�شوية ِوْفقًا لجدول زمني 

ل توافق عليه الهيئة كتابة. معدنَّ
د. اإذا تم التو�شل اإلى ت�شوية لبع�س اأو كل الق�شايا مو�شوع النزاع، يجب على اأطراف النزاع اأن يقدموا 

عًا ب�شروط الت�شوية، وذلك مع مراعاة الآتي: للهيئة تاأكيدًا خطيًا موقنَّ

�س له بالإجراءات  ل المرخنَّ 1 - يجب اأن يت�شمن اتفاق الت�شوية جدوًل زمنيًا لقيام الم�شغِّ
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الت�شوية  اتفاق  ن  ت�شمُّ عدم  حالة  وفي  النزاع،  اأطــراف  عليها  اتفق  التي  الت�شحيحية 
تاريخ  اأيام عمل من  الت�شحيحية خالل ع�شرة  بالإجراءات  القيام  جدوًل زمنيًا، يجب 
يتفقوا على خالف ذلك خطيًا، ويخ�شع  لم  النزاع، ما  اأطراف  ِقَبل  الت�شوية من  قبول 

ذلك لموافقة الهيئة.
ق عليها بين اأطراف النزاع على العامة من ِقَبلهم  2 - يجب األ ُتعَر�س تفا�شيل اأية ت�شوية متفنَّ

اأو من ِقَبل الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على القيام بذلك.
دون  اإجراءاتها،  من  اإجــراء  اأيِّ  اأو  بالت�شوية  متعلقة  توجيهية  مبادىء  اإ�شدار  للهيئة   -  3
الرجوع اإلى اأطراف النزاع، ِوْفقًا للمادة )18(  من هذه الالئحة، ويجب اأن يطبنَّق هذا 

بغ�س النظر عن عْر�س تفا�شيل اأية ت�شوية على العامة من عدمه.
رة اأو اإجراءات ر�شميـــة لحل النزاع في حال ما اإذا اأخفق  هــــ. للهيئة بـــدء اأو اإعادة بدء اأية و�شاطة مقرنَّ

اأطراف النزاع في التو�شل اإلى ت�شوية حول اأيٍّ من الق�شايا مو�شوع النزاع اأو جميعها.
�س له ِوْفقًا لالإجـــراءات المن�شو�س عليها في  ـــل المرخنَّ و. للهيئـــة اتخاذ اإجـــراءات موؤقتة �شد الم�شغِّ
�س له في التوافق مع اأية  ـــل المرخنَّ المـــادة )15( مـــن هذه الالئحة، وذلك في حالة اإخفاق الم�شغِّ

اإجراءات ت�شحيحية متَفق عليها كجزء من اتفاق الت�شوية.

�لف�ضل��ل�ضاد�ض�
��لقر�ر�

مادة�)12(
�إ�ضد�ر��لقر�ر

اأ. للهيئة البدء في الإجراءات الر�شمية لحل النزاع في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين:

ي ُقُدمًا في الدخول في و�شاطة ِوْفقًا للمادة )10( من هذه الالئحة اأو  1. تقرير عدم الُم�شِ
اإخفاق عملية الو�شاطة.

ل اأطراف النزاع لت�شوية بطريقة اأخرى ِوْفقًا للمادة )11( من هذه الالئحة. 2. عدم تو�شُّ
ب. للهيئـــة اإ�شدار قرار بحل النزاع مع الأخذ بعيـــن العتبار ما قدمه اأطرافه من اأدلة على ال�شجالت 
والأحـــكام القانونيـــة والتنظيمية ذات ال�شلة، ويكـــون اإ�شدار القرار ِوْفقـــًا لل�شوابط والإجراءات 

الآتية:

1. اإ�شدار القرار خالل فترة ال�شتين يومًا من تاريخ قبول طلب ت�شوية النزاع - مع مراعاة 
اأحكام المادة )6( - وِوْفقًا للفقرة )ب( من المادة )7( من هذه الالئحة. وُيعتَبر القرار 
قد �شدر بمجرد تزويد اأطراف النزاع بن�شخة �شرية منه، ويجوز التزويد بهذه الن�شخة 
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بو�شيلة اإلكترونية اأو مطبوعة.
اأن يكون القرار مكتوبًا وم�شتماًل على ت�شبيب منطقي.   .2

�س له اعتبارًا من تاريخ �شدوره. ل المرخنَّ يكون القرار ملزمًا للم�شغِّ  .3
ئة، ِوفقًا لتقديرها، دعوة اأطراف النزاع اإلى تقديم مالحظاتهم على م�شودة القرار. للهيِّ  .4
اأو  له  �س  المرخنَّ ل  الم�شغِّ اإخالل من جانب  اأي  اأن  على  القرار �شراحة  ين�س  اأن  5. يجب 
في  القرار  في  عليها  المن�شو�س  بالإجراءات  اللتزام  في  الأحــوال،  ح�شب  الم�شتِرك، 
للمادة )19( من هذه  ِوْفقًا  التنفيذ  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  يوؤدي  فترة زمنية معقولة قد 

الالئحة.
ج. للهيئة، ح�شب تقديرها، اأن تدعو اأطراف النزاع لتقديم معلومات مكتوبة اأو �شفوية، اأو الإجابة على 

اأية اأ�شئلة قد تكون لديها ب�شاأن النزاع في اأية لحظة قبل اإ�شدار القرار.
د. يجـــب اأن تعاَمـــل محتويات القـــرار بمنتهى ال�شرية من ِقَبـــل اأطراف النزاع اإلـــى اأن يتم ن�شر ن�شخة 

حة منه ِوْفقًا للمادة )14( من هذه الالئحة. منقنَّ

��مادة�)13(
�لطعن�على��لقر�ر

يحق لأيِّ طرف من اأطراف النزاع الطعن على القرار لدى املحاكم املخت�شة خالل ثالثي يومًا 
من تاريخ اإعالنه به، ويجب عليه اإخطار الهيئة والطرف الآخر يف النزاع خالل ع�شرة اأيام عمل من 

تاريخ تقدمي الطعن اإلى املحكمة.

مادة�)14(
ن�ْضر��لقر�ر

حة مـــن القرار على موقعها الإلكترونـــي الر�شمي خالل ثالثين يومًا  اأ - تقـــوم الهيئـــة بن�شر ن�شخة منقنَّ
تقويميًا من تاريخ �شدوره. وفي حال كان قرار الهيئة ل�شالح الم�شتِرك، تقوم الهيئة بالإ�شافة اإلى 
حة منه في م�شدر اإعالمي اآخـــر مكتوب كال�شحف خالل ذات المدة.  ذلـــك بن�ْشر الن�شخة المنقنَّ
حة المقتَرحة وطلبات ال�شرية في الفقرتين )ب، ج(  ـــق ذات القواعد المتعلقة بالنُّ�َشخ المنقنَّ وتطبنَّ

من هذه المادة.
حـــة المقتَرحة المتعلقة بالبيانات  ب - يجـــب على اأطراف النـــزاع اأن يقدموا اإلى الهيئة ُن�ُشَخهم المنقنَّ

ال�شرية بالقرار خالل يومي عمل من تاريخ �شدور القرار من قبل الهيئة، اإْن ُوِجدت.
حة للقرار ِوْفًقا لالأحـــكام القانونية ذات ال�شلة والإر�شادات  ج - تتولـــى الهيئة النظـــر في النُّ�َشخ المنقنَّ
المن�شـــورة ب�شاأن َتعاُمل الهيئة مـــع المعلومات ال�شرية وغير ال�شرية. وتقـــوم الهيئة باإعداد ن�شخة 



العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

37

حـــة المقتَرحة من  حـــة نهائية للقـــرار خالل ثالثة اأيام عمـــل من تاريخ ت�َشلُّمهـــا للنُّ�َشخ المنقنَّ منقنَّ
اأطراف النزاع ِوْفقًا للفقرة ال�شابقة.

�لف�ضل��ل�ضابع
�ضمانات�حماية�حقوق��مل�ضرِتك��أثناء�نظر��لنز�ع�

مادة�)15(
�الإجر�ء�ت��ملوؤقتة

اأ - ِوْفقًا للبندين )17،  18( من الفقرة )ج( من المادة )3( من القانون، يجوز للهيئة فْر�س اإجراءات 
�س لـــه اإلى اأن يتم حل النـــزاع - باأحد الطـــرق المن�شو�س عليها في  ل المرخنَّ موؤقتـــة علـــى الم�شغِّ
المواد )10،  11،  12( من هذه الالئحة - متى ارتاأت اأن خطر الإخفاق في فْر�س هذه الإجراءات 
من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى �شرر ج�شيم ل يمكن اإ�شالحه للم�شتِرك الذي هو الطرف الآخر في النزاع.

�س له فر�شة معقولـــة ل�شماع راأيه قبل  ـــل المرخنَّ ب- فيمـــا عـــدا الحالت الطارئـــة، ُتمنح الهيئة الم�شغِّ
اعتماد هذه الإجراءات.

ج- يجب اأن يكون اأمر فْر�س الإجراءات الموؤقتة كتابيًا، وُيخَطر به كل اأطراف النزاع كتابًة، ويجوز اأن 
يكون هذا الإخطار �شواء في ن�شخة ورقية مطبوعة اأو اإلكترونية، اأو كليهما.

د- تكون الإجراءات الموؤقتة نافذة حتى تاريخ:

ع من طرفي النزاع ب�شروط الت�شوية ِوْفقًا للفقرة )د( من  ي موقنَّ 1-  تزويد الهيئة بتاأكيد خطِّ
المادة )11( من هذه الالئحة.

2-  قيام الهيئة باإ�شدار القرار.
�س له اللتـــزام بالإجراءات الموؤقتـــة المن�شو�س عليها،  ل المرخنَّ للهيئـــة في حالة اإخفـــاق الم�شغِّ هـ- 

اتخاذ اإجراءات تنفيذية ِوْفقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في المادة )19( من هذه الالئحة.

�مادة�)16(
مو��ضلة�تقدمي��خلدمة��إلى�حني�حل��لنز�ع

فه، جزئيًا اأو كليًا، عن توفير  �س له اأو احتمالية توقُّ ل المرخنَّ ـــف الم�شغِّ اأ- يجـــوز للم�شتِرك في حالة توقُّ
�س له باإعادة خدمة  ل المرخنَّ خدمة الت�شالت مو�شوع النزاع، اأن يطلب من الهيئة توجيه الم�شغِّ
الت�شـــالت فورًا، اإما كليًا اأو جزئيًا، مـــع ال�شتمرار في تقديم خدمة الت�شالت للم�شتِرك - كليًا 

اأو جزئيًا – بح�شب الأحوال، ِوْفقًا لنف�س ال�شروط والأحكام لحين حل النزاع.
�س لـــه بموا�شلـــة تقديـــم الخدمة اأو  ـــل المرخنَّ ب- تراعـــي الهيئـــة عنـــد اإ�شدار قـــرار بالـــزام الم�شغِّ

ا�شتمراريتها، العتبارات الآتية:
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ا�شتعادة خدمة  حالة عدم  في  اإ�شالحه  يمكن  ل  �شررًا  الم�شتِرك  يعاني  اأن  احتمالية   -1
الت�شالت. 

�س له المعني. ل المرخنَّ 2- طبيعة عالقة الم�شترك بالم�شغِّ
3- نوع خدمة الت�شالت مو�شوع النزاع وال�شرر المحتمل - اإْن ُوِجد - الذي من �شاأنه اأن 

يلَحق بالم�شتِرك عند اإنهاء الخدمة اإلى حين حل النزاع.
�س له لإنهاء تقديم خدمة الت�شالت، اإْن ُوِجد. ل المرخنَّ 4- مبرر الم�شغِّ

5- طبيعة النزاع والإجراءات التي اتخذها اأطراف ال�شكوى اأو النزاع قبل وخالل اإجراءات 
�س له والإجراءات الر�شمية لحل النزاع. ل المرخنَّ حل ال�شكوى الداخلية للم�شغِّ

6- احتمالية اإنهاء النزاع ل�شالح الم�شتِرك ب�شاأن الأ�ش�س المو�شوعية.
�س له بالمتناع عن اإنهاء تقديم خدمة الت�شالت مو�شوع النزاع  ـــل المرخنَّ ه الم�شغِّ ج- للهيئـــة اأن توجِّ
د من الم�شتِرك للقيام بذلـــك ِوْفقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها  فـــي حالة عدم وجود طلب محدنَّ

في المادة )15( من هذه الالئحة.
�س له لإنهاء تقديم خدمة الت�شالت محل  ل المرخنَّ د- للهيئـــة النظر في اأية محاولة من جانب الم�شغِّ

د عند تقدير: النزاع ب�شكل غير عادل على اأنها عامل م�شدًّ

1- مبلغ الم�شاريف الذي �شُيمنح للم�شترك ِوْفقًا للمادة )17( من هذه الالئحة.
2- الم�شاريف الم�شتَحقة ِوْفقًا للمادة )25( من هذه الالئحة.

�س له طلبًا لإنهاء خدمة الت�شالت  ل المرخنَّ ي الم�شغِّ ق اأحكام الفقرة ال�شابقة في حالة تلقِّ ل تطبنَّ هـ- 
من اأية جهة عامة بما في ذلك اإدارة التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، اأو في حالة كْون مو�شوع 

النزاع محل تحقيق جنائي مع الم�شتِرك اأو تعلُِّقه بالأمن الوطني.

�مادة�)17(
�الإجر�ء�ت��لت�ضحيحية

�س له اإذا  ل المرخنَّ اأ- للهيئة فْر�س اإجراء واحد اأو اأكثر من الإجراءات الت�شحيحية التالية على الم�شغِّ
كان القرار في �شالح الم�شتِرك، وكان الإجراء �شروريًا لحماية م�شالحه:

�س له باتخاذ اإجراءات فورية ل�شمان وْقف وعدم تكرار الفعل اأو  ل المرخنَّ توجيه الم�شغِّ  .1
الإهمال الذي اأثار النزاع على الفور.

دة للخدمة اأو الممار�شات  �س له بتغيير الأحكام اأو ال�شروط الموحنَّ ل المرخنَّ توجيه الم�شغِّ  .2
المت�شلة بها اإذا لزم الأمر؛ لمْنع وقوع �شرر على الم�شتركين الآخرين.

3. الأمر ب�شداد الم�شاريف التالية للم�شتِرك، ب�شرط تقديم الم�شتِرك دلياًل تقبله الهيئة 
بهذه الم�شاريف:
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له القانوني فيما يتعلق  )اأوًل( التكاليف التي تكبنَّدها الم�شترك كنتيجة مبا�شرة لتعيين ممثِّ
بالنزاع.

)ثانيًا( الم�شاريف الفعلية للم�شتِرك.
�س له بال�شماح للم�شتِرك بف�شخ العقد دون اإلزامه باأية ر�شوم، اإذا  ل المرخنَّ 4. الزام الم�شغِّ
�س له  ل المرخنَّ كان منا�شبًا نظرًا لمجمل الظروف، وذلك مع عدم الإخالل بحق الم�شغِّ

في ا�شترداد تكاليف اأيِّ جهاز قْيد ال�شتخدام من ِقَبل الم�شتِرك.
�س له اللتـــزام خالله باأيٍّ من  ـــل المرخنَّ ب- للهيئـــة تحديـــد الموعـــد النهائي الذي يجـــب على الم�شغِّ

الإجراءات الت�شحيحية المذكورة اآنفًا.

�س له في حالة اإخفاقـــه في اللتزام باأيٍّ من  ل المرخنَّ ج- للهيئـــة اتخـــاذ اإجراءات التنفيذ �شـــد الم�شغِّ
الإجـــراءات الت�شحيحية التي ُفِر�شت عليه ِوْفقًا لإجـــراءات التنفيذ المن�شو�س عليها في المادة 

)19( من هذه الالئحة.

�لف�ضل��لثامن
�اللتز�م�و�لتنفيذ

مادة�)18(
�اللتز�م

�س له اإخطار الهيئة بقيامه  ل المرخنَّ اأ- فـــي حالة حل النزاع ب�شكل ر�شمي بموجـــب القرار، على الم�شغِّ
د من ِقَبـــل الهيئة ِوْفقًا  قة �شمن الإطار الزمنـــي المحدنَّ بـــاأيٍّ من الإجـــراءات الت�شحيحيـــة المطبنَّ
�س له بناًء على طلب الهيئة  ل المرخنَّ للفقرة )ب( من المادة )17( من هذه الالئحة. وعلى الم�شغِّ
اأن يقدم لها تاأكيدًا خطيًا وم�شتقاًل بذلك من قبل الم�شتِرك الذي كان الطرف الآخر في النزاع.

فقًا للمادتيـــن )10، 11( من هذه  ب- فـــي حالة مـــا اإذا تم حل النـــزاع بطريق الو�شاطـــة اأو الت�شوية ِوْ
د بتنفيذ الإجـــراءات الت�شحيحية المتَفق عليها - اإْن  الالئحـــة، يجب على طرف النزاع الذي تعهنَّ
ُوِجـــدت - اإبـــالغ الهيئة عمـــا اإذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات الت�شحيحيـــة خالل الفترة الزمنية 

المتَفق عليها بين الأطراف.

ج- يجـــب علـــى اأحد اأو كال طرفي النـــزاع اإبالغ الهيئة فورًا عند انق�شاء المـــدة المن�شو�س اأو المتَفق 
عليهـــا – بح�شب الأحوال - لتنفيذ الإجراءات الت�شحيحية ِوْفقًا لأحكام اأيٍّ من المواد )10، 11، 
12( مـــن هـــذه الالئحة، اإذا لم يتم تنفيذ هـــذه الإجراءات ب�شكل ُمْر�ٍس، وفـــي هذه الحالة يجوز 
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ي ُقُدمًا في اإجراءات التنفيذ ِوْفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة. للهيئة الُم�شِ

مادة�)19(
�لتنفيذ

اأ- للهيئة التحقيق في اأيٍّ من الحالت المزعومة لالإخفاق باللتزام باأيٍّ من الأمور الآتية:

1- القرار بما في ذلك اأيُّ اإخفاق في عدم تنفيذ اأية اإجراءات ت�شحيحية مفرو�شة بال�شكل 
ال�شحيح �شمن الإطار الزمني المن�شو�س عليه.

2- اأية اإجراءات ت�شحيحية اتفق عليها اأطراف النزاع كجزء من ت�شوية تم التو�شل اإليها 
ِوْفقًا لأحكام اأيٍّ من المادتين )10، 11( من هذه الالئحة.

3- اأية اإجراءات موؤقتة ُفِر�شت بموجب المادة )15( من هذه الالئحة.
اأخرى من�شو�س عليها في هذه الالئحة، بما في ذلك جميع المتطلبات  اأية متطلبات   -4

المدرجة في الملحق )اأ(. 
ب- يجب على الهيئة مراعاة الإجراءات المن�شو�س عليها في المادة )35( من القانون اإذا قررت اأن 

هناك اإخفاقًا في اللتزام بالإجراءات الم�شار اإليها في المادة ال�شابقة.
�س له بدفع غرامات مالية ِوْفقًا للمادة )35( من القانون، وفي حال  ل المرخنَّ ج- للهيئة اأن تاأمر الم�شغِّ
ما اإذا اأ�شدرت قرارًا باأنه كان هناك اإخفاق في اللتزام بالإجراءات الم�شار اإليها في هذه المادة، 
ويجـــوز ا�شتخـــدام نطاقات الغرامـــة الأ�شا�شية المن�شو�ـــس عليها في الملحـــق )اأ( لهذه الالئحة 
لتحديد المبلغ الأ�شا�شي للغرامة المالية ِوْفقًا للفقرة )46( من اإر�شادات فْر�س الغرامات. ويجوز 
بعـــد ذلك تعديل القيمة الأ�شا�شية �شعودًا اأو هبوطـــًا ح�شب تقدير الهيئة ِوْفقًا للفقرات من )47( 

اإلى )52( من اإر�شادات فْر�س الغرامات. 

�لف�ضل��لتا�ضع
�الأحكام��خلتامية

مادة�)20(
متطلبات�تقدمي��لتقارير

مة من الم�شتركين لمدة ل تقل  �س له الحتفاظ ب�شجالت ال�شكاوى المقدنَّ ل المرخنَّ اأ- يجب على الم�شغِّ
عن 12 �شهرًا من تاريخ تقديم ال�شكوى اإليه.

د من  �س له تقديم تقارير دوريـــة للهيئة ِوْفقًا للجـــدول الزمني المحدنَّ ـــل المرخنَّ ب- يجـــب علـــى الم�شغِّ
نة في الملحق )ب(، بما في ذلـــك المعلومات الواردة في الملحق )ج( من  الهيئـــة بال�شيغة المبينَّ
هـــذه الالئحة. ويجوز للهيئة زيـــادة اأو تقليل نطاق و/اأو عدد متطلبات تقديم التقارير الواردة في 
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�س له. ل المرخنَّ ه اإلى الم�شغِّ ا بقرار منها اأو باإخطار مكتوب يوجنَّ الملحق )ب( اإمنَّ
ج- يجـــوز للهيئـــة عند ت�شلُّم التقارير المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، اأن تطلب من 
�س له جْمـــع معلومات اإ�شافية غير المن�شو�س عليها فـــي الملحق )ج( وتقديمها  ـــل المرخنَّ الم�شغِّ

دها.  للهيئة بالطريقة وال�شيغة التي تحدِّ
�س له للهيئة ِوْفقًا لأحكام هذه المادة  ـــل المرخنَّ د- يجـــب تقديم اأية تقارير اأو معلومات من ِقَبل الم�شغِّ

وذلك في الوقت المنا�شب وب�شكل كامل ودقيق.

مادة�)21(
ن�ضر��الإح�ضاء�ت�من�ِقَبل��لهيئة

لين  اأ- يجـــوز للهيئة ب�شفة دورية اأو عندما ترتئـــي ذلك، جْمع ون�شر الإح�شاءات المتعلقة باأداء الم�شغِّ
�س لهم كل على حدة ب�شاأن: المرخنَّ

1- حل ال�شكاوى.
2- حل المنازعات.

ب- يجـــوز للهيئة جْمع هذه الإح�شاءات التي تراها مهمة للم�شلحة العامة، ون�شرها ب�شكل فردي لكل 
�س له اأو ب�شكل اإجمالي اأو متقارن. ل مرخنَّ م�شغِّ

ج- يجوز اأن ت�شتمل الإح�شاءات المن�شورة على:

هذه  من   )20( للمادة  ِوْفقًا  لهم  �س  المرخنَّ لين  الم�شغِّ ِقَبل  من  مة  المقدنَّ المعلومات   -1
الالئحة.

�س له التي وافقت عليها الهيئة على اأنها  ل مرخنَّ 2- عدد طلبات ت�شوية النزاع المتعلقة بم�شغِّ
منازعات، وعلى وجه الخ�شو�س:

للمادتين )10، 11( من هذه  ِوْفقًا  بنجاح  ت�شويتها  تمت  التي  المنازعات  )اأوًل( عدد      
الالئحة، وبالأخ�س:

�س له لتنفيذ الإجراءات الت�شحيحية  ل المرخنَّ     1. عدد الحالت التي وافق عليها الم�شغِّ
كجزء من الت�شوية، والإجراءات الت�شحيحية الأكثر �شيوعًا المتَفق عليها في هذا ال�شدد.

�س له الإجراءات الت�شحيحية المتَفق  ل المرخنَّ ذ فيها الم�شغِّ      2. عدد الحالت التي لم ينفِّ
عليها ب�شكل �شحيح، والتي من �شاأنها اتخاذ اإجراءات التنفيذ بموجب المادة )19( من 

هذه الالئحة.
     )ثانيًا( عدد المنازعات التي تم حلُّها بموجب القرار، وعلى وجه الخ�شو�س:

اإجــراءات  اتخاذ  له  �س  المرخنَّ ل  الم�شغِّ الهيئة على  فيها  التي فر�شت  الحالت  1. عدد     
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المفرو�شة في  �شيوعًا  الأكثر  الت�شحيحية  والإجــراءات  ت�شحيحية كجزء من قرارها، 
هذا ال�شدد. 

�س له الإجراءات الت�شحيحية المفرو�س  ل المرخنَّ ذ فيها الم�شغِّ  2. عدد الحالت التي لم ينفِّ
عليه، مما يوؤدي اإلى اتخاذ اإجراءات التنفيذ بموجب المادة )19( من هذه الالئحة.

مادة�)22(
ن�ْضر��ملبادىء��لتوجيهية

اأ - يجـــوز للهيئـــة اأن تن�شـــر على موقعهـــا الإلكتروني الر�شمي مـــن وقت لآخر مجموعة مـــن المبادىء 
التوجيهيـــة التـــي ا�شتمدتهـــا من الت�شويـــات التي تم التو�شل اإليهـــا ِوْفقًا للمادتيـــن )10، 11( من 
لين  هـــذه الالئحة، والقـــرارات ال�شادرة بموجب المـــادة )12( من هذه الالئحـــة؛ لتزويد الم�شغِّ
�ـــس لهم والم�شتركين بالتوجيهات حول كيفية حل المنازعات ال�شائعة اأو المتكررة من ِقَبل  المرخنَّ

الهيئة واحتمالية التعامل معها في الم�شتقبل، وذلك بمراعاة الآتي:

مبداأ  اأي  ن�شر  قبل  لهم  �س  المرخنَّ لين  الم�شغِّ مع  الت�شاور   - تقديرها  - ح�شب  للهيئة   -  1
هذه  من   )12( للمادة  ِوْفقًا  الهيئة  عن  �شادر  لقرار  مو�شوعًا  يكن  لم  جديد  توجيهي 

الالئحة.
التوجيهية ك�شوابق ذات �شلة، وتنظر في مدى  المبادىء  الهيئة بعين العتبار  تاأخذ   - 2 
قة عند تقييم الإجراءات الت�شحيحية التي �شيتم  انحراف الطرف عن اأية مبادىء مطبنَّ

تنفيذها ِوْفقًا للمادة )17( من هذه الالئحة.
يجوز للهيئة اإ�شدار توجيهات ب�شاأن تنفيذ اأيِّ حكم من اأحكام هذه الالئحة. ب - 

�مادة�)23(
�ل�ضكاوى��ملتكررة��أو��ملتماثلة�

�س له اإبالغ الهيئة اإذا تلقى اأكثر من ع�شر �شكاٍو خالل فترة خم�شة اأيام  ل المرخنَّ اأ - يجـــب علـــى الم�شغِّ
عمـــل مـــن م�شتركين مختلفيـــن يتقدمون بنف�س النوع مـــن ال�شكوى، ول يتم التعامـــل مع ال�شكاوى 
المتعلقـــة بجـــودة الخدمة على اأنها �شـــكاوى متكررة لأغرا�س هذا الحكم، فـــي حال تعلقت بنف�س 
ر في الخدمة اأو خلـــل في ال�شبكة اأو الخدمة، ب�شرط اأن يكـــون النقطاع اأو الخلل  النقطـــاع المقـــرنَّ
قـــد تم الإخطار عنـــه لإدارة ال�شئون التقنية والعمليات/ ق�شم �شئون الم�شتهلك بالهيئة كتابيًا وفي 

الوقت المنا�شب.

�س له باإبالغ الهيئـــة ِوْفقًا للفقرة ال�شابقة من هـــذه المادة، تقوم  ـــل المرخنَّ فـــي حالـــة قيام الم�شغِّ ب - 
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�س له قبل اتخاذ قـــرار ب�شاأن الإجراءات المنا�شبة التي يجب  ل المرخنَّ الهيئـــة بالت�شاور مع الم�شغِّ
اتخاذها.  

مادة�)24(
�ل�ضرية�

اأ - يجـــوز لأطراف النـــزاع اأن يطلبوا من الهيئة التعامل ب�شرية مع المعلومـــات المقدمة - �شواء كانت 
مكتوبـــة اأو �شفويـــة - خالل اإجراء الو�شاطـــة اأو الت�شوية اأو حـــل النزاع ب�شكل ر�شمـــي ِوْفقًا للمواد 
)10، 11، 12( من هذه الالئحة. وتقوم الهيئة بالنظر في اأيِّ طلب ذي �شلة ِوْفقًا لل�شيا�شات التي 

و�شعتها للتعامل مع المعلومات ال�شرية وغير ال�شرية.
مـــت للهيئة لأغرا�س حل النـــزاع ل�شيا�شة الخ�شو�شية  ب - يجـــب اأن تخ�شع اأيـــة بيانات للم�شتِرك ُقدِّ

الخا�شة بالهيئة المتعلقة با�شتخدام هذه البيانات.

�مادة�)25(
�لر�ضوم�و�مل�ضاريف

ق اأية ر�شوم لحل النزاع من ِقَبل الهيئة بموجب المادة )56( من القانون. اأ - ل تطبنَّ
ب - يدفع اأطراف النزاع عادًة م�شاريفهم الخا�شة المرتبطة بحل النزاع خالل ع�شرين يوم عمل من:

1 - تاريخ اإ�شدار القرار.
هذه  من   )11( اأو   )10( المادتين  من  لأيٍّ  ِوْفقًا  الت�شوية  ب�شاأن  التفاق  تنفيذ  - تاريخ   2

الالئحة، اإذا تكبنَّدت اأيًا من تلك الم�شاريف.
دة تتعلق ب�شلوك اأحد اأطـــراف النزاع، اأن تفر�س عليه  يجـــوز للهيئة، في حالة وجـــود ظروف م�شدنَّ ج - 

اللتزام بدفع اأية م�شروفات اإ�شافية ذات �شلة تترتب على �شلوكه. 
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جمل�ض��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت
 

�إعالن�رقم�)5(�ل�ضنة�2018
�ِضية��ل�ضادرة�يف��ملناق�ضات�خالل��ضهر�مايو�2018 ْ ب�ضاأن�قر�ر�ت��لرتَّ
�إعمااًل�الأحكام��ملادة�)37(�من��ملر�ضوم�بقانون�رقم�)36(�ل�ضنة�2002
ب�ضاأن�تنظيم��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت�و�مل�ضرتيات�و�ملبيعات��حلكومية�

ُتن�ضر��ملناق�ضات��الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الشركة العامة للدواجن
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

57,790 BD FARRELLY & MITCHELL ١ GENERAL POULTRY COMPANY - EXPANSION & 
GROWTH STRATEGY (PHASE 2) - INTERNAL 

TENDER FOR SELECTION OF A CONSULTANT

مناقصة TB/23645/2017 ١

269,000 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد 2000طن علف دجاج بياض 17 % مناقصة 1/2017 ٢

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,000 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
057/03/2017

١

1,359,065.400 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١

582,456.600 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

1,941,522.000 المجموع (د.ب.):

كابالت أرضية مناقصة TC/AH/PT-
011/01/2017

٢

1,522,350 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوحة التوزيع مناقصة TC/FN/PT-
017/01/2017

٣

1,413,000 BD EMCO CO ١ عدادات مياه الكترونية مناقصة TC/AH/PT-
 051/02/2017

٤

270,240 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
B.S.C

١ محطات فرعية مناقصة TC/AK/PT-
042/03/2017

٥

65,108 BD CROWN INDUSTRIES ١ محطات فرعية مع اكسسواراتها مزايدة BK/16/2016 ٦

451,974.600 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

1,054,607.400 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

٢

1,506,582.000 المجموع (د.ب.):

كابالت أرضية مناقصة TC/AK/PT-
013/01/2017

٧

2,242,992 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محطات فرعية مناقصة TC/AJ/PT-
016/01/2017

٨

2,924,435 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١

1,160,207.360 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

4,084,642.36 المجموع (د.ب.):

محوالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
 014/01/2017

٩

1,405,404 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

573,870.960 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

٢

1,979,274.96 المجموع (د.ب.):

محوالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
 015/01/2017

١٠

29,792 BD FUTURE SHOP CO. ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
063/03/2017

١١

52,561 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١ صمامات مياه مناقصة TC/AH/PT-
 028/02/2017

١٢

01/05/2017من:
31/05/2017إلـى:

صفحة 1 من 7

�إعالنات�ب�ضاأن�قر�ر�ت��لرت�ضية��ل�ضادرة�عن�جمل�ض��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت
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المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

579,180 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت أرضية مناقصة TC/AJ/PT-
060/03/2017

١٣

13,328.240 BD SIEMENS ١
67,920 BD GULF GLOBAL 

BUSINESS
٢

81,248.240 المجموع (د.ب.):

قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/OK/PT-
 214/12/2016

١٤

2,585.383 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١

43,452 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

٢

46,037.383 المجموع (د.ب.):

قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/NF/PT-
217/12/2016

١٥

62,616.345 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١

204,609 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

267,225.345 المجموع (د.ب.):

كابالت أرضية مناقصة TC/NH/PT-
 039/02/2017

١٦

25,341.920 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١

26,187 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

٢

51,528.920 المجموع (د.ب.):

معدات مياه مناقصة TC/AJ/PT-
 049/02/2017

١٧

21,000 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
059/03/2017

١٨

294,450 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ WATER METER مناقصة TC/AJ/PT-
 068/03/2017

١٩

305,352 BD CROWN INDUSTRIES ١ أسالك كهربائية ألومنيوم، أسالك كهربائية نحاسية مزايدة BK/3/2017 ٢٠

57,225 BD AMEERI STORES ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 058/03/2017

٢١

45,000 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ عدادات مياه مناقصة TC/AK/PT-
082/04/2017

٢٢

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

180,000 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ طلب الموافقة على انشاء ملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بمدينة حمد مناقصة TB/23689/2017 ١

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

112,275 BD HITACHI SAIHATI ENG ١ شراء قطع غيار لتجديد المخزون في محطة الضغط رقم 7 لشركة التوسعة مناقصة RFQ2016250851
 80760

١

بنك البحرين للتنمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

85,500 BD DUN & BRADSTREET ١ إنشاء مركز لتنمية الصادرات البحرينية مناقصة TB/23513/2017 ١

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

64,698 BD SAUDI ARABIAN 
INSURANCE CO

١ التأمين الصحي والتأمين على الحياة لموظفي بورصة البحرين مناقصة BHB/2017/1 ١

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

296,565.450 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ تجديد رخص استخدام برامج المايكروسوفت ألغراض تعليمية  مناقصة TB/23764/2017 ١

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

678,600 BD ATLAS BUSINESS 
MANAGEMENT

١ خدمات تنظيف في جامعة البحرين مناقصة UOBP/13/2016 ١
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جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

24,900 BD FOUR SQUARE 
PUBLICITY & 
ADVERTISING

١ مناقصة توريد شاشات عرض الكترونية مناقصة UOB/12/2016 ٢

39,000 BD KPMG ADVISORY ١ عقد التدقيق الخارجي مع شركة كي بي ام جي فخرو مناقصة TB/23728/2017 ٣

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

231,012.500 EU
R

االتحاد البحريني للسيارات ١ التعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال وان 2017

مناقصة TB/23031/2016 ١

1,315,398.240 BD AUTOMOBILE CLUB DE 
L'QUEST

١ التعاقد مع السادة / AUTOMOBILE CLUB L'OUEST لسباق 
التحمل 12 ساعة لحلبة البحرين الدولية

مناقصة TB/23724/2017 ٢

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,806,198 BD شركة الغالم رسول للتجارة 
واالنشاءات

١ أعمال انشاء فرساي بالزا في مدينة عيسى مناقصة EDAMAH/DEV/00
7/2017

١

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

276,660 BD PRUDENT SOLUTIONS ١ خدمات األتمتة العامة - (وحدات التحكم ) والخدمات المرتبطة بها مناقصة RFP/TATWEER/1
3/2017

١

437,398 BD CONDOR
TECHNOLOGY

١ أتمتة مضخات الرفع العامودي - خدمات اتصاالت الراديو مناقصة RFP/Tatweer/21/2
017

٢

945,000 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

١ توريد حمض الهيدروكلوريك لمدة ثالث سنوات مناقصة RFP/Tatweer/29/2
 017

٣

80,139 BD LSS TECHNOLOGIES ١ توريد تركيب جهاز متوروال اس ال ار  مناقصة RFP/Tatweer/24/2
017

٤

390,000 US
D

BAKER PETROLITE - 
SAUDI

١ CORROSION INHIBITOR CRW 9229 توريد مناقصة TP-062-2017 ٥

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

130,000 BD INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT
ASSOCIATION - IATA

١ AVIATION STUDY CONSULTANCY SERVICES مناقصة BAC/138/2015 ١

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

187,520 BD KBC ADVANCED 
TECHNOLOGIES

١ PROVISION OF OPERATION UNIT TECHNOLOGY 
MANUALS

مناقصة T160165 ١

1,316,000 BD BAHRAIN
INTERNATIONAL
CARGO SERVICES

١ توفير خدمة الشحن من الباب الي الباب لمدة خمس سنوات مناقصة T160186 ٢

92,760 BD MOHAMMED
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO

١ تصليح وصيانة مولد احتياطي الطوارئ ومضخة الكتربلير مناقصة T160138 ٣

40,600 BD FOOD CIRCLE ١
199,084 BD JAWAD BUSINESS 

GROUP
٢

239,684 المجموع (د.ب.):

ترخيص لتشغيل متجر في محطة الروضة و المحرق و السوق المركزي مناقصة (43)T160197 ٤

44,421.440 BD DELHAM GENERAL 
TRADING & 
CONTRACTING CO

١ SECURITY AND VULNERABILITY THREATS 
ASSESSMENT AUDIT 

مناقصة T160147 ٥

66,507.600 BD LULU STORE 
MAITENANCE
EQUIPMENTS CO 

١

17,663.700 BD AL KUWAITI 
INDUSTRIAL

٢

84,171.300 المجموع (د.ب.):

SUPPLY OF BEARINGS, OIL SEALS AND O-
RINGS

مناقصة Q091170(MTCE) ٦

161,862 BD ARIES MARINE ١
113,398 BD INTERTEK INDUSTRY ٢

275,260 المجموع (د.ب.):

SPECIALISED NON-DESTRUCTIVE TESTING 
(NDT) SERVICES

مناقصة T160065 ٧

1,680,510 BD HUDSON PRODUCTS 
CORP

١ شراء عدد 8 حزم أنابيب لمبردات الهواء البخاري لوحدة التكسير 
الهيدروجيني

مناقصة (54)Q092944 ٨
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طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10,615,886 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ التأمين الصحي لموظفي شركة طيران الخليج وعوائلهم مناقصة  BTB-17-01-1645 ١

62,500 US
D

STEPHENSON
HARWOOD

١ تعيين مكتب محاماة استشاري لمراجعة عقود بيع و اعادة شراء الطائرات 
بوينغ 787-9

مناقصة btb-17-02-1653 ٢

155,535 BD EGYPT AIR ١ CARGO HANDLING SERVICES AGREEMENT AT 
CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT (CAI)

مناقصة TB/23636/2017 ٣

124,917 BD OMAN AIR S.A.O.C ١ GROUND AND CARGO HANDLING SERVICES 
AGREEMENT AT MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT

مناقصة TB/9836/2009 ٤

350,305 US
D

FLIGHT PARTS - 
XIAMEN IMPORT & 
EXPORT

١ PURCHASE OF ROUTABLE HEADSETS مناقصة BTB-16-10-1626 ٥

612,000 BD BLUE OASIS BUILDING ١ LEASE OF NEW BUILDING FOR GULF AIR CABIN 
CREW ACCOMMODATION (BLUE OASIS)

مناقصة TB/23669/2017 ٦

249,480 US
D

HONEYWELL
INTERNATIONAL INC

١ ACQUISITION OF A FUEL MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM (FMIS)

مناقصة ITC-16-2-1475 ٧

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

72,870.950 BD ABDULLA AHMED 
NASS & SONS CO

١ التعاقد المباشر لتجهيز األرض لموقع مهرجان ربيع الثقافة 2017 مناقصة TB/23297/2017 ١

200,480 BD AVL CONCEPTS CO ١ 2017 تعيين شركة لبناء المسرح بكامل التجهيزات الصوت والضوء 
لمهرجان ربيع الثقافة

مناقصة TB/22778/2016 ٢

188,500 BD TOM JONES ١
45,554 BD TRACES BY THE 7 

FINGERS
٢

106,691 BD ART ROTANA HOTEL ٣
39,585 BD UB40 ٤

380,330 المجموع (د.ب.):

التعاقد المباشر مع الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة  مناقصة TB/22695/2016 ٣

61,820 BD ENCYCLOMEDIA
ADVERTISING CO 

١

13,600 BD MIRACLE GRAPHICS 
CO

٢

47,204.500 BD GULF MEDIA 
INTERNATIONAL

٣

23,800 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

٤

146,424.5 المجموع (د.ب.):

شراء وتركيب مساحات اعالنية لمهرجان ربيع الثقافة 2017 مناقصة TB/22779/2016 ٤

28,000 BD TRUCIAL INVESTMENT 
PARTNERS

١ (FINTECH) التعاقد المباشر مع شركة إستشارية في مجال مناقصة TB/23662/2017 ٥

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

79,500 BD H C P Y ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

١ MOATAREDH دراسة جدوى شاملة لتطوير جزيرة المعترض (
(ISLAND

مناقصة BTEA/38/2016 ١

49,000 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ إنشاء وتصنيع وتسليم وتفكيك جناح البحرين المشارك في معرض اميكس 
2017 في فرانكفورت -المانيا

مناقصة BTEA43/2017 ٢

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

86,784 BD CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS

١ تصليح و إعادة تأهيل ريش ضاغط الهواء في التوربين الغازي نوع الستوم 
13 دي أم

مناقصة PM--2016-231
EPD

١

66,018 BD TRACTEBEL
ENGINEERING

١ تعيين جهة استشارية إلعداد دراسة جدوى لتطبيق الئحة فنية خاصة 
بتوصيل األلواح الفوتوغرافية و قياس أثرها على الشبكة الكهربائية في 

 NET METERING مملكة البحرين وفق مبدأ الحساب الصافي

مناقصة PS--2017-012
PLST

٢

13,112 BD BUCHEN INDUSTRIAL 
SERVICES MIDDLE 
EAST W

١ أعمال تنظيف وإزالة المواد الهيدروكربونية من خزان الغاز المتكثف و 
مرشحات الغاز- عقد لمدة سنتين

مناقصة RM--2017-015
EPD

٣

31,374 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ تزويد خدمات مانديان ألمن المعلومات مناقصة   PP-ISD-2017-008 ٤

2,344,401.500 BD INVITA CO ١ OUTSOURCING EWA CONTACT CENTER CRM 
SERVICES FOR 3 YEARS

مناقصة RP-CC-2016-215 ٥

46,900 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF CISCO 
FIREPOWER SYSTEM LICENSES 

مناقصة PS-ISD-2017-040 ٦

273,580 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تزويد و تركيب خوادم و أنظمة التخزين مناقصة  PP-ISD-2017-016 ٧
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هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,000 BD شركة خدمات امازون ويب ١ التعاقد المباشر مع شركة أمازون مناقصة TB/23670/2017 ١

25,776 BD ZAJIL PRESS W.L.L ١ االتصال بشبكة مجلس التعاون الخليجي مناقصة TB/22609/2016 ٢

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

225,000 US
D

FRONTIER
ECONOMICS

١ تقديم المساعدة االستشارية للهيئة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع اإلطار 
االقتصادي الجديد والفصل الوظيفي

مناقصة TRA/DIRECT/CO
N/2017/001

١

45,695 BD INSPIRING SOLUTIONS 
CONSULTANCY CO.

١ قياس اإلشارات الصادرة من شبكات االتصاالت مناقصة TRA/RFP/2017/04
3

٢

45,000 BD KPMG/FAKHRO ١ خدمات استشارية لدراسة قدرات وامكانيات القوى العاملة البحرينية في 
قطاع االتصاالت في مملكة البحرين

مناقصة TRA/RFP/2016/03
4

٣

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

971,600 BD GHE / HAJ - EWAN ١ PREQUALIFICATION APPLICATIONS FOR ABU 
DHABI FUND FOR DEVELOPMENT (ADFD) 

PROGRAM
PRE-QUALIFICATION OF CONSULTANCY FIRMS 

FOR CONSULTANCY SERVICES FOR DESIGN 
AND SUPERVISION FOR CONSTRUCTION OF 

SOFT AND HARD LANDSCAPING WORKS AT AL 
MADINA AL SHAMLIYA 

مناقصة SP/11/14 ١

993,510 BD ASEERI
CONSTRUCTION

١

1,003,516 BD AL QAWAREER 
CONTRACTING CO.

٢

2,371,009 BD AL SHAHEEN 
CONTRACTING
ESTABLISHMENT

٣

929,332 BD AL HAIKAL 
CONSTRUCTION

٤

2,470,498 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

٥

7,767,865 المجموع (د.ب.):

أعمال بناء عدد 81 وحدة سكنية نوع 
D11

A موقع 230، مجمع 937 في منطقة البحير ، مقاولة رقم

مناقصة HP/28/16 ٢

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

192,565 BD MAJESTIC MEASURE 
CONSTRUCTION

١ مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في األمم المتحدة في نيويورك ، أعمال 
التصميم و التنفيذ إلعادة تأهيل مقر البعثة

مناقصة SPO/189/16 ١

406,300 BD FIRMCO
REFURBISHMENT
CONSTRUCTION

١ مبنى الملحقية الثقافية في لندن - أعمال إعادة تأهيل المبنى مناقصة SPO/180/15 ٢

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

35,999.250 BD AL HOTY ANALYTICAL 
SERVICES

١ معاينة وصيانة األجهزة المخبرية لمجموعة جودة المياه المعالجة مناقصة SES-16/0014 ١

1,035,000 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١

1,035,000 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

٢

380,000 BD ELECTROTECH
CONTRACTING
SERVICES CO. SPC.

٣

1,035,000 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

٤

1,035,000 BD MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING

٥

480,000 BD TRASS
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION WLL

٦

5,000,000 المجموع (د.ب.):

المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني المدنية و الميكانيكية و الكهربائية 
2018-2017

مناقصة BMD-15/0010 ٢
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وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

303,264 BD CAPITAL SECURITY 
SERVICES

١ حراس أمن مباني و حدائق بلدية المحرق مناقصة RFP/MUH/2016/2
 2

٣

65,705.500 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١

29,297.500 BD HASHIM PESTICIDES 
EST

٢

95,003.000 المجموع (د.ب.):

توفير المواد والمبيدات لمشروع سوسة النخيل الحمراء ولقسم الحجر 
ووقاية النبات

مناقصة  MUN/AG/17/2016 ٤

280,104 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ مزايدة تشييد وتأجير مواقع إعالنية لعدد (4) لوحات إعالنية نوع يوني 
بول (محافظة المحرق)

مزايدة RFP/MUH/2016/0
8

(MUN/MM/A09/20
16)

٥

45,000 BD JAHECON ١ مشاريع الطرق
مناقصة رقم RDS-15/0008 – أمر تغييري

المقاولة الزمنية لألعمال المدنية (2015-2017)
أعمال الحماية للسور الجنوبي لمحطة أم الحصم لضخ المياه – عقد رقم 

RPD-15/032

مناقصة TB/23734/2017 ٦

775,698 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ مناقصة الصرف الصحي لمباني ومجمعات البلدية مناقصة MUN/NAM/24/201
6

٧

752,150 BD GULF MEDIA 
INTERNATIONAL

١  مزايدة تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة (المجموعة األولى) 
(محافظة المحرق)

مناقصة MUN/MM/A013/2
016

٨

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

11,990 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١

26,785.500 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

٢

1,495 BD AL MUFEED LOW 
POWER SERVICES CO

٣

40,270.5 المجموع (د.ب.):

توفير معدات اإلطفاء مع قطع الغيار لوزارة الداخلية مناقصة 10/2016 ١

15,000 BD GLOBAL
CONSULTANCY HOUSE

١

20,000 BD BLUE EQUIPMENTS 
MEDICAL

٢

2,000 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٣

50,000 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٤

60,000 BD GENERAL MEDICAL ٥
38,000 BD GULF MARKETS 

INTERNATIONAL W .L 
.L

٦

60,000 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٧

37,000 BD UNION MEDISCIENCE ٨
90,000 BD CIGALA GULF MEDICAL ٩
28,000 BD MANAMA SCIENTIFIC 

CO
١٠

400,000 المجموع (د.ب.):

توفير مواد طبية ومختبرية ومواد لعيادة األسنان لوزارة الداخلية مناقصة 1/2017 ٢

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

74,250 BD BAHRAIN MEDICAL & 
INDUSTRIAL GAS 
PLANT

١ صيانة أنابيب الغاز الطبية لمدة أربع سنوات مناقصة MOH/103/2017 ١

69,505 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ تزويد أجهزة طبية مناقصة MOH/114/16 ٢

77,076 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ تزويد أجهزة طبية مناقصة MOH/115/2016 ٣

28,104 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ دعم الصفحات اإللكترونية الداخلية والخارجية لوزارة الصحة مناقصة MOH/102/2017 ٤
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وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

61,689.600 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ توفير مستخدمي مكاتب مناقصة HFR/03/2017 ١

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

29,500 BD EURO MOTORS CO. 
W.L.L

١ شراء سيارات وزارية مناقصة TB/23726/2017 ١

29,421.645 BD شركة لوديز ١ التعاقدات الخاصة بعمليات التدقيق الخارجي للوزارة مناقصة TB/23727/2017 ٢

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

210,266 BD WADAH AL NAHAR 
CONTRACTING

١ مناقصة انشاء وصيانة استوديوهات القنوات الرياضية داخل وخارج مجمع 
وزارة االعالم

مناقصة MIA/27/2016 ١

وزارة شئون مجلس الوزراء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

6,480 BD خدمات الفا للحريق ١
32,000 BD INTERNATIONAL

AGENCIES CO
٢

950 BD YUSIF BIN YUSIF 
FAKHROO

٣

39,430 المجموع (د.ب.):

شراء أجهزة لتعزيز األمن في ديوان سمو رئيس الوزراء مناقصة TB/23692/2017 ١
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جمل�ض��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت
 

�إعالن�رقم�)6(�ل�ضنة�2018
�ِضية��ل�ضادرة�يف��ملناق�ضات�خالل��ضهر�يونيو�2018 ْ ب�ضاأن�قر�ر�ت��لرتَّ
�إعمااًل�الأحكام��ملادة�)37(�من��ملر�ضوم�بقانون�رقم�)36(�ل�ضنة�2002
ب�ضاأن�تنظيم��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت�و�مل�ضرتيات�و�ملبيعات��حلكومية

�ُتن�َضر��ملناق�ضات��الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,364.450 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١

15,389.540 BD SIEMENS ٢
19,753.990 المجموع (د.ب.):

قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/OK/PT-
 216/12/2016

١

26,730 BD CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS

١ موصل كهربائي إلدارة نقل الكهرباء مناقصة SP/OK/PT-
001/01/17

٢

39,060 BD THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO.

١ مواد كيميائية لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
070/03/2017

٣

401,342.950 BD SAUDI CABLE CO. ١ توريد كابالت ذات جهد 66 كيلوفولت مناقصة SP/HM/PM/-
065/03/2017

٤

28,581.190 BD SIEMENS ١
939.200 BD BIZLINE INDUSTRIAL 

SUPPLY
٢

18,074.200 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

٣

47,594.590 المجموع (د.ب.):

قطع غيار سيمنز لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/AY/PT-
018/01/2017

٥

102,060 BD PROCESS
ENGINEERING CO.
PENCO

١ مواد كيميائية لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
071/03/2017

٦

123,700 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
077/04/2017

٧

156,600 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
079/04/2017

٨

249,150 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ أمتار مياه مناقصة TC/NH/PT-
  087/04/2017

٩

2,295 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

41,220 BD EUROTURBINE S.P.C ٢
43,515 المجموع (د.ب.):

وصالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
076/04/2017

١٠

75,000 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح توزيع مناقصة TC/AH/PT-
078/04/2017

١١

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

60,000 BD I FIX ١ صيانة األندية الوطنية من 2015 لغاية 2017 مناقصة RFPGOYS/40/20
14

١

123,000 BD MOTIVATE EVENTS & 
MEDIA CO

١ ديكورالنسخة الثامنة من مدينة شباب 2030- لسنة 2017 مناقصة RFPMYS/1/2017 ٢

النيابة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

103,680 BD SINGAPORE CLEANING 
SERVICES

١ تنظيف مبنى النيابة العامة ومبنى ادارة االدلة المادية ومقر وحدة التحقيق 
الخاصة

مناقصة 1/2017 ١

01/06/2017من:
30/06/2017إلـى:
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بنك البحرين للتنمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

90,000 BD APTIVAA MIDDLE EAST ١ IFRS 9 STANDARDS IMPLEMENTATION مناقصة  RFP/BDB/2017/1 ١

193,922.964 BD AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C

١ مناقصة خدمات التنظيفات العامة لمجمع سترة التجاري مناقصة RFP/BBIC/SM/20
17/3

٢

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,825,062 BD BRINC LTD ١
895,047 BD NEST MANAGEMENT 

LTD
٢

2,720,109 المجموع (د.ب.):

دعم صندوق العمل في تأسيس مسرعات االعمال الناشئة في مملكة 
البحرين

مناقصة LF-152 ١

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

48,148.677 BD JASHANMAL & SONS 
B.S.C (CLOSED)

١

64,375.707 BD GROWMORE
LEARNING SOLUTIONS

٢

31,597.450 BD KHALID AL SHEGREY 
BOOKSTORE

٣

15,853 BD STM MIDDLE EAST FZE ٤
153,688.489 BD MIDDLE EAST 

CONSULTANCY
CENTER CO. W.L.L

٥

3,580.920 BD AWAL STATIONERY ٦
317,244.243 المجموع (د.ب.):

توريد كتب دراسية مناقصة  UOBQ/2/2017 ١

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

126,000 BD ALFATEHEEN TRADING ١ طلب الموافقة لتأجير جزء مناألرض الواقعة بمنطقة عسكر بصورة مؤقتة 
- شركة الفاتحين للتجارة

مناقصة TB/23523/2017 ١

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

56,976 BD NIDUKKI TRADING 
COMPANY

١ خدمات جمع القمامة ومياه الصرف الصحي مناقصة RFP/Tatweer/23/2
 017

١

12,622,989 BD BAHRAIN SPECIAL 
TECHNICAL SERVICES 
- STS

١

9,522,606 BD AHMED MANSOOR 
ALAALI

٢

22,145,595 المجموع (د.ب.):

SINGLE SOURCE SUPPLY PF SPARE PARTS OF 
FLOWSERVE BOOSTER PUMPS

مناقصة TP-013-2016 ٢

1,494,000 US
D

WESTERN FALCON INC ١ توريد أنابيب مناقصة TP-050-2016 ٣

63,932.200 BD PERONI MIDDLE EAST 
FZCO

١ REQUEST TO TRANSFER PURCHASE ORDER 
FROM THE OEM LOCAL AGENT TO THE OEM 

DIRECTLY

مناقصة TB/23871/2017 ٤

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

81,492 BD GULF MARCOM 
MARKETING CO

١ SELECTION AND APPOINTING STRATEGIC 
CREATIVE AGENCY-TENDER NO. BAC/187/2016

مناقصة BAC/187/2016 ١

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

715,715 BD CROWN INDUSTRIES ١ إزالة وبيع مواد الخردة المختلفة مزايدة (49)T170037 ١

919,000 BD BATELCO ١ INSTALLATION OF CCTV AT 16 BAPCO SERVICE 
STATIONS

مناقصة (19)T160136 ٢
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

17,539.760 BD VIKOMA
INTERNATIONAL

١

16,120 BD OCEAN SUPERIOR 
TRADING CO

٢

14,434.900 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

٣

48,094.660 المجموع (د.ب.):

طلب شراء مواد مكافحة التسرب النفطي مناقصة Q092057 ٣

75,691.300 BD AHMED MANSOOR 
ALAALI

١

79,178.400 BD BAHRAIN
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO

٢

154,869.700 المجموع (د.ب.):

توفير مثبت أثقال لقسم تثبيت األثقال مناقصة (28)T160192 ٤

42,046 BD PRUDENT SOLUTIONS ١ PURCHASE OF PH (POWER OF HYDROGEN) 
ANALYZER WITH SAMPLE CONDITIONING 

SYSTEM

مناقصة (17) Q090839 ٥

685,577.230 US
D

TC EQUIPMENT 
ESTABLISHMENT

١ شراء صمامات من البرونز لبرنامج تحديث المصفاة مناقصة Q092642(28)
(ENG)

٦

90,000 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ HP شراء شفرات خادم مناقصة (09)Q092459 ٧

357,200 BD TECHNIP STONE & 
WEBSTER PROCESS 
TECHNOLOGY

١ تصميم وشراء وتوريد مبدل حراري ملحق بغطاء مع مرشحات لوحدة 
التكسير الهيدروجيني الثانية

مناقصة (17)Q092529 ٨

123,969 BD TYLOS BUILDING 
MATERIALS

١ شراء صفائح فوالذية مناقصة Q092109 ٩

60,138 BD AL JAZEERA 
INDUSTRIAL SERVICES

١ شراء جهاز مراقبة متنقل للرغوة ذات الكثافة العالية مناقصة (26)Q091070 ١٠

1,177,404.800 BD NASSER ABD 
MOHAMMED B.S.C
(CLOSED)

١ خدمة التزويد بمعدات النقل وتأجير السائقين مناقصة (28)T160188 ١١

402,331.800 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES CO

١ توفير خدمات هندسة وشراء وإنشاء أجهزة التكييف واألعمال المصاحبة مناقصة (52)T160198 ١٢

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

1,497,564 BD THE BOEING CO ١
2,189,850 BD VARIOUS SUPPLIERS ٢

3,687,414 المجموع (د.ب.):

شراء قطع غيار ومعدات السطول البوينغ787 مناقصة BTB-17-1-1647 ١

156,806 BD MATCHBYTE ١ NATIVE MOBILE APPLICATION مناقصة BTB-16-07-1611 ٢

52,647 BD KIMOHA ١ SUPPLYING OF THERMAL BOARDING CARDS مناقصة BTB-16-11-1630 ٣

58,100 BD FRONTIER
ECONOMICS

١ دراسة التأثير االقتصادي لطيران الخليج على مملكة البحرين مناقصة BTB-16-11-1632 ٤

547,000 GB
P

PITMANS TRUSTEES 
LTD

١ PROFESSIONAL TRUSTEE SERVICES FOR GULF 
AIR RETIREMENT SCHEME FOR UK STAFF

مناقصة TB/23863/2017 ٥

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

213,000 BD AHQ HOLDING 
COMPANY W.L.L.

١ FINTECH HUB استأجار مساحة لمشروع مركز الشركات الناشئة مناقصة TB/23767/2017 ١

71,800 BD OCO GLOBAL- UAE ١
73,600 BD EXPATIA ٢
56,800 BD NORDICS INVEST ٣
78,700 BD ASIAN STRATEGY AND 

LEADERSHIP
INCORPORATED

٤

280,900 المجموع (د.ب.):

التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب اإلستثمار  مناقصة TB/22780/2016 ٢

30,000 BD PAD ١ FINTECH طلب ترسية مناقصة لعمل تصاميم داخلية لمقر مناقصة TB/23842/2017 ٣

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

57,672 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١ استئجار سيارات الستخدام هيئة البحرين للثقافة واآلثار مناقصة 4/2017 ١
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هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

910,080 BD SECURE ME ١ حراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع األثرية التابعة لها مناقصة 03/2017 ٢

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

3,005,000.880 AE
D

شركة خدمات وسائل االعالم 
العربية الدولية

١ مشروع تسويق و ترويج هوية البحرين السياحية مناقصة TB/23826/2017 ١

98,600 BD E-HOSPITALITY & 
TOURISM

١ دعم مشروع الربط اإللكتروني KPI للمنشآت الفندقية من خالل مشروع 
تمكين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مناقصة TB/23596/2017 ٢

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

59,842.920 BD AL MUFEED LOW 
POWER SERVICES CO

١ صيانة أنظمة األمان بهيئة الكهرباء والماء مناقصة RP--2016-200
ISSD

١

454,960 BD NASSER ABD 
MOHAMMED B.S.C
(CLOSED)

١ MAJOR INTERNAL MAINTENANCE OF GST#1 AT 
UAH DFS,GST#2,GST#5&GST#6 AT HT BS,GST#3 

AT WRII BS AND GST#2 AT HIDD DFS

مناقصة PM--2016-201
WTD

٢

211,164.300 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ تحديث نظام التحكم االمركزي بمحطة الرفاع مناقصة PS--2016-211
EPD

٣

1,661,445.540 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تزويد الريش الثابتة والمتحركة للتوربين الغازي رقم 10 من نوع الستوم 
13 دي أم

مناقصة PM--2016-225
EPD

٤

39,900 BD AL DHAEN 
CONTRACTING & 
TRADING

١ إنشاء مظالت للمولدات الكهربائية ومواقف السيارات التابعة إلدارة توزيع 
الكهرباء – الرفاع

مناقصة PP--2016-240
FRSD

٥

550,502 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١

29,506 BD DASMAN
AIRCONDITIONING CO

٢

580,008 المجموع (د.ب.):

صيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و 
الماء - لمدة عامين

مناقصة PP--2016-098
FRSD

٦

39,442 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تصليح وإعادة تأهيل المشعل التابع للتوربين الغازي رقم 10 بمحطة 
الرفاع

مناقصة PM--2016-236
EPD

٧

390,000 BD بنك الخليج العربي ١ طلب الموافقة على استئجار مواقف سيارات لمرتادي المبنى الرئيسي لهيئة 
الكهرباء والماء بالمنطقة الدبلوماسية

مناقصة TB/23837/2017 ٨

120,000 BD جامعة الخليج العربي ١ الخدمات االستشارية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للمياه مناقصة TB/23838/2017 ٩

26,784 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ استئجار مركبات خفيفة – استئجار رقم 69 لمدة أربع (4) سنوات مناقصة RP--2017-033
 FRSD

١٠

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

219,500 US
D

ANALYSYS MASON ١ طرح مناقصة عامة دولية للحصول على خدمات استشارية إلعداد دراسة 
بعنوان "مراجعه شاملة لسلسة توريد خدمات السعة الدولية"

مناقصة TRA/RFP/2017/03
6

١

250,000 US
D

AXON PARTNERS 
GROUP

١ خدمات استشارية لمراجعة اإلطار القانوني الحالي  لقطاع االتصاالت في 
مملكة البحرين وتقديم استشارات بشأن الجيل التنظيمي الجديد لقطاع 

االتصاالت في مملكة البحرين

مناقصة TRA/RFP/2017/03
8

٢

315,820 US
D

AXON PARTNERS 
GROUP

١ خدمات استشارية لتصميم وتنفيذ وإدارة عملية منح الطيف الترددي  مناقصة TRA/RFP/2017/03
7

٣

3,255,669 US
D

SALIENCE
CONSULTING

١ طرح مناقصة عامة دولية للحصول على خدمات استشارية وتنفيذية بشأن 
مشروع الالئحة التنظيمية لتصريح وإقامة و صيانة محطات االتصاالت 

الراديوية العامة

مناقصة TRA/RFP/2017/04
1

٤

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

413,712 BD AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI

١ أعمال البنية التحتية لعدد 55 وحدة سكنية نوعT8 موقع 200 - مجمع 
1026 و 1028، في منطقة بحيرة اللوزي

مناقصة HP/07/17 ١

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

41,546 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ توريد األجهزة التحليلية والمساندة (جهاز الفصل األيوني 
"الكروماتوغراف") لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة إلدارة تشغيل 

وصيانة الصرف الصحي

مناقصة SES-14/0035 ١

89,650 BD ALBAIT FURNISHING 
B.S.C (CLOSED)

١ مشاريع صيانة المباني - المصابيح األرضية بقصر القضيبية مناقصة BMD-16/0040 ٢
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وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

104,840 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ أعمال تشغيل وتصليح وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية، السباكة 
والصرف الصحي ومعدات اخرى متفرقة والصيانة المدنية لمباني متعددة 

في مقر وزارة األشغال - المنامة

مناقصة BMD-16/0042 ١

684,993 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ مزايدة تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة (المجموعة الثانية) (محافظة 
المحرق)

مناقصة MUN/MM/A014/2
016

٢

673,700 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

١

621,725 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

٢

1,295,425 المجموع (د.ب.):

تزويد وتوصيل اكياس القمامة للبلديات مناقصة MUN/CMNS/04/2
 017

٣

1,317,237 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية لعدد 29 من نوع ميجاكوم المجموعة الثانية مناقصة MUN/CM/A16/201
6

٤

784,627 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية لعدد 21 من نوع ميجاكوم المجموعة الثالثة مناقصة MUN/CM/A17/201
 6

٥

116,640 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ مزايدة تأجير مواقع اإلعالنات غير التجارية مناقصة AUC/01/2017 ٦

123,060 BD URBAN VISION CO. 
S.P.C

١

21,082 BD BUREAU VERITAS ٢
144,142 المجموع (د.ب.):

مشاريع صيانة المباني - فحص وتقييم الحالة اإلنشائية لمباني 67 مدرسة 
حكومية 

مناقصة BMD-15/0007 ٧

27,280 BD LANDSCAPE
SOLUTIONS
CONSULTANCY

١ الخدمات االستشارية ألعمال تنسيق وتجميل المسطحات الخضراء في قصر 
القضيبية 

مناقصة  BMD – 17/GP/01 ٨

52,800 BD شركة صلة الخليج ١ انضمام الوزارة لمركز االتصال الوطني مناقصة TB/23553/2017 ٩

80,025 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ خدمات الري للمسطحات الخضراء لبلدية المنطقة الشمالية مناقصة CMS/NAM/01/201
7

١٠

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

44,392 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١

184,438 BD COMPUTER WORLD ٢
228,830 المجموع (د.ب.):

توفير أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة العرض التفاعلي بمعهد البحرين 
للتدريب

مناقصة M/63/2016 ١

146,416 BD ORIENTAL PRESS ١
18,082 BD COLOUR SEPARATION 

& PRINTING HOUSE
٢

6,770 BD ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

٣

25,420 BD ARABIAN
IMPRESSIONS DESIGN 

٤

196,688 المجموع (د.ب.):

طباعة الكتب لمرحلة التعليم الثانوي (زمنية ألربع سنوات) مناقصة M/6/2017 ٢

40,000 BD ELMIA BOOK STORES 
WLL

١ شراء كتابين لمادة اللغة االفرنسية للعام الدراسي 2017/2018 مناقصة M/5/2017 ٣

222,000 BD شركة الخطوط الجوية العربية 
السعودية

١ توفير تذاكر سفر المدرسين لخطي تونس والمغرب  مناقصة M/65/2016 ٤

19,040 BD ORIENTAL PRESS ١
1,180 BD ARABIAN

IMPRESSIONS DESIGN 
٢

16,048 BD AL MANAR PRESS ٣
18,930 BD DAR AKHBAR AL 

KHALEEJ PRESS CO
٤

119,680 BD ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

٥

174,878 المجموع (د.ب.):

طباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم األساسي(زمنية ألربع سنوات) مناقصة M/77/2016 ٥

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

2,370,000 BD ARADOUS
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ مناقصة االعمال االنشائية الخاصة بساحات مشروع طريق الؤلؤ مناقصة 9/2016 ١
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وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,900,000 US
D

SOTHEBY'S
INTERNATIONAL
REALTY

١ طلب شراء مبنى لسكن سعادة السفير في واشنطن مناقصة TB/23789/2017 ١

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

7,192.400 BD GENERAL MEDICAL ١
26,744.016 BD BAHRAIN PHARMACY & 

GENERAL STORE
٢

69,505.953 BD JAFFAR PHARMACY ٣
19,209.335 BD YOUSUF MAHMOOD 

HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARMACY

٤

36,128.192 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٥

96,209.445 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٦

1,600.414 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

٧

15,174.648 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٨

49,517.352 BD ALJISHI EST. W.L.L ٩
241,797.753 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
١٠

563,079.508 المجموع (د.ب.):

توفير األدوية ة لوزارة الداخلية مناقصة 5/2017 ١

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

102,608 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ تزويد أجهزة طبية مناقصة MOH/104/14 ١

86,676 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ تزويــد محاليل لقسم الكلى مناقصة MOH/002/2016 ٢

202,344 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون

مناقصة SGH-38/2016 ٣

26,013.850 BD UNION MEDISCIENCE ١
347.750 BD FOROOGHI PHARMACY ٢

7,506.800 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٣

24,890.010 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

44,476.250 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٥

2,210 BD HANA MOHAMMED 
BASSURRAH & 
PARTNERS FOR 
MEDICAL EQUIPMENTS

٦

9,788 BD CIGALA GULF MEDICAL ٧
115,232.660 المجموع (د.ب.):

SUPPLY OF X-RAY ITEMS. مناقصة MOH/020/2016 ٤

45,420.879 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ PALBOCICLIB شراء وتوفير دواء مخزن لعالج مرضى األ,رام 
125MG TABLES

مناقصة TB/23791/2017 ٥

44,000 BD INDRA BAHRAIN 
CONSULTANCY

١ ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR I-SEHA طلب 
الموافقة على التعاقد المباشر

مناقصة TB/23795/2017 ٦

181,396.530 BD ABDULRAHMAN & 
EBRAHIM MOH'D 
AJOOR & PART

١

5,806.080 BD مؤسسة قصي ٢
131,339.880 BD UNIVERSAL MEDICAL 

EQUIPMENTS
٣

4,309.200 BD AL MULHIM 
READYMADE CLOTHES 
FACTORY

٤

322,851.690 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة الملبوسات والكساوي من خالل مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون

مناقصة SGH-04/2016 ٧
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22,787.919 BD AL-AMIN MEDICAL & 
INSTRUMENT CO. - 
ALBAH

١

30,241.134 BD UNION MEDISCIENCE ٢
53,029.053 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة العيون من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون 

مناقصة 2017/332/8.09أ ب ٨

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

37,440 BD HITECH CO ١ توريد عدد 3 أيدي عاملة متخصصة في الدعم الفني الدارة نظم المعلومات 
بوزارة المواصالت واالتصاالت

مناقصة MTT/ISD/06/2016 ١

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

85,500 BD BATELCO ١ توفير وصلتي (GMPLS) بسرعة MBPS15 لبث قنوات البحرين 
        EUTELSAT8 الفضائية على القمر الصناعي

مناقصة INFO/6/2017 ١

122,000 BD MEDIA HOUSE ١ تنفيذ البرنامج التلفزيوني (تم) مناقصة TB/23663/2017 ٢
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جمل�ض��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت
 

�إعالن�رقم�)7(�ل�ضنة�2018
�ِضية��ل�ضادرة�يف��ملناق�ضات�خالل��ضهر�يوليو�2018 ْ ب�ضاأن�قر�ر�ت��لرتَّ
�إعمااًل�الأحكام��ملادة�)37(�من��ملر�ضوم�بقانون�رقم�)36(�ل�ضنة�2002
ب�ضاأن�تنظيم��ملناق�ضات�و�ملز�يد�ت�و�مل�ضرتيات�و�ملبيعات��حلكومية�

ُتن�َضر��ملناق�ضات��الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

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

400,724 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لممثلي المجلس األعلى للقضاء وعوائلهم مناقصة 1/2017 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

222,130 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ وصالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
 075/04/2017

١

35,760 BD FUTURE SHOP CO. ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
0093/04/2017

٢

202,730 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محطات فرعية مناقصة TC/FN/PT-
080/04/2017

٣

95,370 BD MASKATI
COMMERCIAL
SERVICES

١ كابالت أرضية مناقصة TC/AH/PT-
105/05/2017

٤

131,812.500 BD AMEERI STORES ١ اعمدة فوالذية مناقصة TC/AJ/PT-
 095/04/2017

٥

142,634 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 058/03/2017

٦

27,934 BD AMEERI STORES ١ قواطع وأدوات كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
 091/04/2017

٧

85,121 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
096/04/2017

٨

51,450 BD AL KHAJA EST ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
 104/05/2017

٩

124,980 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

145,312 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

٢

270,292 المجموع (د.ب.):

محوالت كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 111/05/2017

١٠

29,347 BD CENTRAL POWER 
CONSTRUCTION & 
TRADING

١ توريد قواطع و محوالت إلدارة نقل الكهرباء مناقصة SP/HM/PT-
 097/04/2017

١١

92,490 BD CAPITAL GROUP ١ مصابيح إنارة مناقصة TC/AJ/PT-
 103/05/2017

١٢

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

750,000 BD DESERT LANDSCAPE 
CO SPC

١ مناقصة زمنية لصيانة العشب الطبيعي لمالعب كرة القدم التابعة لوزارة 
شئون الشباب والرياضة

مناقصة RFPMYS/3/2017 ١

51,228.808 BD HORUS TOWER 
CONSTRUCTION

١ تجديد وإعادة بعض مرافق صالة كرة السلة في مجمع صاالت أم الحصم مناقصة  RFPMYS/8/2017 ٢

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,651,580 BD FLAT6LABS BAHRAIN ١ دعم صندوق العمل في تأسيس مسرعات االعمال الناشئة في مملكة 
البحرين

مناقصة LF-152 ١

01/07/2017من:
31/07/2017إلـى:

صفحة 1 من 6



العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

64

ديوان الرقابة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

137,423 BD BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO

١ التأمين الصحي لموظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية مناقصة NAO/01/2017 ١

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

720,000 BD RAMSIS ENGINEERING ١ طلب الموافقة لتأجير جزء من األرض الواقعة بمنطقة عسكر بصفة مؤقتة 
- شركة رمسيس للهندسة

مناقصة TB/23909/2017 ١

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

203,556.350 US
D

OFFSHORE
ENGINEERING & 
MARKETING

١ توريد خطوط األنابيب مناقصة RFP/Tatweer/26/1
7

١

601,982 BD SCHLUMBERGER
OVERSEAS S.A

١ صيانة المضخات التشغيلية لآلبار مناقصة RFP/Tatweer/19/2
017

٢

731,393 BD AL MANSOORI 
PETROLEUM
SERVICES

١ DEEP PENETRATION TUBING CONVEYED 
PERFORATION ( TCP ) SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/40/2
017

٣

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

89,335 BD JALAL IONICS CO ١ توفير مياه شرب مع أكواب مناقصة BAC/192/2017 ١

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

5,958,850 BD JGC GULF ١ ENGINEERING, PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION (EPC) CONTRACT TO 

IMPROVE SEA WATER FILTRATION SYSTEM AT 
HIGH LIFT PUMP HOUSE (HLPH) (ENG)

مناقصة T160082 ١

77,489 BD AL TASHKIL PUBLIC 
RELATION & 
ADVERTISING

١

76,449 BD MOHAMMED SHARIF 
MOHAMMED & SONS 
CO

٢

153,938 المجموع (د.ب.):

عقد لمدة 4 سنوات لتوفير جوائز الصحة والسالمة مناقصة   (26)Q092669 ٢

1,727,760 BD BAHRAIN
COMMERCIAL
SERVICES (AVIS)

١ توفير خدمة السيارات المؤجرة لمختلف الدوائر (بابكو) مناقصة (43) T170030 ٣

900,000 US
D

ERNST & YOUNG 
GMBH

١ تعيين مستشار مالي للمقرضين لبرنامج تحديث المصفاة مناقصة T170058 ٤

763,000 BD CAPE R B HILTON ١ تحضير األرضيات وخدمات الطالء للخزانات في معمل التكرير والمواقع 
البحرية ومختلف مناطق التشغيل األخرى

مناقصة T110023 ٥

202,700 BD ALWARDAH PLASTIC 
INGECTION FACTORY 

١ توفير الخدمات التشغيلية لمرافق ملعب البولينغ في نادي بابكو مناقصة (19)T170033 ٦

34,344 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير أخصائي العالج الطبيعي لعيادة المصفاة مناقصة (19) T170003 ٧

1,612,918 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ توفير تراخيص وضمان لبرمجيات المايكروسوفت مناقصة T170004(M&G) ٨

76,640 BD STELLAR
CONSTRUCTION

١ توفير خدمات مكافحة الحشرات في المناطق التشغيلية للشركة ومنطقة 
عوالي

مناقصة (49)T160196 ٩

268,210 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١ أعمال الصيانة على محركات الصمامات مناقصة T170006(MTC) ١٠

19,886 BD NANTECH / MATRIX ١
540,052 BD CTS MIDDLE EAST ٢

559,938 المجموع (د.ب.):

شراء اسقف األلومنيوم للخزانات مناقصة Q091976 ١١

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

103,932 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١

92,574 BD AL SALEM TRADING 
ENTERPRISES

٢

196,506 المجموع (د.ب.):

شراء اكواب بالستيكية للقهوة 5 اونس مناقصة BTB-17-01-1642 ١
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طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

56,640,000 US
D

AIR FRANCE ١ B787اختيار مزود صيانة واصالح لوحدات تزويد الطاقة السطول 
طيران الخليج

مناقصة BTB-17-4-1659 ٢

430,125 US
D

BURJ AL GHAZAL 
COMPANY

١ GULF AIR SALES OFFICE AT BEIRUT مناقصة TB/15675/2012 ٣

103,908.500 BD RECARO ١ PURCHASING OF SEAT FOAMS FOR A320 & A21 
FLEET - SINGLE SOURCE

مناقصة TB/23956/2017 ٤

64,667 BD FL TECHNICS ١ الصيانة الفنية للطائرات – مطار تبليسي الدولي- تبليسي - جورجيا مناقصة BTB-17-3-1659 ٥

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

500,000 BD BATELCO ١ انشاء كيبالت فايبر مخصصة لمراكز المعلومات الخاصة بشركة 
 AMAZON WEB SERVICES

مناقصة TB/23892/2017 ١

مجلس النواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

485,081 BD SNIC INSURANCE ١ مناقصة التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس النواب 2018-2017 مناقصة 3/2017 ١

32,222 BD MATLA ALFAJR 
CONSTRUCTION & 
TRADING

١ بيع سيارات المجلس مزايدة 2/2017 ٢

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

125,992 BD ORIENT INSURANCE ١ خدمات التأمين الصحي لموظفي معهد االدارة العامة مناقصة BIPA/HR/MIS/01/
 2017

١

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

118,000 BD DESIGN CREATIVE W L 
L

١ ايجار خيام وتنفيذ ديكور مدينة نخول بمهرجان البحرين 2017 مناقصة TB/23873/2017 ١

664,010 BD AL GHANIM 
INTERNATIONAL CO. 
W.L.L JV

١ إنشاء جسر المشاةفي المحرق لمشروع طريق اللؤلؤ مناقصة 7/2016 ٢

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

380,000 BD LOWE MENA ١ مشروع اعالنات تلفزيونية لهوية البحرين بلدنا بلدكم 2017 مناقصة  BTEA/39/2016 ١

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

378,000 BD MOHAMMED
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO

١ تزويد عدد (6) مولدات كهربائية بقدرة 1100 كبلو فولت امبير مناقصة 2017-
PS_EDD-057

١

132,100.500 BD YATEEM OXYGEN CO ١ تصميم وبناء خزان ثاني أكسيد الكربون السائل مع مرفقات التفريغ والقياس 
في محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه

مناقصة PP--2016-227
 WPD

٢

59,500 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM SMART CLOUD تزويد وتركيب تراخيص مناقصة RP-ISD-2017-043
 

٣

49,966.920 BD ِ◌ANALYTICA ONE 
TRADING EST.

١ تزويد وتركيب وتدشين جهاز كشف تحليل الغازات ومطياف الكتلة بإدارة 
نقل المياه

مناقصة PP--2017-027
 WTD

٤

50,140 BD MUHARRAQ DIVING 
SERVICES

١ تزويد خدمات الغوص والقيام بأعمال الصيانة بمداخل مياه البحر لمحطة 
سترة إلنتاج الكهرباء والماء لمدة عامين.

مناقصة RP--2017-019
  EPD

٥

115,707 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ إعادة تأهيل لنظام التكييف بمحطة سترة مناقصة PP--2017-031
FRSD

٦

85,580 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ GT-9 TYPE-13DM GAS TURBINES - ROWS 1&2 
BLADES, ROWS 1,2&3 VANES REPAIR / 

REFURBISHMENT

مناقصة PM--2016-186
EPD

٧

156,864 BD SIXPENCE
CONSULTING

١ تقديم خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء مناقصة RP--2016-197
CSD

٨

17,800 BD GRANT THORNTON - 
ABDULAAL

١ القيام بأعمال الجرد للمخزن الرئيسي التابع لهيئة الكهرباء والماء – سترة مناقصة PP--2017-028
CSD

٩

135,754 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تصليح وإعادة تأهيل الريش الثابتة والمتحركة للتوربين الغازي رقم 10 
بمحطة الرفاع

مناقصة pm-epd-2016-238 ١٠
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هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,000,000 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١

4,000,000 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

٢

4,000,000 BD AL KOOHEJI 
ELECTRICAL
CONTRACTORS & 
CONST

٣

12,000,000 المجموع (د.ب.):

أعمال خطوط األنابيب الخاصة بالعقود الزمنية إلدارة نقل الماء مناقصة 4205-2017-4500 ١١

219,800 BD ELECTRICITE DE 
FRANCE (EDF)

١ الخدمات االستشارية الستبدال وحدات محطة الرفاع – المرحلة االولى مناقصة  4602/2017/3100 ١٢

143,561.250 BD HERTEL MSL CO. W.L.L ١ أعمال الصيانة الداخلية للخزانات األرضية رقم 303أ و 303ب بمحطة 
راس ابو جرجور

مناقصة PM--2017-020
WTD

١٣

32,425 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ إجراء الصيانة للرافعات العلوية بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء لمدة سنتين مناقصة RM--2017-023
EPD

١٤

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

115,271 US
D

ATDI EURASIA LLC ١ خدمات تطويرية لتصميم وتنفيذ نظام معلومات وإدارة الطيف الترددي مناقصة TRA/RFP/2017/04
2

١

37,000 US
D

GARTNER GULF 
FZ_LLC

١ GARTNER FOR IT  مع شركة جارتنر جلف م.ح.-ذ.م.م
LEADERS التجديد الثالث التفاقية خدمة

مناقصة TB/23876/2017 ٢

هيئة تنظيم سوق العمل
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

192,266.371 BD EXCEED IT SERVICES ١ التجديد السنوي التفاقية تراخيص مايكروسوفت انتربرايس مناقصة LMRA/2017/02 ١

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

347,650 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١ إنشاء طابق إضافي لمدرسة السالم االبتدائية للبنات بجد حفص مناقصة CPD-16/0009 ١

54,635.700 BD WABAG OPERATION 
AND MAINTENANCE 

١ خدمة القنوات والخزانات لوحدة المعالجة الثالثية في مركز توبلي لمعالجة 
مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-15/0036 ٢

80,000 BD TILKE AND PARTNERS 
W.L.L.

١ مناقصة الخدمات االستشارية للمخطط العام وتصميم البنية التحتية لمشروع 
اإلستاد الرياضي الجديد بالمحافظة الجنوبية

مناقصة SP-2017-5 ٣

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

1,596,000 BD BASMA SECURITY ١ مناقصة توفير حراسة أمنية لمواقع ومباني وحدائق بلدية المنطقة الشمالية مناقصة  MUN/CS/29/2017 ١

194,704 BD STRAIGHT LINE MEDIA ١ مزايدة اعالنات اعمدة انارة الجنوبية مناقصة  
MUN/SM/A20/201

 6

٢

3,600 BD AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING

١ تزويد الوزارة بعدد (5) سواق عربة خفيفة مناقصة MOW/HRD/02/20
16

٣

264,000 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ خدمات تنظيف مواقع الوزارة (لشؤون األشغال) مناقصة MOW/HRD/17/20
 17

٤

300,000 BD ABDULHADI ALAFOO ١
300,000 BD BETA CONTRACTING ٢

600,000 المجموع (د.ب.):

المقاولة الزمنية ألعمال الخطوط األرضية للشوارع مناقصة  RDS-16/0025 ٥

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

327,203 BD CONCORD
INTERNATIONAL
SERVICES CO

١ تأثيث المعامل في المبنيين الجديدين بمعهد البحرين للتدريب مناقصة M/59/2016 ١

151,172 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١

55,568 BD PURE SUPPORT 
ELECTRONCS CO 

٢

206,740 المجموع (د.ب.):

توفير أجهزة تقنية المعلومات لمدارس الوزارة مناقصة M/46/2016 ٢

صفحة 4 من 6



العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

67

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

36,329.200 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ شراء موزعات رئيسية وفرعية احتياطية من منتجات سيسكو مناقصة M/17/2017 ٣

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

250,000 BD EBRAHIM KHALIL 
KANOO CO. 
B.S.C.CLOSED

١

96,000 BD ABDULLA AHMED BIN 
HINDI CO

٢

15,000 BD NATIONAL MOTOR 
COMPANY W.L.L.

٣

9,200 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
B.S.C

٤

40,500 BD ABDULLA YOUSIF 
FAKHROO & SONS CO

٥

1,000 BD BLUE OCEAN 
GENERAL TRADING

٦

38,300 BD ALI AHMED AL KUWAITI ٧
450,000 المجموع (د.ب.):

SUPPLY OF TIRES, BATTERIES AND OILS FOR 
MOI VEHICLES.

مناقصة 11/2016 ١

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

3,690 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١

8,378.500 BD DEEKO BAHRAIN ٢
11,706.570 BD AMWAJ INTEGRATED 

W.L.L
٣

4,000 BD MADARIS
CONTRACTING CO

٤

8,717.500 BD HANAN TRADING EST ٥
36,492.57 المجموع (د.ب.):

تزويد أواني مطبخية 2017 مناقصة MOH/029/2016 ١

411.200 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١

155.260 BD UNION MEDISCIENCE ٢
18,041.400 BD ALJISHI EST. W.L.L ٣
40,348.250 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE W.L.L
٤

19,449.300 BD MERCURY MARKETING 
W.L.L

٥

4,572.600 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

٦

102,605.198 BD BLUE EQUIPMENTS 
MEDICAL

٧

81,807.085 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٨

2,244 BD GULF HEALTH 
SERVICES

٩

120 BD CIGALA GULF MEDICAL ١٠
3,276.100 BD MANAMA IMPORT & 

EXPORT EST
١١

273,030.393 المجموع (د.ب.):

تزويد مواد طبية مساندة مناقصة MOH/022/2016 ٢

28,770 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ تزويد أجهزة طبية مناقصة MOH/100/2017 ٣

18,660 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

590,829.300 BD CIGALAH PHARMACY ٢
41,580 BD ALJISHI EST. W.L.L ٣

9,030 BD FOROOGHI PHARMACY ٤
660,099.3 المجموع (د.ب.):

تزويد أدوية مناقصة MOH/001/2017 ٤
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

573,500 BD مؤسسة مياسم كوميونيكيشنز ١ الموافقة على طرح مناقصة مشروع +973 مناقصة TB/23918/2017 ١

637,272 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ توفير خدمة تنظيف المباني التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية مناقصة MOSD/RFP/2017-
24

٢

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

285,000 US
D

FRESHFIELDS
BRUCKHAUS AND 
DERINGER LLP

١

72,875 US
D

MOTT MACDONALD ٢

135,276.75 المجموع (د.ب.):

مشروع تحويل مخلفات المياه المعالجة الصلبة إلى طاقة كهربائية مع شركة 
OAK أوك

مناقصة TB/23860/2017 ١

40,408.567 BD ART ROTANA HOTEL ١ التعاقد مع فندق آرت روتانا أمواج لعقد اجتماعات دول مجلس التعاون 
الخليجي بمملكة البحرين

مناقصة TB/23594/2017 ٢

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

40,000 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ تطوير شبكة البنية التحتية - المرحلة الثالثة مناقصة MTT/AND/06/201
6

١

86,357.700 BD CROWN ELECTRO 
MECHANICAL
SERVICES

١ تطوير برج المراقبة القديم مناقصة MTT/AND/03/201
7

٢

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

94,000 BD معهد اإلعالم األردني ١ التعاقد المباشر مع معهد االعالم األردني مناقصة TB/23961/2017 ١
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�إعالنات�مركز��مل�ضتثمرين

�إعالن�رقم�)93(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شن علي 
اأحمد ح�شين اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق اأزهار كرزكان(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 89262، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 Noushadو اأحمد،  ح�شين  اأحمد  علي  ح�شن  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

.Pottadi Mohamed Shafeek و ،Kooniyath

�إعالن�رقم�)94(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية
��إلى��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ه�شام عطية 
الم�شجلة  الإن�شاء(،  لتكنولوجيا  وال�شالمة  )ال�شحة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحايكي،  اأحمد 
بموجب القيد رقم 27556-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ ه�شام عطية اأحمد الحايكي.

�إعالن�رقم�)95(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

��إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ منال 
الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  البحرين  ا�شم )�شْهد  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مرزوق خمي�س عنبر، مالكة 
القيد رقم 76588-5، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  
وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: منال مرزوق خمي�س عنبر )بحرينية 

الجن�شية(، وفاطمة الزهراء نكادي )مغربية الجن�شية(.
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�إعالن�رقم�)96(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد�

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بهجة 
من�شور مرهون، مالكة �شركة �شركة ال�شخ�س الواحة التي تحمل ا�شم )تقنية الخر�شانة والأ�شفلت �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-51803 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة فوؤاد 

كانو واأولده القاب�شة �س.م.ب مقفلة، وبهجة من�شور مرهون اأحمد علي، وثامر اإبراهيم يعقوب ال�شتر.

�إعالن�رقم�)97(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد خليفة 
الع�شرين  الفرع  القيد رقم  33868-20، طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب  الفردية  الموؤ�ش�شة  جا�شم دليم، مالك 
وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  والتنجيدات(  وال�شتائر  لالأثاث  )ريليان�س  الم�شمى 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد خليفه جا�شم دليم، و�شال�س اأن�شبو 

لليكاتيل �شا�شيد هران.
�إعالن�رقم�)98(�ل�ضنة�2018

ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد
��إلى�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�للمالك�نف�ضه

��
يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد نور �شالح، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )توبر للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 84301، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية تكون مملوكة للمالك 
وقيامه   ،40493 رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  اأي�شًا،  له  المملوكة  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  فرعًا  وت�شبح  نف�شه 

�شخ�شيًا بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

�إعالن�رقم�)99(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إلى��ضركة�ت�ضامن
��

اإ�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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راأفت ع�شماوي عبدالرحمن، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيجي تر�شت لال�شت�شارات وتح�شيل 
الديون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106315-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شالم راأفت ع�شماوي 

عبدالرحمن، و عبدالرحمن فتح اهلل محمد ح�شن.

�إعالن�رقم�)100(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة

���إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عمر جمال 
جميل و�شركاه موؤ�ش�شو ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )كولد �شتار لال�شتيراد والت�شدير 
�س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88175-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 
واأحمد بن علي بن عمر  الملحم،  بلبل، وعمرو جمال جميل  الملحم، وحامد ع�شام حامد  يو�شف  جمال جميل 

اأحمد.
�إعالن�رقم�)101(�ل�ضنة�2018

ب�ضاأن�حتويل�فروع�من��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة
�إلى�فروع�ل�ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�عامة�

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  بنك  اآي  اإم  )بي  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
55436، طالبين تحويل فروع ال�شركة اأرقام )3، 12، 13، 14( اإلى فروع من ال�شركة الم�شاهمة البحرينية العامة 
التي تحمل ا�شم )م�شرف ال�شالم/ البحرين �س.م.ب. عامة(، وت�شبح الفروع الم�شار اإليها تحت ال�شم التجاري 

)م�شرف ال�شالم/ البحرين(.

�إعالن�رقم�)102(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اإليها ال�شيدة/ 
مريم را�شد عبدالرزاق المحميد مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تنوف للخياطة الن�شائية(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 27470، طالبًة تحويل الفروع اأرقام )3، 4، 5، 6، 7، 8( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم 
 Manaf Vayalamو  ،Yasar Kooloth Peedikayilو  ،Yoosuf Puthiya Purayilو المحميد،  عبدالرزاق  را�شد 

.Valappil
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�إعالن�رقم�)103(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة�ت�ضامن��
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 103739،  الم�شجلة بموجب  اأهل �شو�س ذ.م.م(،  ا�شم )كراج  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500.000 دينار،  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)خم�شمائة األف( وت�شبح مملوكة لكل من: خولة قايد محمد م�شعد المنت�شر، واإبراهيم احميد.

�إعالن�رقم�)104(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�تخفي�ض�ر�أ�ضمال���ضركة�)�أكا�ضيا�لال�ضتثمار�ت��ض�م�ب�مقفلة(��

��
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأكا�شيا لال�شتثمارات �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 70940، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 101،904،198.240 دولرًا اأمريكيًا  اإلى  90066،890،960 

دولرًا اأمريكيًا.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.0

�إعالن�رقم�)105(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

���إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة�
�

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حميد �شلمان ال�شيرفي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار المعرفة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
02-69219، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد حميد �شلمان ال�شيرفي، و�شفية 

�شادق محمد البحارنة، و�شلمان حميد �شلمان ال�شيرفي.

�إعالن�رقم�)106(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

اإليه المحامية مي  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
خليفة را�شد ح�شين �شويطر من مكتب ترت�شت بارتنرز للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ تامر 



العدد: 3353 – الخميس 15 فبراير 2018

73

�شالح الدين فرج عبدالمق�شود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تي اإم بيلدرز للمقاولت(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،104542 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 60،000 )�شتون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  تامر �شالح الدين فرج 

عبدالمق�شود، و�شركة الج�شمي للمقاولت ذ.م.م.

�إعالن�رقم�)107(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

اأ�شعد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
العراقية(،  الم�شويات  و  للماأكولت  )زرزور  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شعدون،  �شلطان  حمود 
اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 70359-6، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
م�شئولية محدود،ة وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف(، وت�شبح مملوكة لكل من: عارف نومي خالد براك 

ال�شعدون، و فا�شل عجمى حالوب الف�شلي.

�إعالن�رقم�)108(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�ل�ضركة��أجنبية����إلى��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الت�شامن المهنية )جواد حبيب و�شركاه(، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية التي تحمل ا�شم )اأويل �شبل ر�شبون�س 
لميتد(، العامل في مملكة البحرين والم�شجل بموجب القيد رقم 59825، طالبين تحويل الفرع المذكور اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لنف�س ال�شركة الأم 

وبم�شمى  )�شركة اأويل �شبل ر�شبون�س لميتد(. 

�إعالن�رقم�)109(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�موؤ�ض�ضة�فردية

��إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة�
�

نبيل  ال�شيد/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبداهلل عبدالرحمن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماما كيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
82803-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، ا�شمها التجاري )ماما كيك ذ.م.م - Mama Cake W.L.L، واإدخال 

كل من: Ayinippilly Bala ، وRajesh Thampan، �شريكين في ال�شركة.
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�إعالن�رقم�)110(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن��إ�ضهار��نتهاء��أعمال�ت�ضفية

�ضركة�بنك��لكويت�و�آ�ضيا�)��ض�م�ب�م�(�
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
)بنك  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  لل�شركة  القانوني  الم�شفي  باعتبارها  فخرو(  جي  اإم  بي 
الكويت واآ�شيا/ مقفلة معفاة �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11177، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

�إعالن�رقم�)111(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد
�

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأوتو وا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-78299،  ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جيم 
طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلآف( 
دينار بحريني وذلك بناًء على تنازل ال�شريكين محمد يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف الحمر و�شريف يو�شف محمد 

اإبراهيم يو�شف الحمر لل�شريك عبداهلل يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف الحمر، وت�شبح ال�شركة ملكًا له.

�إعالن�رقم�)112(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد��
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )عالم الكمبيوتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-20755، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 320،000 
مقفلة  �س.م.ب  الفنية  للمقاولت  العربية  للموؤ�ش�شة  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وع�شرون  )ثالثمائة 

)مجموعة الموؤيد العالمية �س.م.ب مقفلة(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.0

�إعالن�رقم�)113(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية
�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة�

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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اإيفيلين كامادو ريجينو اإليك�شن،  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لكي هور�س �شو في�شن�س (،  الم�شجلة 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  الموؤ�ش�شة  من  الخام�س  الفرع  تحويل  طالبة   ،66897 رقم  القيد  بموجب 
اإليك�شن، ريجينو  كامادو  اإيفيلين  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره   وبراأ�شمال 

.Veronica Garalde Eleccionو

�إعالن�رقم�)114(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد
��

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الطريقة لال�شت�شارات الإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  86914، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ هيمنت كومار راجيندرا برا�شاد.

�إعالن�رقم�)115(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إلى�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية
��

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد نور �شالح، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )توبر للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 84301، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة 

للمالك نف�شه، والم�شجلة بموجب القيد رقم 40493، وقيامه باإجراءات التحويل.

�إعالن�رقم�)116(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود اأحمد 
محمد �شريف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمود اأحمد محمد �شريف(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 22579، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مجموعة اأحمد �شريف القاب�شة ذ.م.م، وعبد 
اأحمد  وعبدالرحيم  �شريف،  اأحمد محمد  ومحمود  �شريف،  اأحمد محمد  ويون�س  �شريف،  اأحمد محمد  الرحمن 

محمد �شريف، ويو�شف اأحمد محمد �شريف، ونجمة اأحمد محمد �شريف. 
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�إعالن�رقم�)117(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

ال�شيد/ مجدي  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبد الرازق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )التعاون لخدمات تخلي�س المعامالت �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،107479 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مجدى عبدالرازق 

ح�شن علي، واأحمد مجدى عبدالرازق ح�شن.

�إعالن�رقم�)118(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ خلود 
مطر يو�شف اأحمد مطر مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شفاري للم�شاريع والأعمال(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 55961-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني(، وتكون مملوكة لكل من:  خلود مطر يو�شف اأحمد مطر، وحمد 

علي محمد محمود الحلو.

�إعالن�رقم�)119(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ض��لو�حد

�إلى��ضركة�ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ معاذ �شالح 
�س.�س.و(،  العف�س  وتركيب  لفك  )البيت الخالد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  منيزل،  عودة 
اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 79239، طالبا  الم�شجلة بموجب 
وبراأ�شمال مقداره  500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل ح�شن محمد كماله، ومعاذ 

�شالح عودة مفلح منيزل.


