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 قانون رقم )9( ل�صنة 2018

 بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين

 وحكومة اجلمهورية التون�صية حول امل�صاعدة الإدارية املتبادلة

ي وزْجر )عقاب( املخالفات اجلمركية د مْنع وتَق�صِّ ق�صْ

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

بعد الطالع على الد�شتور,
امل�شاعدة  حول  التون�شية  اجلمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اتفاقية  وعلى 
مدينة  يف  عة  املوقَّ اجلمركية,  املخالفات  )عقاب(  وزْجر  ي  وتَق�شِّ مْنع  د  ق�شْ املتبادلة  الإدارية 

تون�س بتاريخ 21 اأكتوبر 2016,
قنا عليه واأ�شدرناه: ه, وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ودق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية التون�شية حول امل�شاعدة  �شُ
مدينة  يف  عة  املوقَّ اجلمركية,  املخالفات  )عقاب(  وزْجر  ي  وتَق�شِّ مْنع  د  ق�شْ املتبادلة  الإدارية 

تون�س بتاريخ 21 اأكتوبر 2016, واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

القانـون,  اأحكام هذا  –  تنفيذ  فيما يخ�شـه  – كل  والوزراء   الوزراء  رئي�س جمل�س  على 
وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 17 رجــب 1439هـ
الموافق: 3 اأبريـــل 2018م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )23( ل�صنة 2018

ني بتعيني ُكتَّاب العدل اخلا�صِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق وتعديالته, 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 
لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009, التوثيق, املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 
كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق,

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات  ل�شنة 2017  القرار رقم )77(  وعلى 
اخلا�س,  العدل  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها,
وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل,

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ كاتب عْدل خا�س باللغة العربية كلٌّ من:
1 - اأحمد عبدالرحمن الذكير.

2 - علي جا�شم البحار.
3 - هيثم ح�شن بوغمار.
4 - نواف محمد ال�شيد.
5 - هدى را�شد المهزع.

6 - �شامي عي�شى �شيادي.
7 - ح�شن علي العجوز.

8 - محمد عبدالأمير اأحمد.
9 - ال�شيخة �شلوى اأحمد اآل خليفة.

10- خاتون جعفر عبدالر�شول.
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املادة الثانية

ُيعنيَّ كاتب عْدل خا�س باللغة الإجنليزية كلٌّ من:
اد اأ�شرف. 1 - محمد �شجَّ

2 - محمد نادر توراني.

3 - اأيمن توفيق الموؤيد.
4 - حاتم قي�س الزعبي.

 املادة الثالثة

يف  وُين�َشر  �شدوره,  تاريخ  من  اعتبارًا  القرار  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
اجلريدة الر�شمية.

                             
 وزير العدل 

 وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

  خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 رجـــــــــــــــب 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 29  مـــــــــار�س  2018م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 قرار رقم )19( ل�صنة 2018 

باإ�صدار ميثاق اإدارة وحوكمة ال�صركات

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:  
بعد الطالع على قانون التجارة  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته, 

قي احل�شابات, وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001  وتعديالته, 

وعلى الأخ�س املادة )358 مكررًا 1( منه, 
وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006 وتعديالته,
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001, ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 وتعديالتها,
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر الآتي:

املادة الأوىل

جميع  على  اأحكامه  وت�شري  القرار,  لهذا  املرافق  ال�شركات  وحوكمة  اإدارة  مبيثاق  ُيعمل 
ال�شركات امل�شاهمة اخلا�شعة لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
�س لها من ِقَبل م�شرف البحرين املركزي  )21( ل�شنة 2001, با�شتثناء ال�شركات امل�شاهمة املرخَّ

واخلا�شعة ملبادىء احلوكمة ال�شادرة عنه.

املادة الثانية

اأ�شهر من  �شتة  يِّ  ُم�شِ بعد  به  ويعمل  القرار,  تنفيذ هذا  التجارة  ل�شئون  الوزارة  على وكيل 
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 زايد بن را�صد الزياين

 �شدر بتاريخ: 12 رجـــب 1439هـ
الـمــــــوافــــــق: 29 مار�س 2018م  
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ميثاق اإدارة وحوكمة ال�صركات

الف�صل الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفرع الأول

التعاريف 

يف تطبيق اأحكام هذا امليثاق, تكون للكلمات والعبارات وامل�شطلحات التالية املعايَن املبينَة 
قريَن كلٍّ منها , ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: الوزارة املعنية ب�شئون التجارة. 

جمل�ص الإدارة اأو املجل�ص: مجل�س اإدارة ال�شركة.

رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو الرئي�ص: رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة.

اأمني ال�صر: اأمين �شر المجل�س.

الإدارة التنفيذية: الإدارة التنفيذية لل�شركة.

قان���ون ال�ص���ركات التجاري���ة: قانون ال�شـــركات التجارية ال�شادر بالمر�شـــوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001. 
الق�صم املخت�ص: الق�شم المعِني بحوكمة ال�شركات في الوزارة.

امليثاق: ميثاق اإدارة حوكمة ال�شركات. 

حوكمة ال�صركات: منهج لقيادة ال�شركة وتوجيهها والرقابة على اأعمالها, وي�شتمل على اآليات 

لتنظيم العالقات المختلفة بين مجل�س الإدارة والمديرين التنفيذيين والم�شاهمين واأ�شحاب 
الم�شالح, وذلك بو�شع قواعد واإجراءات خا�شة لت�شهيل عملية اتخاذ القرارات واأ�ش�س 

المتابعة؛ لتقييم ومراقبة الأداء واإ�شفاء طابع ال�شفافية والم�شداقية عليها بغر�س حماية 
حقوق الم�شاهمين واأ�شحاب الم�شالح وتحقيق العدالة والتناف�شية وال�شفافية. 

امل�صاهم: كل َمن يملك اأ�شهمًا في ال�شركة من اأفراد اأو �شركات.

امل�صاهم امل�صيطر: اأيُّ م�شاهم يملك ح�شة 10% اأو اأكثر من راأ�س المال, اأو يكون قادرًا على 

ا�شتخدام - اأو التحكم في ا�شتخدام- 10% اأو اأكثر من قوة الت�شويت في ال�شركة.
اأ�صحاب امل�صالح: الأ�شخا�س والمجموعات الذين يتاأثرون بعمل ال�شركة, كالعمال والموظفين 

دين والعمالء والبنوك والمجتمع والحكومة. والمورِّ
الرئي�ص التنفيذي: اأعلى �شلطة في الإدارة التنفيذية لل�شركة والم�شئول عن اإدارة ال�شركة 

ى الوظيفي لهذا ال�شخ�س والذي يمكن اأن  اأمام مجل�س الإدارة, ويقوم المجل�س بتحديد الم�شمَّ
ى اآخر.   ُي�شمى )الرئي�س التنفيذي( اأو )رئي�س ال�شركة( اأو )المدير العام(,  اأو اأيَّ م�شمَّ
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ع�صو جمل�ص الإدارة التنفيذي: ع�شو مجل�س الإدارة الذي يكون ع�شوًا في الإدارة التنفيذية 

لل�شركة  وي�شارك في اأعمال الإدارة اليومية لها, ويتقا�شى راتبًا منها لقاء ذلك. 
ع�صو جمل�ص الإدارة غري التنفيذي: ع�شو مجل�س الإدارة الذي ل يكون متفرغًا للم�شاركة 

ب�شكل تام في اإدارة ال�شركة )اأي لي�س موظفًا بها( اأو ل يتقا�شى راتبًا �شهريًا اأو �شنويًا منها, 
عدا مكافاأة الع�شوية في مجل�س الإدارة  واللجان.

ع�صو جمل�ص الإدارة امل�صتقل: ع�شو مجل�س اإدارة غير تنفيذي يتمتع با�شتقاللية تامة في 

مركزه وقراراته, ول تنطبق عليه اأيٌّ من حالت انتفاء �شفة ال�شتقاللية المن�شو�س عليها في 
الفقرة )ثالثًا( من الملحق رقم )1( من مالحق الميثاق.

املكافاأة: المبالغ والبدلت والأرباح وما في حكمها, والمكافاآت الدورية اأو ال�شنوية المرتبطة 

بالأداء, والخطط التحفيزية ق�شيرة اأو طويلة الأجل, واأية مزايا عينية اأخرى. ول تعد النفقات 
والم�شاريف المعقولة التي تتحملها ال�شركة عن ع�شو مجل�س الإدارة لغر�س تاأدية عمله من 

قبيل المكافاأة.    
الت�صويت الرتاكمي: اأ�شلوب ت�شويت لختيار اأع�شاء مجل�س الإدارة, يمنح كل م�شاهم قدرة 

ت�شويتية بعدد الأ�شهم التي يملكها, بحيث يحق له الت�شويت بها لمر�شح واحد اأو تق�شيمها بين 
َمن يختارهم ِمن المر�شحين دون تكرار لهذه الأ�شوات.

مبداأ اللتزام اأو التو�صيح: المبداأ المذكور في الفقرة )�شابعًا( من الفرع الثاني من هذا 

الف�شل, ويعني اأن ال�شركة يجب عليها اللتزام باأحكام الميثاق اأو تو�شيح �شبب عدم اللتزام 
به. 

ال�صركة الأم: الُمن�شاأة التي تملك اأكثر من 50 % من راأ�شمال ال�شركة. 

ال�صركة التابعة: الُمن�شاأة التي تملك ال�شركة فيها اأكثر من 50 % من راأ�س المال.

ال�صركة الزميلة: الُمن�شاأة التي تملك ال�شركة فيها 20% من راأ�س المال.

جلنة التدقيق: اللجنة المن�شو�س عليها في الفقرة )اأوًل( من الفرع الثالث من الف�شل 

الثاني من الميثاق.
جلنة احلوكمة: اللجنة المن�شو�س عليها في البند )و( من الفرع الثامن من الف�شل الثاني 

من الميثاق.
جلنة الرت�صيح: اللجنة المن�شو�س عليها في الفقرة )اأوًل( من الفرع الرابع من الف�شل 

الثاني من الميثاق.
جلنة املكافاآت: اللجنة المن�شو�س عليها في الفقرة )اأوًل( من الفرع الخام�س من الف�شل 

الثاني من الميثاق.
الإطار العام لإدارة ال�صركة: جميع اأو اأيٌّ مما يلي: عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة, 
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ونظم ال�شركة ولوائحها الداخلية, وقراراتها الأخرى.
الأقارب: الأب والأم والأخ والأخت والأبناء والزوج واأبو الزوج واأم الزوج واأبناء الزوج. 

الفرع الثاين

الأحكام العامة

اأوًل: الغر�ص من الميثاق: 

يهدف امليثاق اإىل اإر�شاد ال�شركات لأف�شل طرق اإدارة وقيادة ال�شركات وتنظيمها ومراقبتها, 
من خالل �شل�شلة من ال�شيا�شات والعمليات والإجراءات الوا�شحة واملحددة.

ثانياً: الغر�ص من احلوكمة: 

على  والرقابة  وي�شبط ممار�شاتها  ال�شركات  يحكم عمل  نظام  و�شع  اإىل  تهدف احلوكمة 
بال�شفافية  يتمتع  متني  وطني  اقت�شاد  بناء  يف  ُت�شِهم  كفوءة  موؤ�ش�شات  اإيجاد  بغية  اأعمالها 
الفاعلة  والأطراف  الوطني  القت�شاد  على  �شلبية  تاأثريات  اأية  من  احلد  بهدف  والتناف�شية, 

واملجتمع املحلي من جراء عدم اللتزام باأف�شل املمار�شات يف اإدارة �شركات امل�شاهمة.
ثالثاً: اأبرز اأركان الحوكمة:

تتمثل الأركان الأ�شا�شية حلوكمة  ال�شركات يف ما يلي:
اأ - الحر�ـــس على توفير المعلومات التي تحتاجها الجهات الرقابية والم�شاهمون والم�شتثمرون, 
ن هذه  وكذلـــك الأطـــراف ذوو العالقة في الوقـــت المنا�شـــب وبالكيفية المنا�شبة؛ بمـــا يمكِّ
الجهـــات من اتخـــاذ قراراتها والقيام باأعمالها ب�شكل �شحيـــح, والإف�شاح ب�شفافية من ِقَبل 
ال�شركـــة ومجل�س اإدارتها عما يهم الم�شاهمين ومختلف الأطراف ذَوي العالقة, مما ي�شاعد 
علـــى ا�شتقطاب مزيد مـــن الأعمال لل�شركة, بمـــا في ذلك مختلـــف الم�شتثمرين من داخل 

مملكة البحرين.
ـــد بهـــا اأن يدرك اأع�شـــاء مجل�ـــس الإدارة اأنهم م�شئولون عـــن قراراتهم  ب - الم�شاءلـــة, وُيق�شَ
وت�شرفاتهـــم في ما يخ�س اإدارة وقيادة ال�شركـــة اأمام الم�شاهمين, ومحا�شبون من ِقَبلهم, 

عوا اأنف�شهم للتقييم ِوْفق اأف�شل الممار�شات. وعليهم اأن ُيخ�شِ
د بهـــا اأن يحظى كل الم�شاهمين والعاملين والأطراف ذوي العالقة بمعاملة  ج - العدالـــة, وُيق�شَ
عادلـــة ومت�شاوية ومن�شفة مـــن ِقَبل اأع�شـــاء مجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية, بعيدًا عن 

النحياز اأو اأية م�شالح خفية. 
ـــد بهـــا اأن على اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة اأداء واجباتهـــم ب�شرف وا�شتقامة  د - الم�شئوليـــة, وُيق�شَ
ونزاهـــة واإخال�س تجـــاه القت�شاد والمجتمع بوجـــه عام, وتجاه ال�شركـــة بوجه خا�س, واأن 
يتوخـــوا الحيطـــة والحذر ويبذلـــوا العناية والرعايـــة الالزمة في اأداء مهامهـــم, واأن ي�شعوا 
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ب اأعينهم م�شلحة ال�شركة قبل اأية م�شالح خا�شة, واأن ياأخذوا بعين العتبار الم�شئولية  ُن�شْ
الجتماعية لل�شركة.

رابعاً: ال�صركات التي ي�صري عليها الميثاق: 

قانون  مبوجب  وامل�شجلة  البحرين  مبملكة  امل�شاهمة  ال�شركات  جميع  على  امليثاق  ي�شري 
ال�شركات التجارية.  

يتنا�شب  ما  العائلية  الطبيعة  ذات  امل�شاهمة  �شركات  على  امليثاق  هذا  تطبيق  يف  ويراعى 
من اأحكامه مع اأو�شاعها وقدراتها املالية والإدارية, ومبا يحقق النتائج التي يرمي امليثاق اإىل 

حتقيقها. 
خام�صاً: دور الم�صاهمين: 

توؤكد قواعد احلوكمة على واجب امل�شاهمني يف ال�شطالع بدورهم من خالل التوا�شل مع 
ال�شركة ومناق�شة الأهداف ال�شرتاتيجية التي ي�شعها جمل�س الإدارة والتي يوؤثر تنفيذها على 
وهذا  العامة,  اجلمعيات  لجتماعات  �ِشط  النَّ احل�شور  خالل  من  اآرائهم  واإبداء  م�شاحلهم, 
ي�شاعد على تعزيز ا�شتجابة ال�شركة وجمل�س الإدارة, ملعرفتهم باأن هناك َمن يراقب اأداءهما 

من امل�شاهمني.
�صاد�صاً: هيكلية الميثاق:  

نه من اأحكام خا�شة بالتعاريف والأحكام العامة - على  يحتوي امليثاق – ف�شاًل عما ت�شمَّ
اأحد ع�شر مبداأً اأ�شا�شيًا حلوكمة ال�شركات, يحتوي كل مبداأ منها على عدة توجيهات واإر�شادات 
لزمة  لتطبيقه. ويجب على جميع ال�شركات مراعاتها عند اإعالنها اللتزام باأحكام امليثاق عماًل 

مببداأ اللتزام اأو التو�شيح.    
�صابعاً: مبداأ اللتزام اأو التو�صيح:

اأ -     يقوم تطبيق الميثاق على مبداأ )اللتزام اأو التو�شيح(, بمعنى اأن ال�شركة يجب عليها اللتزام 
باأحـــكام الميثاق اأو تو�شيـــح �شبب عدم اللتزام به. ومن الأ�شبـــاب المقبولة لعدم اللتزام, 
اتخـــاذ ال�شركة اإجراءات مختلفة تبعًا لحجمها ال�شوقـــي اأو حداثة اإدراجها اأو تاأ�شي�شها, مع 
الة وجيدة في نهاية المطـــاف. ومن المهم اأي�شًا تو�شيح  مالحظـــة اأهمية تحقيق حوكمة فعَّ
هـــذه الأ�شباب في تقرير حوكمة ال�شركـــة ال�شنوي ومناق�شتها مع الم�شاهمين في اجتماعات 
الجمعيـــات العامة. ومن المهم كذلك مالحظة اأن اإعمال مبداأ اللتزام اأو التو�شيح ل يمكن 

اأن يتم على ح�شاب قاعدة قانونية اآمرة �شواء في  قانون ال�شركات التجارية اأو في غيره.
ب - يدعـــو المبـــداأ الثامن من مبـــادىء حوكمة ال�شـــركات الوارد في الفرع الثامـــن من الف�شل 
الثانـــي من الميثاق تحت عنوان )الإف�شاح عـــن الحوكمة(, ال�شركات اإلى اعتماد توجيهات 
مكتوبة تغطي الأمور المن�شو�س عليها في الميثاق, واإ�شدار تقارير �شنوية للم�شاهمين حول 
التزامها بهـــذه التوجيهات, والتو�شيح للم�شاهمين في حالـــة مخالفتها اأو عدم اللتزام بها 
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باأن عدم اللتزام له ما يبرره. 
ج - فـــي جميـــع الأحوال, فاإن مـــن المتوقع اأن تقوم كل �شركـــة اإما باللتزام باأحـــكام الميثاق اأو 
تو�شيـــح �شبب عدم التزامها به. ولقد تم اعتمـــاد طريقة اللتزام اأو التو�شيح في عدد كبير 
مـــن الدول حول العالم, وقد كانت المرونة التي تتمتـــع بها هذه الطريقة مو�شع ترحيب من 

ِقَبل مجال�س اإدارة ال�شركات والم�شتثمرين معًا. 
د - ومـــن خالل العمل بمبداأ اللتزام اأو التو�شيـــح, يمكن تجنُّب فـْر�س قواعـد �شـديدة و�شـارمة 
قــــد ل تراعـــي الظـــروف الخا�شة بال�شـــركات, كحجم ال�شركـــة وطبيعة ن�شاطهـــا, وهيكلية 
�شهـــا للمخاطر, والهيـــكل الإداري وغيرها من  الم�شاهميـــن فيهـــا, والأن�شطـــة, اأو مدى تعرُّ
الظـــروف. وبالنظر اإلى التنـــوع الكبير في اأ�شكال واأعمال ال�شركات, فاإنه من غير المرغوب 
فيـــه فْر�س قوانين وقواعد مت�شابهة على جميـــع ال�شركات, وهذا هو اأ�شا�س مبداأ اللتزام اأو 

التو�شيح.
ثامناً: متطلبات الوزارة للحوكمة:

التجارية  ال�شركات  قانون  تطبيق  عن  امل�شئولة  الأوىل  احلكومية  اجلهة  هي  الوزارة  ُتعتَب 
الرقابية  �شالحياتها  مبمار�شة  الوزارة  وتقوم  اأحكامه.  ال�شركة  طبَّقت  لو  فيما  امليثاق  وكذلك 
واجلزائية بفعالية مبوجب قانون ال�شركات التجارية, اإىل جانب العمل والتن�شيق ب�شكل وثيق مع  

م�شرف البحرين املركزي: 
اأ- تعيين م�شئول لحوكمة ال�شركة: 

ق من مدى  تلتزم ال�شركة بتعيني اأحد موظفيها كم�شئول حلوكمة ال�شركة يتوىل مهام التََّحقُّ
لها.  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  والأنظمة  والقوانني  ال�شركات  بقواعد حوكمة  ال�شركة  التزام 
وعناوين  واأرقام  ال�شركة  حوكمة  م�شئول  با�شم  املخت�س  الق�شم  تزويد  ال�شركة  على  يجب  كما 

الت�شال به, اإىل جانب �شرورة اإبالغ الق�شم املخت�س يف حال تغيري م�شئول حوكمة ال�شركة.  
ويجب اأن يكون لدى م�شئول حوكمة ال�شركة �شالحية الت�شال اأو طلب املعلومات من جمل�س 
ل اأن يكون م�شئول حوكمة ال�شركة  الإدارة اأو اللجان املنبثقة عنه اأو من الإدارة التنفيذية. وُيف�شَّ
والقواعد  املبادىء  من  وغريها  الوطنية  التجارية  والت�شريعات  واللوائح  بالقوانني  دراية  على 
منظمة  عن  ال�شادرة  املبادىء  ذلك  يف  مبا  ال�شركات,  بحوكمة  اخلا�شة  والإر�شادات  والنُُّظم 

 .)OECD( التعاون القت�شادي والتنمية
ويلتزم م�شئول احلوكمة مبا يلي:

1 - التن�شيق والمتابعة مع الق�شم المخت�س ب�شاأن المتطلبات الرقابية الخا�شة بحوكمة ال�شركة.
2 - التاأكـــد مـــن تالوؤم �شيا�شـــات وتطبيقـــات الحوكمة داخل ال�شركـــة مع المتطلبـــات الرقابية 

والقانونية التي تخ�شع لها ال�شركة.
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3 - التاأكـــد مـــن توافر ُنُظم الرقابـــة الداخلية التي تكفـــل تطبيق مبادىء الحوكمـــة الواردة في 
الميثاق. 

4 - العمـــل والتن�شيق مع مجل�ـــس الإدارة ولجنة الحوكمة ب�شكل دائـــم لتح�شين اأداء التطبيق في 
ال�شركة. 

5 - مراجعـــة التقرير ال�شنوي للحوكمة والذي يكون مـــن �شمن التقرير المالي ال�شنوي لل�شركة, 
للتاأكد من محتوياته وَتطاُبِقه من المتطلبات الداخلية لل�شركة والمتطلبات الرقابية.

ويحق للق�شم املخت�س بالوزارة العرتا�س على تعيني اأيِّ �شخ�س كم�شئول حلوكمة ال�شركة 
متى توافرت لديه مبرات لالعرتا�س, كما يحق له اقرتاح �شطب ا�شم اأيِّ م�شئول حوكمة من 
�شجالته وطلب تعيني �شخ�س اآخر يف حال عدم قيام م�شئول احلوكمة بالوفاء باأيٍّ من التزاماته 

املن�شو�س عليها يف امليثاق.
ب - وجود دليل اإر�شادي واإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل ال�شركة:

تكون  ال�شركة  داخل  للحوكمة  مكتوبة  و�شيا�شات  اإجراءات  ال�شركة  لدى  تكون  اأن  يجب   
موثَّقة يف دليل اإر�شادي. وتخ�شع جميع ال�شيا�شات والإجراءات ملوافقة جمل�س الإدارة واجلمعية 
العامة, على اأن ُتراَجع ب�شكل دوري لإدخال اأيه تعديالت اأو حتديثات عليها. كما يجب اأن ُيحاط 
جميع موظفي ال�شركة مبحتويات دليل اإر�شادات احلوكمة من خالل قيام ال�شركة بتقدمي برامج 
توعية,  يتم بعدها توقيع كل موظف على اإقرار يفيد بتالقي برامج التوعية الالزمة مع متطلبات 
م�شتقبلية  م�شتجدات  باأية   - اخت�شا�شه  بح�شب  كل   - املوظفني  اإحاطة  ُيراعى  كما  احلوكمة. 

ملتطلبات احلوكمة ُت�شِدرها الوزارة.  
 ج - تقرير م�شتقل لحوكمة ال�شركة ُيدَرج في التقرير ال�شنوي لل�شركة:

يف  اإدراجه  يتم  اأن  على  ال�شركة,  حلوكمة  م�شتقل  �شنوي  تقرير  اإعداد  ال�شركة  على  يجب 
التقرير ال�شنوي لل�شركة ِوْفقًا للنموذج املعد مبعرفة الوزارة, ومبا يتوافق مع امللحق رقم )5( من 

مالحق امليثاق. 
 ويجب على جمل�س الإدارة تقدمي التقرير ال�شنوي امل�شتقل عن احلوكمة ب�شورة اإلكرتونية 
اإىل الق�شم املخت�س ِوْفقًا للنموذج املعد من قبل الوزارة, وُي�شلَّم هذا التقرير خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية لل�شركة مع التقرير ال�شنوي لل�شركة.
د - بند خا�س للحوكمة في جدول اأعمال الجمعية العامة لل�شركة: 

ال�شركة  حوكمة  تقرير  مبناق�شة  خا�س  بند  اإدراج   - �شنوي  ب�شكل   - ال�شركة  على  يجب 
والت�شديق عليه �شمن بنود جدول اأعمال اجلمعية العامة لل�شركة.

تا�صعاً: الجديد في هذا الإ�صدار من الميثاق: 



العدد: 3360 – الخمي�س 5 اأبريل 2018

30

عملت الوزارة على تطوير وحتديث ميثاق حوكمة ال�شركات, وذلك على النحو الذي اأ�شفى 
على ن�شخته اجلديدة �شفة العمومية وال�شمول وجْعِله م�شتوِعبًا اأحدث ما تو�شل اإليه العامل على 
امل�شاهمة يف مملكة  ال�شركات  كافة  والإقليمي يف جمال احلوكمة, وخماِطبًا  الدويل  امل�شتويني 
يتنا�شب  ما  بتطبيق  لها جميعًا  ت�شمح  وبطريقة  بح�شب طبيعتها وحجمها,  منها  كل  البحرين, 
ع خطط م�شتقبلية ل�شتيعاب ما ينق�شها من القواعد  نها من و�شْ معها من قواعد احلوكمة ومَيكِّ

على املديني املتو�شط والطويل ل�شتكمال تطبيقها مع معدلت منو حجمها.
وفيما يلي عر�س �شريع ِلـما مت حتديثه وتطويره بهذا الإ�شدار من امليثاق:

د, واأبرز الأركان الأ�شا�شية لمبادىء الحوكمة. اأ - اأو�شح الميثاق الغر�س من الحوكمة ب�شكل متَفرِّ
ب - حـــدد الميثاق ب�شكل وا�شح نطاق تطبيق تلك القواعد ودرجة تما�شيها مع طبيعة وحجم كل 

�شركة.
ج - اأَولـــى الميثـــاق اأهميـــة خا�شة لمبداأ  )اللتـــزام اأو التو�شيح(  كمبداأ جوهـــري يمهد لفْر�س 

قواعد الميثاق ب�شكل اإلزامي.
د بو�شوح حالت انتفاء �شفة  ع الميثاق في التعريف بع�شو مجل�س الإدارة الم�شتقل, وحدَّ د - تو�شَّ

ال�شتقاللية عنه.  
يغت التعاريف والمفاهيـــم والم�شطلحات الم�شتخدمة في الميثـــاق بما يعزز من زيادة  هــــ - �شِ

ا�شتيعاب وفهم الم�شتخدمين لمحتوياته.
و - اأكـــد الميثاق علـــى دور الجمعية العامـــة للم�شاهمين في اختيار مجل�ـــس اإدارة كفء بطريقة 
الت�شويـــت ؛ لتحقيق اأهداف ال�شركة, وزيادة فر�شة ح�شـــول �شغار الم�شاهمين على تمثيل 

لهم في مجل�س الإدارة عن طريق الأ�شوات التراكمية.
ز - اأفرد الميثاق اأهمية اأكبر لدور مجل�س الإدارة باعتباره اأهم عن�شر من عنا�شر اإدارة وتوجيه 
ال�شركـــة, ف�شاًل عن م�شئوليتـــه الرئي�شية في تطبيق الحوكمة؛ َّ الميثـــاق اإلى المزيج الأمثل 
لأع�شـــاء المجل�ـــس من حيـــث نوعية الأع�شـــاء وم�شئولياتهـــم, وا�شتعر�س كذلـــك عددًا من 

اللجان المنبثقة عن المجل�س لمعاونته في اأداء عمله.
ـــز الميثـــاق ب�شـــكل اأكبر على مكونات البيئـــة الرقابية وما لها من اأهميـــة كبيرة داخل اأية  ح - ركَّ
�شركـــة, بداية من نظام الرقابة الداخلية ومرورًا بـــاإدارة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر 

واإدارة اللتزام, والتو�شية بوجود نظام للحوكمة داخل كل �شركة.
ط - اأبرز الميثاق اأهمية قيام ال�شركة بتعيين م�شئول لحوكمة ال�شركة وتحديد التزاماته.

قـــي الح�شابات, في �شوء ما يقومـــون به من دور هام في  ي - اأفـــرد الميثـــاق اأهمية خا�شة لمدقِّ
عملية التدقيق, ول�شيما دورهم في الإف�شاح عن مالءمة اأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة 
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داخل ال�شركة ومدى التزامها بالمتطلبات الرقابية للحوكمة.  
ك - تناول الميثاق �شبل واأدوات الإف�شاح المختلفة وتعزيز اأهمية الإف�شاح غير المالي, مو�شحًا 

المعلومات الجوهرية الواجب الإف�شاح عنها عبر التقارير الدورية المختلفة.
ل - اأَولـــى الميثاق اأهمية خا�شة للم�شئولية الجتماعيـــة التي يجب اأن ت�شعى ال�شركة من خاللها 
اإلـــى ممار�شة دورها كمواطـــن �شالح, والحدِّ من اأيِّ تاأثير �شلبـــي لن�شاطاتها على القت�شاد 

الوطني اأو المجتمع المحيط اأو البيئة ب�شكل عام.
دات الخا�شة بال�شلوك المهني والقيـــم الأخالقية تر�شيخًا  م - تنـــاول الميثاق المعايير والمحـــدِّ

للمفاهيم والقيم الأخالقية لل�شركة.
ن - ا�شتعر�ـــس الميثـــاق كافـــة ال�شيا�شـــات والمواثيـــق والأدلـــة واللوائح الواجب علـــى كل �شركة 
�شياغتها وتطبيقها لتنظيم عملها الداخلي فيما يخ�س الحوكمة. ويهدف الميثاق اإلى دعم 
كافة ال�شركات الراغبة في فْهم وتطبيق الحوكمة كمنهج متكامل نحو النمو وال�شتدامة, بما 

يعود بالنفع على ال�شركات وعلى القت�شاد الوطني ب�شكل عام.

الف�صل الثاين

مبادئ حوكمة ال�صركات

الفرع الأول

ال وموؤهل علمياً وذي خربة املبداأ الأول: وجود جمل�ص اإدارة لل�صركة فعَّ

اأوًل: ت�شكيل وم�شئوليات ومهام مجل�س الإدارة:   

اأ- ت�شكيل مجل�س الإدارة:
يقل عن خم�شة  ل  الأع�شاء  يتكون من عدد من  اإدارة  لل�شركة مجل�س  يكون  اأن  يجب   - 1
اأع�شاء بالن�شبة ل�شركات الم�شاهمة العامة, وثالثة اأع�شاء بالن�شبة ل�شركات الم�شاَهمة 
بحيث  الخبرة,  ذوي  من  اأ�شخا�س  المجل�س  اأع�شاء  بين  من  يكون  اأن  ويجب  المقفلة. 
يمكن لبقية الأع�شاء ال�شتفادة من خبراتهم وتجاربهم. وفي جميع الأحوال, يجب األ 

يزيد عدد اأع�شاء مجل�س الإدارة على خم�شة ع�شر ع�شوًا.
د النظام الأ�شا�شي لل�شركة متطلباتها من اأع�شاء مجل�س الإدارة التنفيذيين وغير  2 - يحدِّ
الأقل  على  المجل�س  اأع�شاء  ن�شف  يكون  اأن  ويجب  الم�شتقلين,  والأع�شاء  التنفيذيين 
من الأع�شاء غير التنفيذيين, وثالثة منهم على الأقل اأع�شاء م�شتقلين ممن ي�شتوفون 
ال�شوابط المن�شو�س عليها في الملحق رقم )1( من مالحق الميثاق, مع عدم الإخالل 
بها  يكون  التي  لل�شركات  بالن�شبة  الفرع  هــذا  من  )خام�شًا(  من  )ب(  البند  بحكم 
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م�شاهمون م�شيطرون. وفي جميع الأحوال يجب اأن ي�شم المجل�س ع�شوًا واحدًا م�شتقاًل.
د في تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي ما اإذا كان كل ع�شو من اأع�شاء المجل�س ع�شوًا  وُيحدَّ

تنفيذيًا اأو غير تنفيذي اأو م�شتقاًل.
3 - يجب اأن يكون رئي�س مجل�س الإدارة من الأع�شاء الم�شتقلين, واأل يكون في اأية حال من 
منا�شب  توازن  يكون هناك  لكي  لل�شركة,  التنفيذي  الرئي�س  نائبه  اأو  نف�شه  الأحوال هو 

لل�شالحيات وتوفير اإمكانيات مو�شوعية اأكبر للمجل�س لتخاذ القرارات با�شتقاللية.
4 - على مجل�س الإدارة اأن يقوم ب�شورة منتظمة بمراجعة عدد اأع�شائه وتركيبته؛ ل�شمان 
الة واإثراء المجل�س بمختلف الآراء في مختلف  َتنا�ُشب حجمه بما يكفي لتخاذ قرارات فعَّ
الخت�شا�شات. كما اأن على المجل�س اأن يقدم للم�شاهمين تو�شية باإجراء تغييرات في 
تاأ�شي�س  عقد  في  تعديل  اإجــراء  المطلوب  التغيير  يتطلَّب  عندما  وذلك  المجل�س  حجم 
ي  تَنحِّ وجوب  على  المجل�س  قواعد  تن�س  اأن  يجب  كما  الأ�شا�شي.  نظامها  اأو  ال�شركة 

ال في اجتماعات المجل�س. الع�شو اإذا لم يكن من الم�شاركين ب�شكل فعَّ
رئي�س  ال�شركة )ممثَّلة في  يتعيَّن على  الإدارة,  اإلى مجل�س  ان�شمام ع�شو جديد  5 - عند 
نظامًا  تتبع  اأن  ال�شركة(,  حوكمة  م�شئول  اأو  القانوني  الم�شت�شار  بم�شاعدة  المجل�س 
لتعريف ع�شو مجل�س الإدارة الجديد بعمل ال�شركة وبمهام وم�شئوليات المجل�س, ول�شيما 

الجوانب القانونية والتنظيمية, وكذلك متطلبات الميثاق. 
6 - يجب اأن تكون لدى ال�شركة اتفاقية تعيين مكتوبة بين ال�شركة وكل ع�شو من اأع�شاء 
مجل�س الإدارة, لتو�شيح المهام وال�شالحيات والأمور الأخرى الخا�شة بالع�شوية, ومنها 
فترة الع�شوية, والوقت الذي يلتزم به بالعمل, ومهام اللجان, وقيمة المكافاأة وم�شتحقات 
المتخ�ش�شة  الفنية  الم�شورة  على  الح�شول  واإمكانية  الم�شروفات,  عن  التعوي�س 

الم�شتقلة عند ال�شرورة.
7 - يجب اإعالم الأ�شخا�س المحتَمل ان�شمامهم اإلى مجل�س الإدارة كاأع�شاء غير تنفيذيين 
بمهامهم وم�شئولياتهم قبل تر�شيحهم, وخا�شة بالن�شبة للتزامهم بالوقت الالزم للعمل 
اللتزامات  بمراجعة  منتظمة  ب�شورة  التر�شيح  لجنة  تقوم  اأن  ويجب  منهم.  المطلوب 
واحد  كل  اإعالم  اإلى  بالإ�شافة  التنفيذيين,  غير  الأع�شاء  من  ع�شو  كل  من  المطلوبة 

منهم ب�شرورة اإبالغ اللجنة قبل قبوله اأية ع�شوية في مجل�س اإدارة اأية �شركة اأخرى.   
8 - ل يجوز لأيِّ ع�شو اأن ي�شارك في ع�شوية مجل�س اإدارة اأكثر من خم�س �شركات م�شاهمة 
عامة في مملكة البحرين, وب�شرط عدم وجود َتعاُر�س في الم�شالح. ول يجوز للمجل�س 
اأكثر من خم�س  اإدارة  اأيِّ ع�شو ي�شارك في مجل�س  اإعادة انتخاب  اأو  اأن يقترح انتخاب 

�شركات. 
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9 - يقوم مجل�س الإدارة بمراجعة مدى ا�شتقاللية كل ع�شو من الأع�شاء مرة واحدة في 
اأولئك  ِقَبل  من  عنها  الإف�شاح  يتم  التي  الم�شالح  �شوء  على  وذلك  الأقل,  على  ال�شنة 
دة في الملحق رقم )1( من مالحق الميثاق. ويقوم كل  ِوْفقًا للمعايير المحدَّ الأع�شاء 
لهذا  الالزمة  ثة  والمَحدَّ ال�شرورية  المعلومات  بتقديم  الم�شتقلين  الأع�شاء  من  واحد 

الغر�س. 
د عمل المجل�س وم�شئولياته, والتي  10 - على مجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر لئحة داخلية تحدِّ

من بينها المتطلبات والم�شئوليات الخا�شة باأع�شاء المجل�س.     
ب - م�شئوليات ومهام مجل�س الإدارة:

امل�شاهمني عن  اأمام  الت�شامن  اأع�شاء جمل�س الإدارة م�شئولني �شخ�شيًا وعلى وجه  ُيعتَب 
اأن  وعليهم  ال�شركة,  الأول مب�شلحة  املقام  معنيون يف  وهم  وغاياتها.  ال�شركة  اأهداف  حتقيق 

يقدموها على امل�شالح الأخرى, مبا يف ذلك م�شالح امل�شاهمني الذين ميثلونهم.
اإدارة  يف  والولء  الإخال�س  واجبي  بذل  وعليه  امل�شاهمني,  جميع  ميثل  اأن  املجل�س  وعلى 

ال�شركة, وكل ما من �شاأنه �شْون م�شاحلها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
وي�شمل دور املجل�س وم�شئولياته, على �شبيل املثال ل احل�شر, ما يلي:

1 -  اعتماد ال�شيا�شات التجارية والمالية المرتبطة باأداء اأعمال ال�شركة وتحقيق اأغرا�شها.
2 - ر�ْشـــم الخطـــط وال�شيا�شات وال�شتراتيجيـــات والأهداف الرئي�شية لل�شركـــة والإ�شراف على 

تنفيذها ومراجعتها ب�شكل دوري.
ع اأنظمة و�شوابط للرقابة الداخلية في ال�شركة والإ�شراف العام عليها. 3 - و�شْ

4 - تحديـــد الهيـــكل الراأ�شمالـــي الأمثـــل لل�شركـــة وا�شتراتيجياتهـــا واأهدافهـــا الماليـــة واإقرار 
الميزانيات ال�شنوية.

فها بها. رُّ 5 - الإ�شراف على النفقات الراأ�شمالية الرئي�شية لل�شركة, وتَملُّكها لالأ�شول وت�شَ
6 - اعتماد البيانات المالية الف�شلية وال�شنوية لل�شركة وعْر�شها على الجمعية العامة للم�شاهمين.

ق اأهداف ال�شركة  7 - مراقبـــة اأعمـــال الإدارة التنفيذية, والتاأكد من ُح�ْشن �شير العمل, بما يحقِّ
ول يتعار�س مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

8 - ت�شكيـــل لجان متخ�ش�شة منبثقة عن مجل�س الإدارة فيما تتطلبه طبيعة ن�شاط ال�شركة على 
مة لعمل هذه  ح�شب مـــا هو من�شو�س عليه في المتطلبات الرقابية, واإ�شـــدار اللوائح المنظِّ

اللجان. 
9 - تحديـــد اأنواع المكافـــاآت لكبار التنفيذيين واأع�شاء مجل�ـــس الإدارة, والح�شول على موافقة 
الجمعيـــة العامة للم�شاهميـــن عليها, مع مراعاة حكم المـــادة )188(  من قانون ال�شركات 
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التجارية.
10- و�شع اآلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة, وذلك للحدِّ من َتعاُر�س الم�شالح.

م العمل في ال�شركة. ع المعايير والقيم التي تنظِّ 11- و�شْ
ع ت�شوُّر عام  12- التاأكـــد مـــن تطبيق اأنظمة رقابية منا�شبة لقيا�س واإدارة المخاطر, وذلك بو�شْ
عـــن المخاطر التي قد تواجه ال�شركة, واإن�شاء بيئة ملمة بثقافة اإدارة المخاطر على م�شتوى 

ال�شركة, وطْرحها ب�شفافية مع اأ�شحاب الم�شالح والأطراف ذوي ال�شلة بال�شركة.
13- �شمـــان المعاملـــة العادلـــة للم�شاهمين, بمن فيهـــم الم�شاهمون الذين يملكـــون الأقلية من 

ح�ش�س ال�شركة.
د عمل المجل�س وم�شئولياته, ومـــن بينها المتطلبات والم�شئوليات  14- و�شـــع لئحة داخلية تحدِّ
ل لجانًا اأو فوَّ�س جهات  الخا�شة باأع�شاء المجل�س. ول ُيعَفى المجل�س من ذلك حتى واإْن �شكَّ
اأو اأفرادًا اآخرين للقيام ببع�س اأعماله. وعلى المجل�س تجنُّب اإ�شدار تفوي�شات عامة اأو غير 

دة المدة.   محدَّ
اأن  ويجب  التنفيذية.  لالإدارة  ال�شلطات  تفوي�س  يف  معقولة  �شيا�شة  اعتماد  املجل�س  وعلى 
و�شئون  والإدارية,  املالية  بال�شئون  املتعلقة  الوظائف  خمتلف  ال�شلطات  تفوي�س  لوائح  تغطي 

املوظفني وغريها من الوظائف ال�شرورية لت�شغيل ال�شركة واإدارتها بكفاءة.
ج - م�شئوليات ومهام رئي�س مجل�س الإدارة:

 اأ( يتولى رئي�س مجل�س الإدارة المنتخب, الم�شئوليات التالية, وبما ل يخل بدور مجل�س الإدارة:
1 - تمثيل ال�شركة اأمام الغير.

2 - �شمان ح�شول اأع�شاء المجل�س على المعلومات الكاملة وال�شحيحة في الوقت المنا�شب.
3 - التاأكد من مناق�شة المجل�س لكل المعلومات ومحتويات جداول الأعمال لكل اجتماع.

4 - ت�شجيع اأع�شاء المجل�س على ممار�شة دورهم لم�شلحة ال�شركة وبفعالية.
5 - �شمان التوا�شل الفعلي بين م�شاهمي ال�شركة والمجل�س.

الجمعية  )اجتماع  الم�شاهمين  وجمعية  المجل�س  لجتماعات  الأعمال  جدول  اإعــداد   -  6
العامة العادية/ اجتماع الجمعية العامة غير العادية(. 

7 - عقد اجتماعات مع اأع�شاء المجل�س غير التنفيذيين والم�شتقلين بدون ح�شور التنفيذيين 
لأْخذ اآرائهم في الم�شائل المت�شلة بن�شاط ال�شركة.

اء حـــول الق�شايا التي يوجد   ب( علـــى رئي�ـــس مجل�ـــس الإدارة خْلق ثقافة ت�شجع علـــى النقد الَبنَّ
حولها تباُين في وجهات النظر بين اأع�شاء المجل�س, اإلى جانب تطوير عالقات بناءة بين مجل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية وت�شجيعها, دون الإخالل باأحكام الميثاق.
ثانياً: اأمين ال�صر:   
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يكون ملجل�س الإدارة اأمني �شر ُيعنيَّ وُيعَفى من من�شبه بقرار من املجل�س, وُيختار اأمني ال�شر 
من بني اأع�شاء املجل�س اأو من خارج املجل�س, ويتوىل م�شاعدة رئي�س واأع�شاء املجل�س يف القيام 

مبهامهم, وت�شمل اخت�شا�شات اأمني ال�شر الآتي: 
اأ - ت�شهيل تنفيذ اأن�شطة وقرارات مجل�س الإدارة.

ب - تن�شيق اجتماعات و�شجالت ودفاتر وم�شتندات مجل�س الإدارة.
ج -  ت�شجيل محا�شر الجتماعات واإر�شالها اإلى مجل�س الإدارة.
د -  اإدارة متطلبات حوكمة ال�شركات المتعلقة بمجل�س الإدارة. 

هـ - التن�شيق بين اأع�شاء مجل�س الإدارة فيما يتعلق بالح�شور وتداول الم�شتندات وغير ذلك. 
و - �شمـــان الح�شـــول على محا�شـــر اجتماعات لجان مجل�ـــس الإدارة, واإدراجهـــا �شمن اأوراق 

اجتماعات المجل�س. 
ز - تن�شيـــق جميـــع اللوج�شتيـــات المتعلقـــة باجتماعات الم�شاهميـــن )اجتمـــاع الجمعية العامة 

العادية/ اجتماع الجمعية العامة غير العادية( مع رئي�س مجل�س الإدارة. 
ح -  الحتفاظ بال�شجالت والوثائق والم�شتندات ذات ال�شلة بعمل المجل�س, مثل قانون ال�شركات 
التجاريـــة, وعقد التاأ�شي�س, والنظام الأ�شا�شي, وال�شجل التجاري, وقواعد حوكمة ال�شركات 

الحديثة.   
ط - ما يكلِّفه به المجل�س من مهام اأخرى, اأو يرد الن�سُّ عليه في موا�شع اأخرى من الميثاق. 

ثالثاً: اجتماعات وقرارات وتو�صيات المجل�ص:

اأ - يعقـــد مجل�س الإدارة اجتماعاتـــه ب�شورة دورية ومنتظمة, بحيث ل تقل عن اأربعة اجتماعات 
فـــي ال�شنة المالية. ويتخذ المجل�س قراراته وتو�شياتـــه باأغلبية الأع�شاء الحا�شرين, وعند 
ح الجانب الـــذي منه الرئي�س. وعلـــى ع�شو المجل�ـــس ح�شور جميع  َت�شـــاوي الأ�شـــوات يرجَّ
ر ح�شور الع�شو اأي  الجتماعـــات, والم�شاهمـــة في المناق�شـــات ب�شكل فاعل. وفي حالة تعـــذُّ
دها المجل�ـــس للح�شول علـــى اإذن بالتغيُّب عن  بـــاع الإجراءات التـــي يحدِّ اجتمـــاع, يجب اتِّ

الجتماع.
ب - يجب على رئي�س المجل�س اأن يتاأكد من ت�شلُّم جميع اأع�شاء المجل�س جدول الأعمال ومحا�شر 
الجتماعـــات ال�شابقة, ومعلومات مكتوبة كافية عن خلفيـــة مو�شوعات الجتماع قبل موعد 
انعقـــاد الجتماع بوقت كاف, وكذلك بيـــن الجتماعات اإذا دعت ال�شرورة لذلك. ويجب اأن 
يت�شلـــم جميع الأع�شاء نف�س المعلومات من المجل�س. ويتحمل الأع�شاء الم�شئولية القانونية 
للمتابعة ال�شخ�شية والتاأكد من ت�شلُّمهم معلومات كافية ومنا�شبة, وعليهم درا�شتها بعناية. 
ج - للمجل�ـــس اأن يعقـــد اجتماعاتـــه اأو اجتماعات لجانه عن طريق الت�شـــال الهاتفي اأو المرئي 
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)video-conferencing(, اأو اأن يقبـــل بم�شاركـــة اأيٍّ مـــن الأع�شـــاء عن ُبعـــد في مداولت 
اجتماعاتـــه, وذلك بمراعـــاة الأحكام التي ين�س عليهـــا قانون ال�شـــركات التجارية. وي�شع 
نًة ب�شوابط ا�شتخدام و�شائل الت�شال الحديثة في عقد الجتماعات وم�شاركة  المجل�س مدوَّ

الأع�شاء عن ُبعد.
د - فيمـــا عـــدا القرارات المتعلقة باعتمـــاد البيانات المالية لل�شركة, لمجل�ـــس الإدارة اأن يعتمد 
قراراتـــه بالتمريـــر بموافقة جميـــع اأع�شائه ويم�شي فـــي تنفيذها, غير اأنه يجـــب اإدراجها 
للم�شادقـــة في جدول اأعمـــال الجتماع الذي يلي مبا�شرة تمرير هـــذه القرارات. وللمجل�س 
اأن ي�شـــع اآليـــات و�شروطًا و�شوابط لتمريـــر قراراته واإدارتها. ول ُتعتَبـــر القرارات بالتمرير 
دة  اجتماعـــًا, ومن ثم يتعيَّن اللتـــزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجل�ـــس الدارة المحدَّ

بالنظام الأ�شا�شي.
هـ - يجب ا�شتخدام الت�شويت ال�شري التراكمي في انتخاب اأع�شاء  مجل�س الإدارة.

رابعاً: ا�صتقاللية اأع�صاء مجل�ص الإدارة: 

نهم من النظر  يجب اأن يت�شكل جمل�س الإدارة من اأفراد لديهم الكفاءة وال�شتقاللية مبا مَيكِّ
الإدارة  عن  التامة  ال�شتقاللية  و�شمان  د,  وجَترُّ ومو�شوعية  وخبة  بحكمة  ال�شركة  �شئون  يف 
الأع�شاء  من  �شغرية  جمموعة  اأو  ع�شو  لأيِّ  ُي�شمح  ول  الرئي�شيني.  امل�شاهمني  وعن  التنفيذية 
بالهيمنة على جمريات اتخاذ القرارات والتو�شيات يف املجل�س, كما ل يجوز لأيِّ ع�شو اأن تكون 
لديه �شالحيات مطلقة على اآلية اتخاذ القرارات يف املجل�س. وعلى الأع�شاء التنفيذيني اإعالم 
املجل�س بجميع املعلومات التجارية واملالية الداخلة �شمن اخت�شا�شاتهم كم�شئولني, وعليهم اأن 
اأن  ويجب  ال�شركة.  يف  كم�شئولني  دورهم  عن  يختلف  املجل�س  يف  كاأع�شاء  دورهم  باأن  يدركوا 
ب�شكل  القيام  التنفيذية, وعليهم  الإدارة  بالكامل عن  التنفيذيني م�شتقلني  الأع�شاء غري  يكون 
مو�شوعي بالتدقيق والفح�س وامل�شاءلة الالزمة لالإدارة التنفيذية مبا فيها امل�شاءلة عن الأداء 

الإداري لالأع�شاء التنفيذيني.
خام�صاً: تمثيل مجل�ص الإدارة لجميع الم�صاهمين:

ـــاًل لجميع الم�شاهمين,  اأ - يجـــب علـــى كل ع�شو من اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة اأن يعتبر نف�شه ممثِّ
وعليـــه الت�شرف على هذا الأ�شا�ـــس. وعلى المجل�س اأن يتجنَّب وجود ممثلين عن مجموعات 
دة بع�شوية المجل�ـــس. وفي حالة وجود م�شاهميـــن م�شيطرين, فاإن عليهم  اأو م�شالـــح محـــدَّ
اإدراك م�شئولياتهـــم بالن�شبـــة للم�شاهمين الآخرين, والتي هـــي م�شئولية مبا�شرة ومنف�شلة 

عن م�شئولية اأع�شاء المجل�س. 
ب - في ال�شركات التي يكون بها م�شاهمون م�شيطرون, يجب اأن يكون ُثُلث اأع�شاء المجل�س على 
الأقل من الأع�شاء الم�شتقلين, وذلك ل�شمان الهتمام بم�شالح �شغار الم�شاهمين و�شمان 
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وجود تمثيل لهم في مجل�س الإدارة.
ج - فـــي ال�شـــركات التـــي تحتوي علـــى م�شاهم م�شيطـــر, يجب اأن يعـــرف الم�شاهـــم الم�شيطر 
دة للم�شاهم الم�شيطر  والم�شاهمـــون الذين ل يملكـــون اأ�شهمًا م�شيطرة الم�شئوليات المحـــدَّ
ح بالفرع الثاني من هذا  فيمـــا يخ�س واجب ولئـــه لل�شركة وَتعاُر�س الم�شالح, كما هو مو�شَّ
الف�شـــل عند الحديث عن  َتعاُر�س الم�شالح والتعامل مع الأطراف ذوي العالقة, بالإ�شافة 
اإلـــى حقـــوق �شغار الم�شاهميـــن, في انتخاب اأع�شاء فـــي مجل�س الإدارة ِوْفـــق اأحكام قانون 
ال�شـــركات التجارية. ويجب على رئي�س المجل�س القيام بدوره لتو�شيح هذه الأمور بم�شاعدة 

الم�شت�شار القانوني لل�شركة. 
�صاد�صاً: اإمكانية ح�صول اأع�صاء مجل�ص الإدارة على اآراء ا�صت�صارية خارجية: 

اأ( يجـــب علـــى المجل�ـــس اأن ي�شمـــن - كلما دعـــت الحاجه لذلـــك - ح�شول اأع�شائـــه على اآراء 
ا�شت�شاريـــة خارجيـــة, قانونيـــة اأو فنية, فـــي اأيٍّ من المو�شوعـــات المتعلقـــة بال�شركة وعلى 
نفقتهـــا, ب�شرط مراعاة عـــدم َتعاُر�س الم�شالح حينما يقرر الأع�شـــاء �شرورة ذلك للقيام 
بمهامهـــم وم�شئولياتهـــم كاأع�شاء فـــي مجل�ـــس اإدارة ال�شركة, ويجب اأن يكـــون ذلك ح�شب 
�شيا�شـــة ال�شركـــة المعتَمدة من ِقَبـــل المجل�س. ويجب اأن يح�شل كل ع�شـــو بمجل�س  الإدارة 
علـــى اإمكانية ا�شتخدام �شكرتارية ال�شركة والتي تتحمل م�شئولية اإعالم المجل�س بخ�شو�س 

اإجراءات المجل�س في هذا ال�شاأن. 
ب( فـــي حالة وجود اأية مالحظات لدى اأيٍّ من اأع�شـــاء مجل�س الإدارة حيال اأمور خطيرة تتعلق 
بـــاإدارة ال�شركة اأو اأيٍّ مـــن المو�شوعات المعرو�شة ولم ُيَبت فيها في اجتماع المجل�س, يجب 
على الع�شو اللجوء اإلى راأي ا�شت�شاري خارجي, وعليه اأن يتاأكد من اأن هذه المالحظات يتم  
تدوينهـــا فـــي محا�شر اجتماعـــات المجل�س, مع بيان ما يتخذه المجل�ـــس اأو يرى اتخاذه من 
اإجـــراءات حيالها في مح�شر اجتماعه. ويجـــب اأن يقوم الع�شو غير التنفيذي بتقديم اإفادة 
هة اإلى رئي�س المجل�س ليتـــم توزيعها على اأع�شاء المجل�س عندما تكون لديه اأية  خطيـــة موجَّ

مالحظات خا�شة باأيِّ اأمر خطير قد يكون له تاأثير مادي على ال�شركة.
�صابعاً: الت�صالت بين اأع�صاء مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية: 

اأ - علـــى مجل�ـــس الإدارة اأن يعمل علـــى اإ�شـــراك الإدارة التنفيذية في المو�شوعـــات المطروحة 
للدرا�شـــة اأمام المجل�س, وكذلك اإ�شراك الم�شئولين الإداريين بحكم م�شئولياتهم اأو اإ�شراك 
ـــي منا�شب اإدارية عليا بال�شركة, والذيـــن يعتقد الرئي�س التنفيذي  حين لتولِّ الأفـــراد المر�شَّ

اأنهم بحاجة اإلى التوا�شل مع اأع�شاء المجل�س.
ب - يجب اأن تكون لدى الأع�شاء غير التنفيذيين حرية التوا�شل مع الإدارة التنفيذية خارج نطاق 
اجتماعـــات مجل�س الإدارة. ويجب اأن يكون هـــذا التوا�شل من خالل رئي�س لجنة التدقيق اأو 
الرئي�س التنفيذي, ويجب اأن يقوم المجل�س باإي�شاح هذه ال�شيا�شة لالإدارة التنفيذية, وذلك 
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لبيان �شالحيات كل ع�شو من اأع�شاء المجل�س و�شالحيات الإدارة التنفيذية.
ثامناً: لجان مجل�ص الإدارة: 

اأ( يجـــب على مجل�س الإدارة اأن ي�شـــكل لجانًا متخ�ش�شة ح�شب الحاجـــة, بالإ�شافة اإلى لجان: 
التدقيـــق, والمكافاآت, والتر�شيح, والحوكمة, المن�شو�س عليها في الميثاق, مع تعيين اأمين 

�شر لكل لجنة. 
ب( يجوز للمجل�س كذلك ت�شكيل لجنة تنفيذية ترفع تو�شياتها اإلى المجل�س حول اأعمال  ال�شركة, 
اأو لجنـــة لإدارة المخاطـــر تتولى مهمة تحديد المخاطر الم�شاحبـــة لأعمال ال�شركة والحد 
منها. ويجوز للمجل�س اأو اللجنة دعوة اأ�شخا�س من غير اأع�شائهما للم�شاركة في اجتماعات 
اللجنـــة, بحيث ت�شتفيد اللجنة من خبراتهم وتجاربهم فـــي المجالت المالية اأو غيرها من 

الموا�شيع التي يبحثانها. 
ج( يجب على اللجان اأن تت�شرف بناًء على التفوي�س الممنوح لها من ِقَبل المجل�س فقط, ويجب 

األ ي�شمح المجل�س لأية لجنة اأن تحل محله في تولِّي م�شئولية اتخاذ القرارات. 
د( يجـــوز دمج اللجان مع بع�شهـــا, �شريطة األ يكون هناك َتعاُر�س بين واجبات وم�شئوليات هذه 
اللجـــان. وللجان مجل�ـــس الإدارة ال�شتعانة بمن تـــراه من الخبـــراء والمخت�شين من داخل 
ن تقريرها ا�شم الخبير وعالقته  ال�شركة اأو من خارجها بعد موافقة  المجل�س, على اأن ت�شمِّ

بال�شركة اأو الإدارة التنفيذية.  
هـ( يجب اأن تكون لدى كل لجنة لئحة داخلية معتَمدة م�شابهة �شكليًا لنموذج الالئحة الوارد في 
المالحق )2( و)3( و)4( من الميثاق, والخا�شة بلجان: التدقيق, والتر�شيح, والمكافاآت.

تا�صعاً: تقييم اأداء مجل�ص الإدارة واللجان:

يجب اأن يقوم جمل�س الإدارة بتقييم اأدائه واأداء جميع اللجان وجميع الأع�شاء مرة واحدة 
يف ال�شنة على الأقل. ويجوز للوزارة اإ�شدار مناذج غري اإلزامية للم�شاعدة يف هذا التقييم.

ويجب اأن ت�شتمل عملية التقييم على ما يلي:
اأ - تقييـــم طريقـــة عمل المجل�س, وخا�شة على �شوء المبـــداأ الأول من مبادىء الحوكمة مو�شوع 

هذا الفرع.
دة لكل لجنـــة, وت�شتمل  ب - تقييـــم اأداء كل لجنـــة علـــى �شـــوء الأغرا�ـــس والم�شئوليات المحـــدَّ

الإجراءات على تقييم ذاتي تقوم به كل لجنة على حدة. 
ج - مراجعة اأعمال كل ع�شو من اأع�شاء المجل�س, ون�شبة ح�شوره اجتماعات المجل�س واللجان, 

ومدى فاعلية م�شاهمته في المناق�شات وعملية اتخاذ القرارات.
د - مراجعـــة التركيبـــة الحاليـــة للمجل�س مقارنـــة بالتركيبة المطلوبة, مع الأخـــذ بعين العتبار 
المحافظـــة على التوازن المنا�شب من المهارات والخبرات ذات العالقة بن�شاطات ال�شركة, 
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وال�شعي ُقُدمًا نحو التغيير التدريجي والتجديد الم�شتمر للمجل�س ولأع�شائه.  
مة واأن تتم بم�شاعدة لجنة داخلية تابعة لمجل�س الإدارة,  هـ - يجب اأن تكون عمليات التقييم منظَّ

وم�شاعدة خبراء خارجيين عند ال�شرورة. ويتحمل المجل�س باأكمله م�شئولية التقييم. 
و - يجب اأن يقوم مجل�س الإدارة باإعالم الم�شاهمين  الم�شاركين في اجتماعات الجمعية العامة 

باأنه قد تم اإجراء تقييم لالأداء المطلوب.
الفرع الثاين

املبداأ الثاين: يجب اأن يكون لدى اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية اإخال�ًص 

وولء كامالن لل�صركة

 اأوًل: الم�صئولية ال�صخ�صية:

اأ(  علـــى اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية معرفة الإطاريـــن القانوني والرقابي اللذين 
تعمل �شمنهمـــا ال�شركة, واأنهم يتحملون م�شئولية �شخ�شية اأمـــام ال�شركة والم�شاهمين في 
حالـــة مخالفة واجـــب الإخال�س والولء لل�شركـــة. وي�شمل واجب الإخال�ـــس والولء لل�شركة 
ممار�شـــة اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذيـــة مهامهم باأمانة ونزاهة جتاه القت�شاد 
واملجتمع بوجه عام, وجتاه ال�شركة بوجه خا�س, واأن يقدموا م�شالح ال�شركة على م�شاحلهم 
ال�شخ�شية, واأل ي�شتغلوا منا�شبهم لتحقيق م�شالح �شخ�شية, اإىل جانب احلفاظ على �شرية 
املعلومـــات وعدم اإف�شائها اإىل اأيِّ �شخ�س اأو طرف, وجتنُّب ال�شتفادة منها لتحقيق مكا�شب 

�شخ�شية.
ب( يلتزم ع�شو مجل�س الإدارة بالإف�شاح لل�شركة عن �َشغله لع�شوية مجل�س اإدارة �شركة اأخرى, 
وعن اأية اأعمال يقوم بها ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة وتكون مناف�شة لل�شركة, والإف�شاح 
كذلك عن اأ�شماء ال�شركات والجهات التي يزاول العمل فيها اأو ممار�شة غير ذلك من مهام 

فيها وتحديد الوقت المخ�ش�س لها, واأيُّ تغيير يطراأ على ذلك فور حدوثه.
ثانياً: التعامل مع الأطراف ذوي العالقة: 

مع  التعامل  يخ�س  فيما  والو�شوح  ال�شفافية  درجات  اأق�شى  تتبع  اأن  ال�شركة  على  يجب 
اأو  اأو خدمات  د بتعامالت الأطراف ذوي العالقة حتويل موارد  الأطراف ذوي العالقة, وُيق�شَ
اأو  التعامل مبقابل  اإذا كان هذا  النظر عما  العالقة بغ�س  ال�شركة والطرف ذي  التزامات بني 

بدون مقابل.
اأ - يكون ال�شخ�س طرفًا ذا عالقة اإذا كان:

1 - ع�شوًا في مجل�س اإدارة ال�شركة خالل الثني ع�شر �شهرًا الأخيرة في ال�شركة اأو ال�شركة 
الأم اأو ال�شركات التابعة اأو ال�شركات الزميلة.  

2 - ذا تاأثير جوهري على ال�شركة واأدائها. 
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الرئي�س  في ذلك  بما  الأم,  ال�شركة  اأو  ال�شركة  في  الرئي�شيين  الإدارة  - �شمن موظفي   3
التنفيذي اأو المدير العام, اأو اأيُّ موظف يتبع مجل�س اإدارة ال�شركة ويرفع اإليه تقاريره 

مبا�شرة. 
 4 - يمتلك اأو ي�شيطر على10% اأو اأكثر من حق الت�شويت في ال�شركة, اأو ال�شركة الأم, اأو 

ال�شركات التابعة, اأو ال�شركات الزميلة.
3, 4( من   ,2 البنود )1,  في  المذكورين  الأ�شخا�س  لأحد  الأولــى  الدرجة  قريبًا من   -  5

الفقرة )ثانيًا(. 
حة اأدناه واأية من�شاأة يمتلك فيها منفردًا 25% على  6 -  منت�شبًا اإلى اأيٍّ من المن�شاآت المو�شَّ

الأقل من حق الت�شويت.
ب - تكون المن�شاأة طرفًا ذا عالقة, اإذا كانت:

1 - ع�شوًا في ذات المجموعة التجارية لل�شركة, اأي اأْن تكون من�شاأة اأمًا, اأو من�شاأة تابعة اأو 
من�شاأة زميلة.  

ة )Joint venture( لل�شركة اأو المن�شاآت المرتبطة  2 - م�شروعًا م�شتركًا اأو �شركة محا�شَّ
بها.

3 - تمثل �شندوقًا اأو م�شروعًا لمنافع ما بعد الخدمة للعاملين بال�شركة اأو المن�شاآت المرتبطة 
بها.

حين اأعاله مجتمعين اأم منفردين %25  4 - يمتلك اأيٌّ من الأ�شخا�س ذوي العالقة المو�شَّ
على الأقل من حق الت�شويت فيها اأو حق توجيه قراراتها اأو ال�شيطرة عليها. 

ج - يجب اأن تخ�شع جميع التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة لمراجعة م�شئول حوكمة ال�شركة 
ومراجعة لجنة التدقيق قبل ال�شروع في تنفيذها.

د - فـــي حالـــة التعامالت التـــي تدخل ال�شركة طرفًا فيهـــا مع الأطـــراف ذات العالقة, يجب اأن 
تحظى بموافقة مجل�س الإدارة قبل ال�شروع في تنفيذها.

ثالثاً: تجنُّب َتعاُر�ص الم�صالح: 

اأ(  يجـــب التاأكيد على اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبـــار الم�شاهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من 
العامليـــن فـــي ال�شركة على �شرورة تجنُّب الحـــالت التي توؤدي اإلـــى َتعاُر�س م�شالحهم مع 
م�شالـــح ال�شركـــة, والتعامل مع مثل تلـــك الحالت ِوْفقًا لأحكام قانـــون ال�شركات التجارية, 

ون�شو�س وتوجيهات الميثاق. 
ن في الالئحة الداخلية لمجل�س الإدارة اأن اأيَّ دخول لأع�شاء مجل�س الإدارة اأو  ب( يجـــب اأن ُيدوَّ
اأع�شـــاء الإدارة التنفيذية في معامالت تنطوي على َتعاُر�ـــس م�شالح ملمو�شة �شيحتاج اإلى 

الموافقة عليه من قبل مجل�س الإدارة.
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رابعاً: الإف�صاح عن َتعاُر�ص الم�صالح: 

اأ - يجب على كل م�شئول في ال�شركة وكل ع�شو في مجل�س اإدارتها تكون له اأو للجهة التي  يمثلها 
فـــي مجل�س الإدارة م�شلحة م�شتركة اأو متعار�شة فـــي �شفقة اأو تعاُمل ُتعَر�س على المجل�س 
ح بذلك للمجل�ـــس, واأن يثبت ذلك في مح�شـــر الجل�شة, ول  لتخـــاذ قرار ب�شاأنهـــا, اأن ُيف�شِ
يجوز له ال�شتراك في المداولـــة والمناق�شة والت�شويت الخا�س بالقرار ال�شادر ب�شاأن هذه 
المعامـــالت. وي�شمل الإف�شاح جوهر التعامل ومدى تاأثيـــره على �شالمة قرارات ومعامالت 

ال�شركة, دون الكتفاء بال�شكل القانوني فقط. 
ب - على رئي�س مجل�س الإدارة اإبالغ الجمعية العامة بنتائج ال�شفقات اأو التعامالت مع الأطراف 
ذوي العالقـــة التي تمت الموافقة عليهـــا من قبل المجل�س, وذلك في اأول اجتماع تاِل لتنفيذ 
�شًا لكل حالة على حـــدة )اأي بح�شب  ال�شفقـــة اأو التعامـــل. ويجـــب اأن يكون الإبـــالغ مخ�شَّ
ق  المعاملـــة وبح�شـــب الطرف ذي العالقة(, ويكون التبليغ م�شحوبـــًا بتقرير خا�س من مدقِّ

الح�شابات الخارجي.
ج - يجـــب الإف�شـــاح للم�شاهميـــن, في التقريـــر ال�شنوي لل�شركـــة, عن تفا�شيـــل التعامالت مع 
الأطـــراف ذوي العالقة, وت�شنيـــف المبالغ الواجبة لل�شداد لهـــذه الأطراف, والمبالغ تحت 
قي ح�شابات ال�شركة - في ال�شنـــة الالحقة - التاأكد من تنفيذ  التح�شيـــل منهم. وعلى مدقِّ
الطـــرف ذي العالقـــة لجميع التزاماته المتعلقـــة بهذه التعامالت واأيـــة تعامالت كان طرفًا 
فيهـــا. وينبغي الرجوع اإلى المعايير الدوليـــة والقوانين الأخرى ذات ال�شلة لإعداد التقارير 

المالية لمعايرة هذه التعامالت والإف�شاح عنها. 
د - يجـــب اأن ي�شع مجل�ـــس الإدارة �شيا�شة مكتوبة ووا�شحة للتعامل مع حالت َتعاُر�س الم�شالح 
الموجـــودة بالفعـــل اأو المحتمل وجودها, والتي يمكـــن اأن توؤثر في اأداء اأع�شـــاء المجل�س اأو 
الإدارة التنفيذيـــة, اأو غيرهـــم مـــن العاملين في ال�شركـــة, عند تعاملهم مـــع ال�شركة اأو مع 
اأ�شحاب الم�شالح الآخرين, واأن يطلب من الأع�شاء اإقرارًا �شنويًا بعدم ح�شول اأيِّ َتعاُر�س 

م�شالح.
دات ال�صلوك المهني والقيم الأخالقية: خام�صاً: معايير ومحدِّ

دات ال�شلوك املهني والقيم  ع ميثاق عمل ي�شتمل على معايري وحمدِّ  يتعنيَّ على ال�شركة و�شْ
الأخالقية لرت�شيخ املفاهيم والقيم الأخالقية لل�شركة, وامل�شاهمة يف قيام كلٍّ من جمل�س الإدارة 
والإدارة التنفيذية وجميع املوظفني باأداء املهام املنوطة بهم على اأكمل وجه. ويجب اأن ي�شتمل 

دات واملعايري التي تتناول ما يلي, كحد اأدنى:  ميثاق العمل على جمموعة من املحدِّ
اأ( تر�شيـــخ مبداأ التـــزام كل ع�شو من اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة القوانين 
والتعليمـــات, وتمثيـــل جميـــع الم�شاهمين, واللتزام بمـــا يحقق م�شلحـــة ال�شركة وم�شلحة 

الم�شاهمين وم�شلحة اأ�شحاب الم�شالح الآخرين, ولي�س م�شلحة مجموعة محددة فقط.
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ب( عدم ا�شتخدام ع�شو مجل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمن�شب من اأجل 
تحقيق م�شلحة خا�شة اأو اأية ماآرب �شخ�شية له اأو لغيره.

ج( عـــدم ا�شتغالل اأ�شول وموارد ال�شركة لتحقيق م�شالح �شخ�شية, والعمل على ا�شتخدام تلك 
الأ�شول والموارد بال�شكل الأمثل لتحقيق اأهداف ال�شركة.

ع نظام ُمْحَكم واآليـــة وا�شحة تمنع اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة والموظفين من  د( التاأكيـــد علـــى و�شْ
لعوا عليها بحكم موقعهـــم لم�شلحتهم ال�شخ�شية. ف�شاًل عن  ا�شتغـــالل المعلومات التي اطَّ
حْظـــر الإف�شـــاح عن معلومـــات وبيانات تخ�ـــس ال�شركة اإل فـــي الحالت التـــي ُي�شمح فيها 

بالإف�شاح اأو ا�شتجابة لمتطلبات قانونية.
م العمليات مـــع الأطراف ذوي العالقة, وذلك للحدِّ  ع الإجراءات التي تنظِّ هــــ( التاأكيد على و�شْ

من َتعاُر�س الم�شالح.
ـــم العالقة مع اأ�شحاب الم�شالـــح بما ي�شمن تنفيذ  ع الإجراءات التي تنظِّ و( التاأكيـــد علـــى و�شْ
التزامـــات ال�شركة تجاههم وِحْفظ حقوقهم وتوفير المعلومات الالزمة لهم واإقامة عالقات 
جيـــدة معهم, وبوجه خا�س اآليات تعوي�س اأ�شحاب الم�شالح في حال انتهاك حقوقهم التي 
هـــا الأنظمة وتحميها العقود, واآليات ت�شوية المنازعـــات اأو الخالفات التي قد تن�شاأ بين  تقرُّ

ال�شركة واأ�شحاب الم�شالح, والمحافظة على �شرية المعلومات المتعلقة بهم.
ز( اأن يكون هناك ف�شل وا�شح بين م�شالح ال�شركة وم�شالح اأع�شاء مجل�س الإدارة, وذلك من 

ع اآليات لتغليب م�شالح ال�شركة على م�شالح اأع�شائها. خالل قيام المجل�س بو�شْ
ح( اأن يلتزم ع�شو مجل�س الإدارة بالإف�شاح اإلى المجل�س عن اأية م�شالح م�شتركة له مع ال�شركة, 

�شواء ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر.
ط( اأن ُيحَظـــر على ع�شو مجل�س الإدارة ال�شتراك في مناق�شة اأو اإبداء الراأي اأو الت�شويت على 
اأيـــة مو�شوعات ُتعَر�س على المجل�س وتكون له فيهـــا م�شلحة م�شتركة مع ال�شركة, مبا�شرة 

اأو غير مبا�شرة.
ع نظام لممار�شات التوظيف وخا�شة توظيف الأقارب. ي( و�شْ

ع برنامج لالإبالغ عن المخالفات وال�شمانات ل�شرية الإبالغ عنها, على النحو الوارد في  ك( و�شْ
المبداأ الثالث من مبادىء حوكمة ال�شركات. 

ـــع �شيا�شة متعلقة بح�شول اأع�شاء المجل�ـــس اأو الموظفين على اأية مزايا اأو اإعطاء هدايا  ل( و�شْ
للعمالء.



العدد: 3360 – الخمي�س 5 اأبريل 2018

43

الفرع الثالث

املبداأ الثالث: يجب على جمل�ص الإدارة اأن يقوم بو�صع قيود �صارمة و�صديدة على 

التدقيق والتقارير املالية، والرقابة الداخلية، واللتزام بالقانون

املخالفات,  عن  لالإبالغ  برنامج  وو�شع  للتدقيق,  جلنة  اإن�شاء  طريق  عن  ذلك  ويتحقق   
وم�شادقة الرئي�س التنفيذي واملدير املايل على القوائم املالية.

اأوًل: لجنة التدقيق:

الأقل  على  اأع�شاء  ثالثة  من  مكونة  تدقيق(  )جلنة  بت�شكيل  يقوم  اأن  الإدارة  جمل�س  على 
يكون غالبيتهم من الأع�شاء امل�شتقلني باملجل�س, ويكون رئي�س اللجنة ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل, 
ويجوز تعيني ع�شو اآخر اأو اأكرث من خارج ال�شركة يف حالة عدم توافر العدد الكايف من اأع�شاء 

املجل�س غري التنفيذيني.
اأ - اخت�شا�شات لجنة التدقيق: تتوىل جلنة التدقيق ممار�شة الخت�شا�شات واملهام التالية: 

1 - مراجعة الممار�شات المحا�شبية والمالية لل�شركة.
2 - مراجعة م�شداقية الرقابة المالية والرقابة الداخلية لل�شركة والقوائم المالية.

3 - مراجعة مدى التزام ال�شركة بالمتطلبات القانونية.
4 - التو�شية بتعيين المدقق الخارجي وتحديد قيمة اأتعابه والإ�شراف على عمله. 

ويجب اأن يكون غالبية اأع�شاء جلنة التدقيق من اأ�شحاب املعرفة املحا�شبية , كما هو مو�شح 
يف امللحق رقم )2( من مالحق امليثاق. 

ب - �شوابـــط الع�شويـــة في  لجنـــة التدقيق: ُيحَظر اجلمع بني رئا�شة جلنـــة التدقيق ورئا�شة اأيٍّ 
مـــن اللجان التي ي�شكلها املجل�س, كما ل يجوز اجلْمع بني رئا�شة اللجنة ورئا�شة املجل�س. وُيحَظر 
على رئي�س جلنة التدقيق امل�شاركة يف ع�شوية اأيٍّ من اللجان الأخرى, ول يجوز اأن يكون الرئي�س 

التنفيذي ع�شوًا يف جلنة التدقيق.
وعلى اللجنة و�شع لئحة مكتوبة تنظم على الأقل املتطلبات الواردة يف )اأوًل( من هذا املبداأ 

بالإ�شافة اإىل الأغرا�س واملهام الواردة يف امللحق رقم )2( من مالحق امليثاق. 
ثانياً: برنامج الإبالغ عن المخالفات: 

يجب على جمل�س الإدارة اأن يقوم بو�شع برنامج لالإبالغ عن املخالفات يتيح للعاملني بال�شركة 
اأو اأمور تثري الريبة يف التقارير  اأية ممار�شات غري �شليمة  اأن يبلغوا داخليًا عن �شكوكهم حول 
ع الرتتيبات املنا�شبة التي  اأو اأية اأمور اأخرى, ف�شاًل عن و�شْ اأو اأنظمة الرقابة الداخلية  املالية 
ت�شمح باإجراء حتقيق م�شتقل وعادل يف تلك املمار�شات, مع �شمان التكتُّم على �شخ�س الـُمَبلِّغ 
اإبالغه عن تلك املمار�شات.  نتيجة  اأو �شرر قد يلحقه  اأيِّ رد فعل �شلبي  مبا يكفل حمايته من 
ومبوجب البنامج املذكور, ميكن تقدمي املالحظات مبا�شرًة اإىل اأيٍّ من اأع�شاء جلنة التدقيق, 
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اأو اإىل موظف اأو م�شئول معروف يقوم بتو�شيل هذه املالحظة اإىل جلنة التدقيق.
ثالثاً: م�صادقة الرئي�ص التنفيذي والمدير/ المراقب المالي على القوائم المالية:.

ل م�شئولياتها بالن�شبة للقوائم املالية التي يطلبها   لغر�س ت�شجيع الإدارة التنفيذية على حَتمُّ
جلنة  باإفادة  املايل  واملدير/املراقب  التنفيذي  الرئي�س  يقوم  اأن  يجب  الإدارة,  جمل�س  اأع�شاء 
التدقيق, واملجل�س كتابيًا, باأن القوائم املالية ن�شف ال�شنوية وال�شنوية لل�شركة تعبِّ عن ال�شورة 
ال�شحيحة والعادلة من جميع النواحي اجلوهرية للو�شع املايل لل�شركة ونتائج العمليات مبوجب 

املعايري املحا�شبية املطبقة.

الفرع الرابع

املبداأ الرابع: على ال�صركة اأن تقوم بو�صع اإجراءات فعالة لتعيني وتدريب وتقييم 

اأع�صاء جمل�ص الإدارة

دة لرت�شيحات املجل�س  باع �شوابط حمدَّ   ويتحقق ذلك من خالل اإن�شاء جلنة الرت�شيح, واتِّ
اإىل امل�شاهمني لنتخاب اأو اإعادة انتخاب اأع�شاء املجل�س, وتدريبهم وتقييمهم. 

اأوًل: لجنة التر�صيح:

اأ - ت�شكيـــل لجنـــة التر�شيـــح: على جمل�ـــس الإدارة اأن يقوم بت�شكيل جلنة من ثالثـــة اأع�شاء على 
الأقـــل ت�شمى )جلنة الرت�شيح(. وت�شتمل هذه اللجنـــة على اأع�شاء م�شتقلني, اأو اأع�شاء غري 
تنفيذيـــني غالبيتهـــم اأع�شاء م�شتقلـــني, ويكون رئي�ـــس اللجنة ع�شو جمل�ـــس اإدارة م�شتقل. 
ويتما�شـــى هذا الت�شكيل مع اأف�شل املمار�شات الدوليـــة والتي مبوجبها ميكن للجنة الرت�شيح 

ممار�شة �شالحياتها بدون اأيِّ َتعاُر�س بني امل�شالح ال�شخ�شية وامل�شالح الوظيفية.
ب - اخت�شا�شات لجنة التر�شيح: تتوىل جلنة الرت�شيح مبا�شرة املهام والخت�شا�شات التالية: 

1 - تر�شيح الأ�شخا�س الموؤهلين لالن�شمام اإلى ع�شوية مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي, 
ق الداخلي الذي يتم تر�شيحه من  اأو المدير المالي, اأو اأمين ال�شر, وذلك با�شتثناء المدقِّ
قبل لجنة التدقيق عماًل بالبند )و( من الفقرة )ثالثا( من الملحق رقم )2( من مالحق 

الميثاق.
2 - تقديم التو�شيات اإلى مجل�س الإدارة بجميع اأع�شائه, ومن �شمنها التو�شيات الخا�شة 
على  المجل�س  قبل  من  اإدراجها  يتم  والتي  المجل�س  لع�شوية  المحتملين  بالمر�شحين 

برنامج العمل لالجتماع القادم للم�شاهمين.
3 - مراجعة هيكل مجل�س الإدارة وتقييم اأعماله ب�شورة دورية ورفع تو�شيات اإلى مجل�س 
يحقق  بما  ال�شعف  نقاط  لمعالجة  والالزمة  اإجراوؤها  الواجب  التغيرات  ب�شاأن  الإدارة 
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م�شالح ال�شركة.
4 - التاأكدب�شكل �شنوي من ا�شتقاللية اأع�شاء مجل�س الإدارة الم�شتقلين. 

م على  ج - نظـــام عمـــل لجنة التر�شيح: تقـــوم جلنة الرت�شيح بو�شـــع لئحة داخلية مكتوبـــة تنظِّ
الأقل املتطلبات الواردة يف )اأوًل( من هذا املبداأ, بالإ�شافة اإىل الأغرا�س واملهام الواردة يف 

امللحق رقم )3( من مالحق امليثاق.
ثانياً: تر�صيحات مجل�ص الإدارة للم�صاهمين: 

اأ( يجـــب اأن تكـــون التر�شيحات التـــي يتقدم بها مجل�ـــس الإدارة للم�شاهمين لنتخـــاب اأو اإعادة 
انتخاب اأع�شاء المجل�س م�شفوعة بتو�شية من المجل�س, وملخ�س من تقرير لجنة التر�شيح 

ب�شاأن هذه التر�شيحات, بالإ�شافة اإلى المعلومات التالية: 
1 - فترة الع�شوية, والتي ل يجوز اأن تزيد عن ثالث �شنوات, ول حاجة لأْن يكون هناك قيد 

على اإعادة النتخاب لفترة اأخرى.
2 - التفا�شيل ال�شخ�شية والموؤهالت المهنية للمر�شحين.

باأن المعايير المن�شو�س  باأن المجل�س قد قرر  م بيان  3 - في حالة الع�شو الم�شتقل, يقدَّ
عليها في الملحق  رقم )1( من مالحق الميثاق قد تم ا�شتيفاوؤها.
4 - معلومات عن ع�شوية المر�شح في مجال�س اإدارات �شركات اأخرى.

وقتًا  بمهامها  القيام  يتطلب  والتي  المر�شح  ي�شغلها  التي  الأخــرى  المنا�شب  تفا�شيل   -  5
طوياًل.

6 - تفا�شيل العالقات بين المر�شح وال�شركة, وبين المر�شح والأع�شاء الآخرين بمجل�س 
اإدارة ال�شركة.

ب( عند اقتراح اإعادة انتخاب اأي ع�شو, يجب اأن يقوم رئي�س مجل�س الإدارة بالتاأكيد للم�شاهمين 
اأنـــه بعـــد تقييـــم اأداء الع�شو تبيَّن اأن اأداءه م�شتمـــر وفعال, واأنه م�شتمر فـــي اإظهار اللتزام 
الوا�شـــح فـــي القيام بدوره. ويجب اأن تخ�شع اأية فتـــرة ع�شوية لأكثر من �شت �شنوات )مثاًل 
فترتـــان كل فتـــرة ثالث �شنوات( لمراجعـــة دقيقة, مع الأخذ بعين العتبـــار �شرورة تجديد 
واإعـــادة حيويـــة مجل�س الإدارة تدريجيـــًا. وتكون الع�شويـــة لأكثر من �شت �شنـــوات كافية اأو 
منا�شبـــة لتحديـــد مدى ا�شتقاللية الأع�شاء غير التنفيذيين, كمـــا هو وارد في الملحق  رقم 

)1( من مالحق الميثاق.
ثالثاً: تدريب اأع�صاء مجل�ص الإدارة:.  

يجب على رئي�س جمل�س الإدارة التاأكد من اأن جميع اأع�شاء املجل�س اجلدد يح�شلون على 
دورة تعريفية معدة خ�شي�شًا ل�شمان م�شاهمة فاعلة يف اأعمال املجل�س من ِقَبل الأع�شاء من بداية 
فرتة ع�شويتهم. ويجب اأن ت�شمل هذه الدورة التعريفية اجتماعات مع كبار امل�شئولني الإداريني, 
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وزيارات اإىل مرافق ال�شركة, ومعرفة اخلطط ال�شرتاتيجية, واملوا�شيع املتعلقة بالإدارة املالية 
ق  واملدقِّ الداخلي  ق  املدقِّ تقارير  على  والطالع  اللتزام,  وبرامج  املخاطر,  واإدارة  واملحا�شبية 
اخلارجي امل�شتقل وتقارير امل�شت�شار القانوين. وتقع على جميع الأع�شاء م�شئولية الطالع امل�شتمر 
وتعلُّم املزيد عن اأعمال ال�شركة وحوكمتها. ويجب اأن تقوم الإدارة التنفيذية بالت�شاور مع رئي�س 
جمل�س الإدارة لتنظيم البامج والعرو�س لأع�شاء املجل�س بخ�شو�س اأعمال ون�شاطات ال�شركة, 
ب�شكل  الإدارة  واجتماعات  العالقة  ذات  التخ�ش�شية  املوؤمترات  ح�شور  ت�شمل  اأن  ميكن  والتي 
املتعلقة  املجل�س  اأع�شاء  تدريب  اأن�شطة  على  بالإ�شراف  الرت�شيح  جلنة  تقوم  اأن  ويجب  دوري. 

مبوا�شيع حوكمة ال�شركات والقوانني التجارية واللوائح الرقابية ذات العالقة. 

الفرع اخلام�ص 

املبداأ اخلام�ص: يجب على ال�صركة مكافاأة اأع�صاء جمل�ص الإدارة وكبار امل�صئولني 

بطريقة عادلة وم�صئولة

 ويتحقق ذلك من خالل اإن�شاء جلنة املكافاآت, واتباع معايري عادلة ملكافاأة اأع�شاء املجل�س 
وخمتلف العاملني بال�شركة.

اأوًل: لجنة المكافاآت:

ل جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه جلنة ت�شمى )جلنة املكافاآت(  اأ - ت�شكيل لجنة المكافاآت: ُي�شكِّ
مـــن ثالثـــة اأع�شاء م�شتقلـــني, اأو اأع�شاء غري تنفيذيـــني غالبيتهم من الأع�شـــاء امل�شتقلني, 
ويكون رئي�س اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني, حيث يتما�شى ذلك مع اأف�شل املمار�شات الدولية 

وي�شمح للجنة مبمار�شة �شالحياتها بدون َتعاُر�س بني امل�شالح ال�شخ�شية والوظيفية.
ب - اخت�شا�شات لجنة المكافاآت:  تتوىل جلنة املكافاآت ممار�شة الخت�شا�شات التالية:

الم�شئولين  وكبار  الإدارة  اأع�شاء مجل�س  بمكافاأة  المتعلقة  ال�شركة  �شيا�شات  1 - مراجعة 
الإداريين التنفيذيين والتي يجب اأن يوافق عليها الم�شاهمون.

دة  المحدَّ والمبالغ  المكافاآت  �شيا�شات  حــول  الإدارة  مجل�س  اإلــى  تو�شيات  تقديم   -  2
والأتعاب  الرواتب  فيها  بما  المكافاآت  اإجمالي  العتبار  بعين  الأخــذ  مع  �شخ�س,  لكل 
قانون  في  الــواردة  والأحكام  للقواعد  مراعاًة  وذلك  الموظفين,  وفوائد  والم�شروفات 
ال�شركة  نظام  مراعاة  ومع  وغيرها,  المكافاآت  ب�شرف  الخا�شة  التجارية  ال�شركات 

الأ�شا�شي.
3 - مكافاأة اأع�شاء المجل�س بناًء على ح�شورهم واأدائهم.

ويجوز ملجل�س الإدارة دمج جلنة املكافاآت مع جلنة الرت�شيح.
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ج - نظـــام عمـــل لجنة المكافاآت: يجب على جلنة املكافـــاآت اأن تقوم بو�شع لئحة داخلية مكتوبة 
تبـــنيِّ نظام عملها واإجراءات ممار�شتها ملهامها, بالإ�شافـــة اإىل امل�شائل الأخرى الواردة يف 

امللحق رقم )4( من مالحق امليثاق.
ثانياً: اتِّباع معايير م�صتركة بالن�صبة لجميع المكافاآت: 

يجب اأن تكون مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار امل�شئولني بال�شركة كافية بحيث جتذب 
الكفاءات الالزمة لإدارة ال�شركة بنجاح, والحتفاظ بهم وحتفيزهم, وعلى ال�شركة اأن تتجنب 

دفع اأكرث مما هو �شروري لهذا الغر�س.
ثالثاً: مكافاأة الأع�صاء غير التنفيذيين: 

ل يجوز اأن ت�شتمل مكافاأة الأع�شاء غري التنفيذيني على اأية عنا�شر مرتبطة بالأداء, ومنها 
منح اأ�شهم جمانية, اأو خيارات اأ�شهم اأو اأية حوافز اأخرى مرتبطة باأ�شهم, اأو مكافاآت اأو فوائد 

نهاية خدمة.
رابعاً: مكافاأة كبار الم�صئولين بال�صركة:

يجب اأن يتم تنظيم مكافاآت كبار امل�شئولني بال�شركة, بحيث يكون جزء من جمموعها مرتبطًا 
باأداء ال�شركة والأداء ال�شخ�شي, وموازنة م�شالح املوظفني مع م�شالح امل�شاهمني. ويجوز اأن 
ت�شتمل هذه املكافاأة على منح اأ�شهم, اأو خيارات اأ�شهم اأو اأية مكافاآت اأخرى موؤجلة �شمن برنامج 
احلوافز واملكافاآت والدخار وفوائد التقاعد التي ل تعتمد على الراتب. واإذا كان امل�شئول ع�شوًا 
دة  املحدَّ املكافاأة  تكون ح�شب  اأن  يجب  بال�شركة  م�شئوًل  ب�شفته  مكافاأته  فاإن  الإدارة,  مبجل�س 
لأع�شاء املجل�س, ويجب احل�شول على موافقة امل�شاهمني على جميع خطط احلوافز واملكافاآت 

وبرامج حتفيز موظفي ال�شركة بتملك اأ�شهم فيها.
خام�صاً: �صوابط منح الحوافز القائمة على الأداء:

مكتوبة  مو�شوعية  اأداء  معايري  مبوجب  الأداء  على  القائمة  احلوافز  جميع  مُتنح  اأن  يجب 
وم�شلحة  واأ�شهمها  ال�شركة  قيمة  لتعزيز  مة  وم�شمَّ الإدارة,  جمل�س  ِقَبل  من  عليها  ومواَفق 
م�شاهميها, ومبوجبها ل يتم مَتلُّك الأ�شهم ول يجوز ا�شتعمال اخليارات اإل بعد مرور �شنتني على 

تاريخ منح احلافز وحتقيق النتائج التي على اأ�شا�شها مت منح تلك احلوافز.
وجتب موافقة امل�شاهمني على جميع برامج احلوافز القائمة على الأداء, وتكون املوافقة على 

اخلطة ولي�س على منح هذه الفوائد واحلوافز لالأفراد مبوجب اخلطة.

الفرع ال�صاد�ص

ال لل�صركة،  املبداأ ال�صاد�ص: يجب على جمل�ص الإدارة و�صع هيكل اإداري وا�صح وفعَّ

وحتديد امل�صميات الوظيفية وال�صالحيات واملهام وامل�صئوليات

اأوًل: و�صع الهيكل الإداري:

يقوم املجل�س بتعيني امل�شئولني التنفيذيني بال�شركة والإ�شراف عليهم, وت�شمل �شالحياتهم 
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الإدارة. ويكون من بني هوؤلء  التقارير ملجل�س  لل�شركة ورفع  اليومية  بالأن�شطة  والقيام  الإدارة 
امل�شئولني كحد اأدنى,  ما يلي:

اأ - الرئي�س التنفيذي.
ب - المدير المالي.

ج - اأمين ال�شر.
د - المدقق الداخلي.

هـ - اأي م�شئول اآخر, بح�شب ما يقرره مجل�س الإدارة.
ثانياً: تحديد الم�صميات الوظيفية وال�صالحيات والمهام والم�صئوليات:

يجب اأن يقوم جمل�س الإدارة باعتماد الهيكل الإداري واللوائح الداخلية التي حتدد ت�شمية 
من�شب كل واحد من كبار امل�شئولني, وال�شالحيات واملهام وامل�شئوليات الداخلية, وذلك بالت�شاور 
مع جلنة الرت�شيح, والتن�شيق مع الرئي�س التنفيذي الذي يكون عادة م�شئوًل عن هوؤلء امل�شئولني. 

ويجب اأن ت�شتمل اللوائح على كافة املهام وامل�شئوليات, ومن �شمنها:
اأ - يملـــك الرئي�ـــس التنفيذي ال�شالحيات للت�شرف ب�شكل عام با�شـــم ال�شركة, وتمثيل م�شالح 
ال�شركـــة اأثنـــاء اإنجاز المعامـــالت نيابة عـــن ال�شركة, واإ�شـــدار التعليمات اإلـــى الم�شئولين 

والموظفين في ال�شركة.
ب - يكـــون المدير المالي م�شئوًل عن اإعداد القوائم الماليـــة لل�شركة في وقتها المحدد بموجب 
المعايير المحا�شبية و�شيا�شات ال�شركة, وعن تقديم تقرير واقعي ووا�شح اإلى مجل�س الإدارة 

حول المركز المالي لل�شركة. 
ج - ت�شمـــل مهام المدقـــق الداخلي المراجعة الم�شتقلـــة والمو�شوعية لفاعليـــة وكفاءة عمليات 
ال�شركـــة, وي�شمـــل ذلـــك مراجعة دقـــة ال�شجـــالت المحا�شبيـــة والتقارير الماليـــة لل�شركة, 

ومراجعة كفاية وفاعلية اإدارة المخاطر بال�شركة وعمليات الرقابة والحوكمة.
د - ف�شـــاًل عـــن اخت�شا�شاته المن�شو�ـــس عليها في الفقـــرة )ثانيًا( من الفـــرع الأول من هذا 
الف�شـــل, يتولى اأمين ال�شر ترتيب وتدوين ومتابعة اأعمال وقرارات واجتماعات الم�شاهمين 
)ال�شنويـــة العادية وغيـــر العادية(, واجتماعات مجل�ـــس الإدارة وت�شجيلها في دفاتر خا�شة 
لهذا الغر�س. ويجب اأن يتوىل اأمني ال�شر م�شئوليات عامة ملراجعة اإجراءات ال�شركة واإبالغ 
املجل�س مبا�شرة عن هذه الأمور. ويجب اأي�شًا - كلما كان ذلك ممكنًا - اأن يكون اأمني ال�شر 
�شـخ�شــــًا ذا خبـرة قانونيـة اأو خبـرة مهنية منا�شبــــة, ولديـه التـدريب الكـايف للقيـام مبهـام 

عمله. 
ثالثاً: �صالحيات ومهام اإ�صافية لمجل�ص الإدارة:

اأ(     يجـــب علـــى مجل�ـــس الإدارة اأن يقوم – مرة واحدة في ال�شنـــة على الأقل -  بمراجعة خطة 
الإحـــالل التي ت�شمل ال�شيا�شـــات والمبادىء الخا�شة باختيار الخَلـــف للرئي�س التنفيذي في 
الحـــالت الطارئة وفي �شياق الأعمال العادية لل�شركة والموافقة على هذه الخطة. ويجب اأن 
ت�شتمل خطة الإحالل على تقييم للخبرة والأداء والمهارات والم�شارات الوظيفية للمر�شحين 
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المحتملين لمن�شب الرئي�س التنفيذي.
ب(  يمكـــن لمجل�س الإدارة اأن يقرر و�شـــع ما يراه من قيود على �شالحيات الرئي�س التنفيذي اأو 
اأيِّ م�شئول اآخر, ومنها تحديد الحد الأعلى المالي للمعامالت التي يجوز له القيام بها بدون 

موافقة المجل�س. 

الفرع ال�صابع

املبداأ ال�صابع: يجب على ال�صركة اأن تتوا�صل مع امل�صاهمني، وت�صجعهم على امل�صاركة 

وحترتم حقوقهم.

اأوًل: تمكين الم�صاهمين:

 يجب اأن يوفر الإطار العام لإدارة ال�شركة �ُشُباًل وبيئة منا�شبة تكفل للم�شاهمني امل�شاركة 
ممار�شة  من  نهم  مَتكِّ التي  املعلومات  على  واحل�شول  لل�شركة  العمومية  اجلمعيات  يف  بفاعلية 
حقوقهم والرد على ا�شتف�شاراتهم, ومتكينهم من امل�شاهمة يف انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة 

املنا�شبني.
ثانياً: عقد اجتماعات الم�صاهمين:

عقد  يخ�س  فيما  التجارية  ال�شركات  قانون  متطلبات  مراعاة  الإدارة  جمل�س  على  يجب   
اجلمعيات العامة للم�شاهمني, ويتعني على ال�شركة عند تنظيم هذه الجتماعات مراعاة ما يلي: 
اأ - اأن تكون الدعوة لجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للم�شاهمين وا�شحة وغير 

م�شلِّلة, وتت�شمن �شرحًا للبنود المطروحة للمناق�شة في هذه الجتماعات.
ب - على مجل�س الإدارة العمل على تي�شير م�شاركة اأكبر عدد ممكن من الم�شاهمين في اجتماع 
الجمعية العامة, وذلك عن طريق اختيار المكان والوقت المالئمين لعقد تلك الجتماعات.
ج - علـــى ال�شركـــة اإتاحة فر�شـــة الت�شويت لجميـــع الم�شاهمين دون تمييـــز, واإحاطتهم بجميع 
ع  القواعد التي تحكم اإجراءاته, وبالمعلومات الخا�شة بحق الت�شويت بانتظام, وتجنُّب و�شْ
اأيِّ اإجراء يوؤدي اإلى اإعاقة ا�شتخدام هذا الحق. وللم�شاهم اأن يوكل عنه كتابًة �شخ�شًا اآخر 
مـــن غير اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة ومن غيـــر العاملين بال�شركة في ح�شـــور اجتماع الجمعية 
العامـــة, على اأن يعاَمـــل الوكيل عند المناق�شة والت�شويت ذاَت معاملة الأ�شيل. كما يجب اأن 
د فـــي التوكيل ت�شويت الم�شاهم  يت�شمـــن التوكيـــل جميع بنود جدول اأعمال الجتماع, ويحدَّ

بـ"نعم" اأو "ل" اأو "ممتنع".
د - يجـــب اأن يتاح للم�شاهمين قبـــل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الح�شول على المعلومات 
المتعلقـــة ببنود جدول الأعمال, وعلـــى الأخ�س تقرير مجل�ـــس الإدارة ومراجع الح�شابات, 
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والقوائم المالية, وتقرير حوكمة ال�شركة, وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدرو�س ب�شاأنها.
هـ - على مجل�س الإدارة اإفراد كل مو�شوع من المو�شوعات المدرجة على جدول اأعمال الجمعية 
العامـــة في بنـــد م�شتقل, وعدم الجْمع بين المو�شوعات المختلفـــة جوهريًا تحت بند واحد, 
ع الأعمال والعقود التي يكـــون لأع�شاء المجل�س م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة  وعـــدم و�شْ

فيها �شْمن بند واحد, لغر�س الح�شول على ت�شويت الم�شاهمين على البند ككل.
و - يجـــب اأن يحر�ـــس مجل�س الإدارة في الجتماعات الخا�شة بانتخاب اأو عزل اأع�شاء المجل�س 
علـــى �شمان الت�شويـــت لكل �شخ�س على ِحدة, بحيث يمكـــن للم�شاهمين تقييم كل �شخ�س 

على ِحدة.
ز - كفالة حق الم�شاهمين في مناق�شة المو�شوعات المدرجة في جدول اأعمال الجمعية العامة بما 
فيهـــا حوكمة ال�شركة وتوجيه الأ�شئلة ب�شاأنها اإلى اأع�شاء مجل�س الإدارة ومراجع الح�شابات 
�س م�شلحة ال�شركة لل�شرر. الخارجي, ويجب الإجابة عن هذه الأ�شئلة بالقدر الذي ل ُيَعرِّ

ح - يجـــب تمكيـــن الم�شاهمين من الطالع على مح�شـــر اجتماع الجمعية العامـــة, ويتعيَّن على 
ال�شركة تزويد الجهة المخت�شة بن�شخة منه خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ عقد الجتماع.
ط - يجـــب التاأكـــد من اإف�شاح رئي�س مجل�س الإدارة عن كل الحقائق الجوهرية للم�شاهمين قبل 

اإدلئهم باأ�شواتهم. 
ي - يجـــب اأن تطلـــب ال�شركة من جميع اأع�شـــاء مجل�س الإدارة ح�شـــور اجتماعات الم�شاهمين 
والـــرد على كافة اأ�شئلتهـــم, وب�شكل خا�س �شمـــان تواُجد روؤ�شاء لجان التدقيـــق والمكافاأة, 

وقيامهم بالرد على الأ�شئلة كلٌّ في مجال اخت�شا�شه.
د �شمن ذلك الموقع  ك - يجـــب اأن تقـــوم ال�شركة باإن�شاء موقع اإلكتروني وتخ�شي�ـــس ق�شم محدَّ
لتو�شيح حقوق الم�شاهمين فـــي الم�شاركة في الجتماعات والت�شويت في جميع اجتماعات 
الم�شاهميـــن, ون�شـــر الم�شتنـــدات الهامـــة المتعلقـــة بالجتماعـــات ومـــن �شمنهـــا الدعوة 

لالجتماعات ومحا�شر الجتماعات.
نهم من  ل - يجب اأن تعمل ال�شركة على درا�شة اإمكانية تطوير و�شائل اإلكترونية للم�شاهمين تَمكِّ
الت�شـــال بال�شركة, وت�شمل هذه الو�شائل اإمكانية تعيين الوكالء في اجتماعات الم�شاهمين 
ب�شكل اإلكتروني. وبالن�شبة للمعلومات التجارية ال�شرية المملوكة لل�شركة, يجب على ال�شركة 
د  ال�شماح للم�شاهمين بالطالع على هذه المعلومات من خالل منحهم �شالحية دخول محدَّ

يحفظ جانب ال�شرية. 
ثالثاً: الت�صالت المبا�صرة مع الم�صاهمين:

يجب اأن يحافظ رئي�س جمل�س الإدارة والأع�شاء الآخرون )بح�شب كل حالة( على عالقات 
رئي�س  وي�شمن  تهمهم.  التي  واملوا�شيع  اآرائهم  ملعرفة  امل�شاهمني  كبار  مع  متوا�شلة  �شخ�شية 
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احلوكمة  الرئي�س  يناق�س  اأن  ويجب  باأكمله.  املجل�س  اإىل  امل�شاهمني  اآراء  نقل  الإدارة  جمل�س 
اللتزام  )مبداأ  لفر�س  ال�شوق  مراقبة  لأهمية  وبالنظر  امل�شاهمني.  كبار  مع  وال�شرتاتيجيات 
اأ�شحاب  من  امل�شاهمني  وخا�شة  امل�شاهمني,  بت�شجيع  املجل�س  يقوم  اأن  يجب  التو�شيح(,  اأو 

املوؤ�ش�شات, للم�شاعدة يف تقييم حوكمة ال�شركة.
رابعاً: الم�صاهمون الم�صيطرون:

يقوم  اأن  يجب  امل�شيطرين,  امل�شاهمني  من  اأكرث  اأو  واحد  على  حتتوي  التي  ال�شركات  يف 
رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء املجل�س الآخرون بت�شجيع امل�شاهمني امل�شيطرين على ا�شتخدام 

منا�شبهم بطريقة م�شئولة والحرتام الكامل حلقوق �شغار امل�شاهمني.

الفرع الثامن

املبداأ  الثامن: يجب اأن تقوم ال�صركة بالإف�صاح عن حوكمتها

  ويكون ذلك من خالل اأن تعمل ال�شركة على ا�شتيفاء الأمور التالية:
ي الأمور  اأ(    اعتمـــاد مجل�س الإدارة لإر�شـــادات وتوجيهات مكتوبة خا�شة بحوكمة ال�شركة, تغطِّ
المن�شو�س عليها في الميثاق والأمور الأخرى المتعلقة بحوكمة ال�شركة التي يراها المجل�س 
منا�شبة. ويجب اأن ت�شمل هذه الإر�شادات المبادىء والتوجيهات الواردة في الميثاق اأو ت�شير 

اإليها. 
ب(  ن�شـــر الإر�شادات والتوجيهات المذكورة في الفقـــرة ال�شابقة في الموقع الإلكتروني الخا�س 

بال�شركة اإذا كان لديها موقع اإلكتروني.
ج(   قيام مجل�س الإدارة - في كل اجتماع �شنوي للجمعية العامة للم�شاهمين - بتقديم تقرير عن 
حوكمة ال�شركة وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة والمتوفر على موقعها الإلكتروني والذي 
نًا مـــدى التزام ال�شركة  ي�شمـــل الموا�شيـــع المدرجة في الملحق رقـــم )5( من الميثاق, مبيِّ
بالإر�شـــادات والتوجيهات الخا�شة الواردة في الميثـــاق, ومو�شحة فيه مبررات حالت عدم 

اللتزام, اإن وجدت.
د( علـــى مجل�ـــس الإدارة اأن ي�شـــكل لجنة لحوكمـــة ال�شركة تتكـــون على الأقل من ثالثـــة اأع�شاء 
م�شتقليـــن, تكون م�شئولة عن التطوير وتقديم التو�شيـــات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في 
اإطـــار �شيا�شة حوكمة ال�شركة, وذلك من فتـــرة لأخرى. ويجوز دمج لجنة الحوكمة مع لجنة 

التر�شيح والمكافاآت. 
ق من مدى  هــــ( قيام ال�شركة بتعيين اأحد موظفيها كم�شئول لحوكمـــة ال�شركة يتولى مهام التََّحقُّ
التـــزام ال�شركة بقواعد حوكمـــة ال�شركات والقوانين والأنظمة والقـــرارات ال�شادرة تنفيذًا 
لها. ويقوم بالتن�شيق مع لجنة الحوكمة فيما يخ�س كل ما يتعلق باأمور الحوكمة في ال�شركة. 
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وعليه المتابعة والتن�شيق مع الق�شم المخت�س ب�شاأن الأمور الخا�شة بحوكمة ال�شركة.

الفرع التا�صع

املبداأ التا�صع: التزام ال�صركات التي تقدم اخلدمات الإ�صالمية 

مببادىء ال�صريعة الإ�صالمية:

 تخ�شع ال�شركات التي تقدم اخلدمات الإ�شالمية ملبادىء ال�شريعة الإ�شالمية وتلتزم بها 
باأنها تلتزم  اإ�شافية لتقدمي �شمان للم�شاهمني  ُنُظمها الأ�شا�شية ملتطلبات حوكمة واإف�شاح  يف 

مببادىء ال�شريعة الإ�شالمية. ومن هذه املتطلبات الإ�شافية, ما يلي:
اأوًل: ت�صكيل هيئة للرقابة ال�صرعية: 

اأ - علـــى مجل�ـــس الإدارة ت�شكيل هيئـــة للرقابة ال�شرعيـــة تتكون من ثالثة علـــى الأقل من علماء 
ال�شريعـــة الإ�شالمية الذيـــن لديهم خبرة معقولة في اإ�شدار الفتـــاوى ال�شرعية في الم�شائل 
القت�شاديـــة والماليـــة, وذلـــك ل�شمان اللتـــزام بمبـــادىء ال�شريعة في تعامـــالت ال�شركة 

ومعامالتها المالية.
 ب - يجب على لجنة التدقيق, بالإ�شافة اإلى مهامها الواردة في الفقرة )اأوًل( من الفرع الثالث 
مـــن هـــذا الف�شل, اأن تقـــوم بالتوا�شـــل والتن�شيق مع لجنـــة حوكمة ال�شركة وهيئـــة الرقابة 
ال�شرعيـــة عند ال�شرورة؛ ل�شمان اأن المعلومات حول معامـــالت ال�شركة تتما�شى مع اأحكام 
ومبـــادىء ال�شريعـــة الإ�شالمية, ويتم اإبالغ تلـــك المعلومات في الوقـــت المنا�شب اإذا كانت 

هناك اأية اأمور ل تتما�شى مع اأحكام ومبادىء ال�شريعة الإ�شالمية.
ثانياً: ت�صكيل لجنة لحوكمة ال�صركة: 

ال�شركة على غرار جلنة احلوكمة املن�شو�س  ي�شكل جلنة حلوكمة  اأن  الإدارة  على جمل�س 
عليها يف الفرع الثامن من امليثاق. 

ل جلنـــة حوكمة ال�شركة من ثالثة اأع�شاء على الأقل, على  اأ- ت�شكيـــل لجنة حوكمة ال�شركة: ُت�شكَّ
النحو التايل:

1 - ع�شو م�شتقل يتراأ�س اللجنة, ويجب اأن يمتلك المهارات المطلوبة كالقدرة على قراءة 
لة  وفْهم القوائم المالية, واأن يكون قادرًا على التن�شيق والربط بين الأدوار والمهام المكمِّ

للجنة حوكمة ال�شركة ولجنة التدقيق.
ال�شركة  باإر�شاد لجنة حوكمة  بال�شركة, ويخت�س  ال�شرعية  الرقابة  اأع�شاء هيئة  اأحد   - 2
بين  والربط  التن�شيق  وكذلك  ُوِجدت -,  اإْن   - بال�شريعة  المرتبطة  الحوكمة  اأمور  حول 

لة للجنة حوكمة ال�شركة وهيئة الرقابة ال�شرعية. الأدوار والمهام المكمِّ
3 - ع�شو م�شتقل لديه مهارات مختلفة ت�شتفيد منها اللجنة كالخبرة القانونية والحتراف 
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التجاري, وتعتبر مطلوبة من قبل مجل�س الإدارة لزرع ثقافة حوكمة �شركات جيدة. 
ب - اخت�شا�شات لجنة حوكمة ال�شركة:

1 - تكون لجنة حوكمة ال�شركة م�شئولة عن التطوير وتقديم التو�شيات المتعلقة بالتغييرات 
ال�شركة, وذلك من فترة لأخرى. ويجوز دمج لجنة  �شيا�شة حوكمة  اإطار  المطلوبة في 

الحوكمة مع لجنة التر�شيح والمكافاآت. 
2 - الرقابة والإ�شراف على تطبيق اإطار �شيا�شة الحوكمة, وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية 

ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة ال�شرعية.
اإليها من  تتو�شل  التي  النتائج  بناًء على  والتو�شيات,  بالتقارير  الإدارة  تزويد مجل�س   - 3

خالل القيام بمهامها.

الفرع العا�صر

مة  املبداأ العا�صر: يجب على جمل�ص الإدارة التاأكد من �صالمة البيانات املالية املقدَّ

للم�صاهمني، من خالل ال�صتعانة مبدققي احل�صابات اخلارجيني

اأوًل: اختيار مدقق الح�صابات الخارجي:

 تقوم اجلمعية العامة العادية ال�شنوية بتعيني مدقق ح�شابات اأو اأكرث لل�شركة وحتديد اأتعابه 
بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة, على اأن يراعى  فيه ما يلي:

اأ( اأن يتـــم تر�شيحه بتو�شية من لجنة التدقيق ترفعها اإلى مجل�س الإدارة, واإذا ما اعتمد مجل�س 
الإدارة تو�شيـــة لجنـــة التدقيـــق يقـــوم باإدراجها في جـــدول اأعمال الجمعيـــة العامة العادية 

ال�شنوية.
قي الح�شابات لدى الوزارة. قي الح�شابات المقيَّدين في �شجل مدقِّ ب( اأن يكون من مدقِّ

ج( اأن يتم التاأكد من كون مدقق الح�شابات م�شتقاًل عن ال�شركة ومجل�س اإدارتها.
د( اأن يتمتع بالكفاءة وال�شمعة والخبرة المهنية. 

د  هـ( في ال�شركات الم�شاهمة العامة, يعيَّن مدقق الح�شابات الخارجي ل�شنة مالية واحدة وتجدَّ
لمـــدد مماثلة, على األ تتجاوز خم�س �شنوات مالية متتالية, ول يجوز تعيينه بعد ذلك اإل بعد 

ي �شنتين ماليتين متتاليتين. ُم�شِ
و( يجـــب تدويـــر ال�شريك الم�شئول عـــن عملية تدقيق ح�شابـــات ال�شركة بحـــد اأق�شى كل ثالث  

�شنوات. 
ثانياً: التزامات مدقق الح�صابات الخارجي:

اأ - اللتزامـــات المتعلقـــة باإف�شاحـــات مدقـــق الح�شابـــات في البيانـــات الماليـــة: يلتزم مدقق 
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احل�شابات اأثناء التدقيق على ح�شابات عمالئهم مبا يلي:
ال�شركة,  داخل  والحوكمة  الداخلية  الرقابة  واأنظمة  والمالية  الإدارية  الأنظمة  1( فح�س 

للتاأكد من مالءمتها لُح�ْشن �شير اأعمال ال�شركة والمحافظة على اأموالها.
2( التاأكد من التزام ال�شركة بالمتطلبات الرقابية الخا�شة بالحوكمة, مع الأخذ في العتبار 

مبداأ اللتزام والتو�شيح.
املهني يف جميع  راأيه  فقرة خا�شة �شمن  �شبق يف  ما  اإثبات  احل�شابات  على مدقق  ويجب 

التقارير املالية او خطابات �شالمة الو�شع املايل ال�شادرة عنه, بح�شب الأحوال.
ب - اللتزامات الخا�شة باأعمال مدقق الح�شابات ذات ال�شلة بعملية التدقيق.

1- مراقبة اأعمال ال�شركة واإبداء الراأي في �شحة البيانات المالية لل�شركة, وطلب تعديلها 
اإذا كان هناك ما يوؤثر على �شحتها.

ق من ملكية ال�شركة لموجوداتها, وقانونية اللتزامات المترتبة على ال�شركة. 2- التََّحقُّ
على  والإجابة  الم�شاهمين  على  تقريره  وتــالوة  العامة  الجمعيات  اجتماعات  ح�شور   -  3

اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم بخ�شو�س البيانات المالية الختامية.
كون  حالة  وفي  فيها.  الم�شكوك  اأو  المكت�َشفة  المخالفات  عن  الإدارة  مجل�س  اإبــالغ   -  4
الرقابية  الجهات  تزويد  عليه  يتعيَّن  ج�شيمة,  فيها  الم�شكوك  اأو  المكت�َشفة  المخالفة 

بن�شخة من التقرير المعد لذلك بدون اأْخذ اإذن من ال�شركة اأو مجل�س الإدارة.
5 - المتناع عن القيام باأعمال اإ�شافية ل تدخل �شمن اأعمال التدقيق والتي قد توؤثر على 

حيادة اأو ا�شتقالليته. 
6 - ممار�شة الأعمال الموكلة اإليه با�شتقالل وحيادية.

الفرع احلادي ع�صر

املبداأ احلادي ع�صر: يجب اأن ت�صعى ال�صركة من خالل امل�صئولية الجتماعية اإىل 

ممار�صة دورها كمواطن �صالح

  وذلك من خالل و�شع �شيا�شة للم�شئولية الجتماعية والإف�شاح عن امل�شئولية الجتماعية.
اأوًل: و�صع �صيا�صة للم�صئولية الجتماعية: 

متطلبات  مع  للتعامل  بها  خا�شًا  ميثاقًا  ت�شع  اأن  الإدارة  جمل�س  يف  ممثَّلة  ال�شركة  على 
امل�شئولية الجتماعية. وملجل�س الإدارة اأن يكلف الإدارة التنفيذية اأو ا�شت�شاريًا خارجيًا بتقدمي 

مقرتح بال�شيا�شة التي على ال�شركة اأن تنتهجها, متهيدًا لعتمادها من ِقَبل املجل�س.
ثانياً: الإف�صاح عن الم�صئولية الجتماعية: 

امل�شئولية  باأن�شطة  خا�شًا  تقريرًا  ال�شنوي  تقريرها  �شمن  تقدم  اأن  ال�شركة  على  يجب 
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اأثرها  وقيا�س  عليها,  املنَفقة  واملبالغ  الأن�شطة  هذه  التقرير  ويو�شح  لل�شركة,  الجتماعية 
وا�شتدامتها.

ثالثاً: و�صع خطة �صنوية لتنفيذ فل�صفة الم�صئولية الجتماعية:

على الإدارة التنفيذية لل�شركة اأن ت�شع ا�شرتاتيجية اأو خطة �شنوية تنفذ من خاللها فل�شفة 
ح ال�شرتاتيجية  امل�شئولية الجتماعية لل�شركة و�شيا�شاتها ومبادئها جتاه املجتمع, على اأن تو�شِّ

اأو اخلطة كحد اأدنى ما يلي:
اأ - الموازنة المخ�ش�شة لمتطلبات الم�شئولية الجتماعية.

ب - و�شائل الدعم والم�شاركة المتاحة. 
ج - القيـــم والمبـــادىء التي ت�شعـــى ال�شركة اإلى بثها من خـــالل اأن�شطة الم�شئوليـــة الجتماعية 

المختلفة التي تتبناها, اأو التي تدعمها.
د - ال�شرائح المجتمعية اأو المجالت الجتماعية التي ت�شتهدفها ال�شركة.

مالحق امليثاق

ملحق رقم )1(

ا�صتقاللية ع�صو جمل�ص الإدارة

اأوًل: المق�صود با�صتقاللية ع�صو المجل�ص:

د با�شتقاللية ع�شو جمل�س الإدارة اأمران: ُيق�شَ
 اأ( ال�شتقاللية المالية, ح�شب ال�شوابط المو�شحة اأدناه.

ب( ا�شتقالليـــة الـــراأي التي تدعمها خبـــرة اأو اخت�شا�ـــس اأو معرفة في مجال عمـــل ال�شركة اأو 
ن الع�شـــو الم�شتقل من دعم عمليـــة �شنع قرارات  �شناعتهـــا اأو �شناعـــة مرتبطـــة بها, وتمكِّ

المجل�س, واإدارة ال�شركة بما يخدم اأغرا�شها واأهدافها المن�شودة.
ثانياً: �صفات ع�صو المجل�ص الم�صتقل:

اأ( اأن يكون م�شهودًا له بالنزاهة وال�شتقامة. 
ب( األ تكـــون لـــه عالقة مادية اأو اقت�شادية اأو مالية مع ال�شركـــة, اأو اأيٍّ من ال�شركات الزميلة اأو 

التابعة لها اأو المملوكة لها.
ثالثاً: حالت انتفاء �صفة ال�صتقاللية عن ع�صو المجل�ص:

 تنتفي �شفة ال�شتقاللية عن ع�شو املجل�س يف احلالت التالية: 
اأ - اإذا كان مالـــكًا لأكثر من ع�شـــرة في المائة )10%( اأو اأكثر من اأ�شهم ال�شركة اأو ال�شركة الأم 

اأو اأيٍّ من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات الزميلة.  
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اًل ل�شخ�س اعتباري يملك ما ن�شبته ع�شرة في المائة )10%( اأو اأكثر من اأ�شهم  ب - اإذا كان ممثِّ
ال�شركة اأو ال�شركة الأم اأو اأيٍّ من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات الزميلة. 

حه من�شبًا تنفيذيًا في ال�شركة اأو ال�شركة الأم اأو اأيٍّ  ج - اإذا �شغل خالل العامين ال�شابقين لَتَر�شُّ
من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات الزميلة. 

د - اإذا كانـــت تربطـــه �شلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأيٍّ مـــن اأع�شاء مجل�س اإدارة ال�شركة اأو 
اأيٍّ من موظفي الإدارة التنفيذية الرئي�شيين في ال�شركة اأو ال�شركة الأم اأو اأيٍّ من ال�شركات 

التابعة لها اأو ال�شركات الزميلة.
هــــ - اإذا كان ع�شـــو مجل�ـــس اإدارة فـــي ال�شركـــة الأم اأو اأيٍّ من ال�شـــركات التابعة لهـــا اأو اأيٍّ من 

ال�شركات الزميلة لل�شركة المر�شح لع�شوية مجل�س اإدارتها.  
حه لـــدى اأيٍّ من الأطراف المتعاقدة مع  و - اإذا كان موظفـــًا خـــالل العامين ال�شابقين على َتَر�شُّ
ال�شركة )بما في ذلك مدققـــو الح�شابات الخارجيون, وكبار الموردين, والجمعيات الأهلية 

التي تلقت قدرًا كبيرًا من التمويل من ال�شركة اأو ال�شركات التابعة لها(.
حه لدى ال�شركة الأم اأو اأيٍّ من ال�شركات  ز - اإذا كان موظفـــًا خـــالل العامين ال�شابقين على َتَر�شُّ

التابعة لها اأو ال�شركات الزميلة.
ح - اإذا قـــام خـــالل العـــام ال�شابق على ال�شنة التـــي تتم فيها مراجعة مـــدى ا�شتقالليته بدفع اأو 
ت�شلُّم مبالغ من ال�شركة تزيد على 50.000 دينار بحريني اأو ما يعادلها )ل ُتْحَت�َشب مكافاأة 

اأع�شاء مجل�س الإدارة لهذا الغر�س(.  
ط - اإذا كان هـــو اأو اأحد اأقاربه, �شريـــكًا لمدقق ح�شابات ال�شركة اأو موظفًا لديه, اأو اإذا كان في 
خالل العامين ال�شابقين لتاريخ �شْغله لع�شوية مجل�س الإدارة �شريكًا اأو موظفًا  لديه اأو لدى 

قي ح�شابات ال�شركة. مدقِّ
ي - اإذا كان يعمل اأو كان �شريكًا ب�شركة تقوم باأعمال ا�شت�شارية لل�شركة اأو اأيٍّ من ال�شركات الأم 

اأو التابعة لها اأو الزميلة.
ك - ول تتاأثـــر ا�شتقاللية ع�شو مجل�ـــس الإدارة ل�شبب عائد فقط لكونه موظفًا لدى ال�شركة الأم 
اأو اأيٍّ مـــن ال�شـــركات التابعة لها في حال كانت اأيٌّ منها جهة حكومية اأو �شركة مملوكة بما ل 

يقل عن )75%( للحكومة اأو لأيٍّ من ال�شركات التابعة لها.

ملحق رقم )2( 

جلنة التدقيق

اأوًل: اأغرا�ص اللجنة:
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 ت�شمل اأغرا�س اللجنة الأغرا�س والخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف البند )اأ( من الفقرة 
)اأوًل( من الفرع الثالث من الف�شل الثاين من امليثاق. 

ثانياً: ع�صوية اللجنة وموؤهالت اأع�صائها:

تتكون اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل, ويجب األ يكون لدى هوؤلء الأع�شاء َتعاُر�س يف 
امل�شالح مع اأية واجبات اأخرى لديهم جتاه ال�شركة. ويجب اأن يكون غالبية اأع�شاء اللجنة مبن 
فيهم الرئي�س اأع�شاء م�شتقلني مبوجب املعايري الواردة يف امللحق رقم )1( من مالحق امليثاق, 
واأن يكونوا غري تنفيذيني يف حالة رغبة جمل�س الإدارة يف تعيني اأع�شاء من غري املجل�س خباء 

يف اللجنة.  
املالية  اللجنة ميلكون من املقدرة واخلبة  اأع�شاء  اأن غالبية  يتاأكد املجل�س من  اأن  ويجب 

نهم من: املنا�شبة ما مَيكِّ
اأ( القـــدرة على قـــراءة وفْهم القوائم المالية لل�شركة, ومن �شمنهـــا الميزانية العمومية, وقائمة 

ق النقدي, وقائمة تَغيُّرات حقوق الم�شاهمين. ْخل, وقائمة التََّدفُّ الدَّ

قة على القوائم المالية لل�شركة. ب( اإدراك المبادىء المحا�شبية المطبَّ
ج( تقييم القوائم المالية التي تحتوي على م�شتوى من التعقيد مقارنة بالقوائم المالية, والمتوقعة 

في عمل ال�شركة.
د( فهم و�شائل وطرق الرقابة الداخلية واإجراءات اإعداد التقارير المالية.

هـ( اإدراك اأهمية ومهام لجنة التدقيق.
ثالثاً: مهام واخت�صا�صات اللجنة: 

تتوىل جلنة التدقيق ممار�شة املهام والخت�شا�شات التالية:
اأ - درا�شة نظام الرقابة الداخلية, ومراجعته, وتقديم تقرير مكتوب عن راأيها وتو�شياتها ب�شاأنه 

ب�شكل �شنوي.
ب - درا�شـــة تقاريـــر المراجعة الداخليـــة, ومتابعة تنفيذ الإجـــراءات الت�شحيحية للمالحظات 

الواردة فيها.
ج - مراجعـــة تفا�شيـــل جميع ال�شفقات والتعامالت المقتَرح اأْن تقـــوم بها ال�شركة مع الأطراف 

ذوي العالقة, وتقديم التو�شيات المنا�شبة ب�شاأنها اإلى مجل�س الإدارة. 
ـــق الخارجي, وتحديـــد مكافاأتـــه اأو عْزِله, بح�شب الظـــروف, ب�شرط  د - اختيـــار وتعييـــن المدقِّ
ق الخارجي اأن يقدم تقريره مبا�شرة اإلى  م�شادقة مجل�س الإدارة والم�شاهمين. وعلى المدقِّ

اللجنة والم�شاهمين.
ق الخارجي مرة واحدة في ال�شنة على الأقل, وذلك من خالل: هـ - تقييم ا�شتقاللية المدقِّ
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1 - تحديد ما اإذا اأدى قياُمه باأيٍّ من الخدمات الخارجة عن نطاق التدقيق اإلى التاأثير على 
ا�شتقالليته )يمكن للجنة اأن تقوم بو�شع �شيا�شة لتحديد اأنواع الخدمات الخارجة عن 

نطاق التدقيق الم�شموح بها(.
ق الخارجي يو�شح اأية عالقة بينه وبين ال�شركة, اأو مع  2 - الح�شول على تقرير من المدقِّ

اأيِّ �شخ�س اأو موؤ�ش�شة اأخرى, والتي يمكن اأن توؤثر على ا�شتقالليته.
ق الخارجي, بالإ�شافة اإلى تو�شيح  3 - مراجعة مجال ونتائج التدقيق ومناق�شتها مع المدقِّ
الم�شتندات  اأو  المعلومات  على  ح�شوله  دون  حالت  عوائق  واأيــة  واجهته  �شعوبات  اأية 

المطلوبة, اأو اأية خالفات اأو �شعوبات مع الإدارة.
الإدارة,  مع  ومناق�شتها  لل�شركة  والَمْرحلية  ال�شنوية  المالية  القوائم  جميع  مراجعة   -  4

ق الخارجي, بالإ�شافة اإلى الأحكام والتقديرات المتعلقة بالقوائم المالية. والمدقِّ
و - مراجعـــة, ومناق�شة وتقديـــم التو�شيات بخ�شو�س اختيار وتعيين واإنهـــاء خدمة رئي�س ق�شم 
�شة للتدقيق الداخلي واأعمال مراقبة اللتزام, ومتابعة  التدقيق الداخلي, والموازنة المخ�شَّ

ا�شتجابة الإدارة لتو�شيات اللجنة والنتائج التي تتو�شل اإليها.
ز - مراجعـــة ومناق�شة مدى كفـــاءة العاملين في التدقيق الداخلي واإجـــراءات الرقابة الداخلية 

ومراقبة اللتزام, واأية اأنظمة لإدارة المخاطر واأية تغييرات فيها.
ق الداخلي. ق الخارجي واأعمال المدقِّ ح - التن�شيق بين اأعمال المدقِّ

ع خطة لإدارة المخاطر واعتمادها من قبل المجل�س, ومتابعة تنفيذها, على اأن تت�شمن  ط - و�شْ
الخطة كحد اأدنى ما يلي: 

1 - المخاطر الرئي�شية التي قد تتعر�س لها ال�شركة, ومدى احتمالية ح�شولها.
ف على هذه المخاطر, وقيا�شها ومتابعتها.  2 - اآليات التََّعرُّ

3 - اآليات الك�شف الدوري عن المخاطر )وخا�شة الجديد منها( والإبالغ عنها. 
4 - �شبل التقليل من اآثار المخاطر, اإْن لم يكن تفاديها ممكنًا.

بعين  اأخذًا  ب�شكل دوري,  المخاطر  باإدارة  المتعلقة  ال�شركة  �شيا�شات  ع ومراجعة  و�شْ  - 5
هات ال�شتثمارية والتو�شعية لل�شركة. العتبار اأعمال ال�شركة, ومتغيرات ال�شوق, والتََّوجُّ

ع برنامج تنفيذي مخت�س لإدارة ال�شركة للمخاطر, وتدريب اأو توجيه مجل�س الإدارة  6 - و�شْ
والإدارة التنفيذية ب�شاأنه.

ع المخاطر واإدارتها  7 - تقديم تقارير تحليلية دورية اأو ح�شب توجيه مجل�س الإدارة عن و�شْ
في ال�شركة.

8 - الإ�شراف على التزام ال�شركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
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9 - مراجعة ومناق�شة الترتيبات التي بموجبها يمكن للموظفين تقديم مالحظاتهم ب�شرية 
حول اأية اأخطاء في التقارير المالية, اأو اأية اأمور اأخرى, و�شمان وجود الترتيبات الالزمة 

للتحقيق الم�شتقل والمتابعة فيما يخ�س هذه الأمور.
دات  10- المراجعة والإ�شراف على تنفيذ وفْر�س تطبيق ميثاق العمل الخا�س بمعايير ومحدِّ
ال�شلوك المهني والقيم الأخالقية في ال�شركة, المذكور في )خام�شًا( من الفرع الثاني 

من الف�شل الثاني من الميثاق. 
رابعاً: هيكلية وعمليات اللجنة: 

اأع�شائها لرئا�شتها. ويف حالة غياب رئي�س اللجنة, ميكنه  تقوم اللجنة باختيار واحد من 
اإنابة اأحد الأع�شاء لرئا�شة اللجنة, على اأْن يكون من الأع�شاء امل�شتقلني.   

جتتمع اللجنة اأربع مرات بال�شنة على الأقل, ويجوز حتديد مواعيد اجتماعاتها بحيث تكون 
مع  اللجنة  اأع�شائه. وجتتمع  بكامل  الإدارة  املنتظمة لجتماعات جمل�س  املواعيد  مع  متزامنة 
قني اخلارجيني على الأقل مرتني يف ال�شنة, ومرة واحدة يف ال�شنة على الأقل بعدم ح�شور  املدقِّ

اأيِّ فرد من اأع�شاء جمل�س الإدارة التنفيذيني. 
ويجوز للجنة الجتماع بدون وجود اأيٍّ من اأع�شاء املجل�س الآخرين اأو اأيِّ م�شئول من ال�شركة.  
وللجنة وحدها اأن تقرر جدوى ح�شور اأيِّ �شخ�س من غري الأع�شاء لأيِّ اجتماع اأو ملناق�شة اأيِّ بند 
ق اخلارجي حل�شور هذه الجتماعات  من بنود جدول الأعمال. ومن املتوقع دعوة َمن ميثل املدقِّ

ب�شفة دورية, اإل اأن هذا الأمر خا�شع عادة  لقرار اللجنة.
وتقوم اللجنة ب�شورة منتظمة بتقدمي تقارير عن اأعمالها اإىل جمل�س الإدارة بكامل اأع�شائه.

خام�صاً: موارد و�صالحيات اللجنة:

مبا  وم�شئولياتها,  مبهامها  للقيام  الالزمة  وال�شالحيات  املوارد  على  اللجنة  حت�شل 
امل�شت�شارين  من  غريهم  اأو  املحا�شبني  اأو  القانونيني  امل�شت�شارين  اأتعاب  حتديد  �شالحية  فيها 
اخلارجيني والإبقاء عليها اأو اإنهائها اأو املوافقة عليها عندما ترى ذلك �شروريًا اأو منا�شبًا, دون 
لتعوي�س  املنا�شب  التمويل  بتوفري  ال�شركة  وتقوم  لل�شركة.  التنفيذية  الإدارة  اأو  املجل�س  موافقة 

هوؤلء الأ�شخا�س.
�صاد�صاً: تقييم اأداء اللجنة: 

اأدائها  تقوم اللجنة باإعداد ومراجعة تقييم الأداء ال�شنوي لها مع جمل�س الإدارة ومقارنة 
مع املتطلبات الواردة اأعاله, وتقدمي تو�شيات اإىل املجل�س حول التح�شينات التي تراها �شرورية 
اأو مطلوبة يف نظامها. ويجوز اأن يكون التقرير املتعلق بتقييم الأداء يف �شكل تقرير مكتوب يتم 

ه ب�شكل �شفوي خالل اأيٍّ من الجتماعات الدورية للمجل�س. عْر�شُ
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ملحق رقم )3(

جلنة الرت�صيح

اأوًل: اأغرا�ص لجنة التر�صيح:

تعمل اللجنة على حتقيق الأغرا�س املوكلة اإليها مبقت�شى امليثاق, وعلى الأخ�س الأغرا�س 
املن�شو�س عليها يف )اأوًل( من الفرع الرابع من الف�شل الثاين من امليثاق.

ثاني���اً: مه���ام وم�صئولي���ات لجنة التر�صي���ح فيما يتعلق بتحقي���ق الأغرا����ص المتعلقة بع�صوية 

مجل�ص الإدارة: 

اأ - تقـــوم اللجنة من وقت لآخر بتقديم التو�شيات اإلى مجل�س الإدارة حول التغييرات التي تعتقد 
اللجنة اأنها مطلوبة بالن�شبة لعدد اأع�شاء المجل�س اأو اأيٍّ من اللجان المنبثقة عنه.

ب - فـــي حالـــة وجود مقعد �شاغر في مجل�س الإدارة, تقوم اللجنة بتقديم تو�شيات اإلى المجل�س 
حول ال�شخ�س المر�شح ل�شْغل هذا المقعد اإما من خالل التعيين اأو انتخابات الم�شاهمين.

ج - للقيـــام بالم�شئوليـــات الـــواردة اآنفًا, تقوم اللجنـــة بدرا�شة اأية معايير ُمواَفـــق عليها من ِقَبل 
دة  المجل�ـــس واأية عوامل اأخرى تراها منا�شبة, وقد ي�شتمل ذلك على اأحكام اأو مهارات محدَّ
اأو خبـــرة مع �شركات اأخـــرى م�شابهة, اأو مدى ارتباط خبـــرات المر�شحين بخبرات اأع�شاء 

المجل�س الآخرين, واأية عوامل اأخرى تراها منا�شبة.
د - تقوم اللجنة بدرا�شة مدى �شالحية جميع المر�شحين لع�شوية المجل�س المقتَرحين من ِقَبل 

الم�شاهمين, واأيُّ مر�شحين مقتَرحين من قبل الإدارة.
هـ - تقوم اللجنة بتحديد الأع�شاء الموؤهلين ل�شْغل المقاعد ال�شاغرة في اأيٍّ من لجان المجل�س, 

وتقدم ب�شاأنهم تو�شياتها اإلى المجل�س.
و - تقوم اللجنة بالتاأكد من وجود خطط اإحالل لأع�شاء الإدارة العليا. 

ثالثاً: مهام وم�صئوليات لجنة التر�صيح فيما يتعلق بتحقيق الأغرا�ص المتعلقة بالم�صئولين 

بال�صركة: 

اأ( تقديم تو�شيات اإلى المجل�س بين الحين والآخر حول التغييرات التي تعتقد اللجنة اأنها مرغوبة 
فـــي هيكل الإدارة اأو التو�شيفات الوظيفية للم�شئولين, بمن فيهم الرئي�س التنفيذي, واإعداد 
نطـــاق �شلطة اأو �شالحية لكل وظيفة �شاغرة بحيث تحتـــوي على الم�شئوليات وال�شالحيات 

والموؤهالت الالزمة, والأمور الأخرى ذات العالقة.
ب( تقديـــم تو�شيات حول الأ�شخا�س المر�شحيـــن ل�شغل الوظائف ال�شاغرة , بمن فيهم الرئي�س 

التنفيذي, مع مراعاة المعايير المو�شوعية, ومنها المعايير الم�شار اإليها اآنفًا.
ـــع خطة منا�شبة ل�شمان اإحالل الم�شئولين وا�شتبدالهم, وت�شمل ا�شتبدال الم�شئولين في  ج( و�شْ

الحالت الطارئة اأو عند ظهور �شواغر وظيفية ب�شبب ظروف غير متوقعة.
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د( فـــي حالة تكليـــف اللجنة بم�شئوليـــات تخت�س باإر�شـــادات وتوجيهات حوكمـــة ال�شركة, تقوم 
ع اإر�شادات وتوجيهات الحوكمة وتقديم التو�شيـــات حولها اإلى مجل�س الإدارة,  اللجنـــة بو�شْ

وتقوم بمراجعة هذه الإر�شادات والتوجيهات مرة واحدة في ال�شنة على الأقل.
رابعاً: هيكلية وعمليات اللجنة:

تقوم اللجنة بانتخاب اأحد اأع�شائها لرئا�شتها, وجتتمع مرتني على الأقل يف ال�شنة, ويجوز 
ترتيب مواعيد الجتماعات بحيث تكون متزامنة مع الجتماعات الدورية ملجل�س الإدارة بكامل 

اأع�شائه.
خام�صاً: موارد و�صالحيات اللجنة:

تكون للجنِة املوارُد وال�شالحيات الالزمة لتنفيذ مهامها وم�شئولياتها, مبا فيها �شالحية 
والإبقاء  مر�شحني,  عن  الباحثة  اأو  القانونية  لال�شت�شارات  اخلارجية  املوؤ�ش�شات  اأتعاب  اختيار 
اإدارة ال�شركة. وتقوم ال�شركة بتوفري التمويل املنا�شب  اأو  اأو اإنهائها دون موافقة املجل�س  عليها 

لتعوي�س هذه الأطراف.
�صاد�صاً: تقييم اأداء اللجنة:

املتطلبات  ومقارنة  املجل�س,  مع  ال�شنوي  اأدائها  تقييم  ومراجعة  بعْر�س  اللجنة  تقوم 
الإدارة  ال�شنوي ملجل�س  اإىل الجتماع  بتو�شياتها  التي حتكم عملها, وتقدم  تقريرًا  وال�شوابط 
التقرير يف  اأن يكون  اللجنة, ويجوز  اأو مطلوبة يف نظام  التي تراها �شرورية  التح�شينات  حول 

�شكل تقرير �شفوي ُيعَر�س خالل اأيٍّ من الجتماعات الدورية للمجل�س.

ملحق رقم )4(

جلنة املكافاآت

اأوًل: مهام وم�صئوليات اللجنة:

اأ - تعمـــل لجنـــة المكافاآت على تحقيـــق اأغرا�شها المن�شو�س عليها فـــي البند )ب( من الفقرة 
)اأوًل( من الفرع الخام�س من الف�شل الثاني من الميثاق. ولتحقيق اأغرا�شها, تقوم  اللجنة 
بدرا�شـــة وتقديـــم تو�شيات محـــددة اإلى المجل�ـــس حول كل مـــن �شيا�شة المكافـــاآت وحزمة 
المكافـــاآت الخا�شـــة بالرئي�س التنفيذي وكبـــار الم�شئولين الآخرين . ويجـــب اأن تغطي هذه 

ها الأدنى المكونات التالية: ال�شيا�شة في حدِّ
1 - الراتب.

دة للخطط المرتبطة بالأداء, بما فيها التعوي�س بالأ�شهم, اأو خيارات  2 - ال�شروط المحدَّ
الأ�شهم اأو اأيُّ نوع اآخر من تعوي�شات الفوائد الموؤجلة.

3 - خطط التقاعد.
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4 - الفوائد الإ�شافية كالعالوات غير المرتبطة بالراتب.
5 - �شيا�شات اإنهاء الخدمة, بما فيها �شيا�شات فوائد الف�شل من الخدمة.

باعها لتحديد قيمـــة المكافاأة فـــي الحالت  ب - الإر�شـــادات المتعلقـــة بال�شيا�شـــة التـــي يتـــم اتِّ
المنفردة, بما فيها ما يتعلق بالتالي:

نات المكافاأة. ن من مكوِّ 1( الأهمية الن�شبية لكل مكوِّ
دة التي يتم ا�شتخدامها لتقييم اأداء الم�شئول. 2( المعايير المحدَّ

اأهداف واأغرا�س ال�شركة ومعايري  اأداء الرئي�س التنفيذي على �شوء  وتقوم اللجنة بتقييم 
وخطط الأداء ال�شنوي, ويجوز الأخذ يف العتبار اأداء ال�شركة والعائد للم�شاهمني باملقارنة مع 
ال�شركات املماثلة, وقيمة املكافاأة للرئي�س التنفيذي لدى ال�شركات املماثلة, واملكافاآت التي ح�شل 

عليها الرئي�س التنفيذي خالل ال�شنوات ال�شابقة.
اأو ال�شركات ال�شت�شارية اخلارجية  اأي�شًا م�شئولية الإبقاء على امل�شت�شارين  وتتوىل اللجنة 
املكافاآت,  وتنفيذ خطة  امل�شئولني,  اأو  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  مكافاأة  لغَر�س حتديد  ومراقبتها 

والأمور الأخرى ذات العالقة.
ثانياً: هيكلية وعمليات اللجنة:

تقوم اللجنة بانتخاب اأحد اأع�شائها لرئا�شة اللجنة, وجتتمع اللجنة مرتني يف ال�شنة على 
الإدارة  الدورية ملجل�س  تتزامن مع الجتماعات  اللجنة بحيث  ترتيب اجتماعات  الأقل, ويجوز 

بكامل اأع�شائه.
ثالثاً: موارد و�صالحيات اللجنة:

يكون للجنِة املوارُد وال�شالحيات الالزمة لتنفيذ مهامها وم�شئولياتها, مبا فيها �شالحية 
امل�شتخدمة  التعوي�شات  و�شركات  القانونية  لال�شت�شارات  اخلارجية  املوؤ�ش�شات  اأتعاب  حتديد 
لتقييم مكافاآت اأع�شاء املجل�س والرئي�س التنفيذي وامل�شئولني الآخرين, والإبقاء عليها اأو اإنهائها 
اأو املوافقة عليها دون موافقة املجل�س اأو اإدارة ال�شركة. وتقوم ال�شركة بتوفري التمويل املنا�شب 

لتعوي�س هذه الأطراف.
رابعاً: تقييم اأداء اللجنة:

تقوم اللجنة بعر�س ومراجعة تقييم اأدائها ال�شنوي مع جمل�س الإدارة ومقارنة اأدائها مقابل 
املتطلبات وال�شوابط التي حتكم عملها, وتقدم تو�شيات اإىل املجل�س حول التح�شينات التي تراها 
يتم  �شفوي  تقرير  �شكل  يف  التقرير  هذا  مثل  يكون  اأن  ويجوز  نظامها.  يف  مطلوبة  اأو  �شرورية 

ه خالل اأيٍّ من الجتماعات الدورية ملجل�س اإدارة ال�شركة.  عْر�شُ
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وتعتب اللجنة م�شئولة عن اقرتاح مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة واللجان. وهي م�شئولة عن 
اإجراء التقييم ال�شنوي لأداء جمل�س الإدارة واأع�شاء املجل�س اإىل جانب تقييم اللجان واأع�شائها.

ملحق رقم )5(

الإف�صاح عن حوكمة ال�صركة

بالإ�شافة اإىل اأيِّ اإف�شاح مطلوب من ِقَبل اجلهات الرقابية, تقوم ال�شركة بالإف�شاح فيما 
يتعلق بامل�شائل التالية:
اأوًل: ملكية الأ�صهم:

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
اأ( توزيع الملكية بح�شب الجن�شية.

ب( توزيع الملكية بح�شب عدد الم�شاهمين.
ج( ملكية الحكومة , اإْن ُوِجدت.

د( اأ�شمـــاء الم�شاهميـــن المالكيـــن لن�شبة 5%  اأو اأكثر, مـــع بيان ا�شم ال�شخ�ـــس الطبيعي مالك 
الأ�شهم الم�شتفيد النهائي.

ثانياً: مجل�ص الإدارة، واأع�صاء المجل�ص، واإدارة ال�صركة:

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
ف دقيق لوظائف المجل�س.  اأ - و�شْ

ب - اأنواع المعامالت الجوهرية التي تحتاج لموافقة المجل�س.
ج - اأ�شمـــاء اأع�شـــاء المجل�ـــس, و�شالحياتهـــم, و�شفات تمثيلهـــم, ومعلومـــات تف�شيلية عنهم, 
بمـــا فيها الع�شوية فـــي مجال�س اإدارة �شركات اأخرى, والمنا�شـــب والموؤهالت والخبرة, مع 

التو�شيح بالن�شبة  لكل ع�شو ما اإذا كان تنفيذيًا اأو غير تنفيذي.
د - اأعداد واأ�شماء الأع�شاء الم�شتقلين.

هـ - فترة الع�شوية بالمجل�س وتاريخ بداية كل فترة.
و - ما يقوم به المجل�س لإر�شاد وتعليم وتوجيه وتدريب الأع�شاء الجدد.

ز - ملكية اأع�شاء المجل�س في اأ�شهم ال�شركة.
ح - نظام انتخاب الأع�شاء واأية ترتيبات لإنهاء الع�شوية.

ط - تداول اأ�شهم ال�شركة الذي قام به الأع�شاء خالل ال�شنة.
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ي - تواريخ الجتماعات )عدد الجتماعات خالل ال�شنة(.
ك - �شجل ح�شور الأع�شاء في الجتماعات.

ل - جملة المكافاآت والأتعاب والمتيازات المدفوعة لأع�شاء مجل�س الإدارة عن ال�شنة المعنية. 
ف عن كل واحد منهم. م - قائمة باأ�شماء كبار الم�شئولين التنفيذيين وو�شْ

ن - الح�ش�س التي يملكها كبار الم�شئولين الإداريين.
�ـــس - جملة المكافاآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئي�شيين )اأكبر خم�شة موظفين(, 
بما في ذلك الرواتب والفوائد والعالوات والزيادات وخيارات الأ�شهم ومكافاأة نهاية الخدمة 

والمعا�شات ...اإلخ.
دات ال�شلوك المهني  ع - بيان ما اإذا كان المجل�س قد اعتمد ميثاق العمل الخا�س بمعايير ومحدِّ
والقيـــم الأخالقية في ال�شركة, المذكور في )خام�شًا( مـــن الفرع الثاني من الف�شل الثاني 

من الميثاق.
ثالثاً: اللجان:

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
اأ( اأ�شماء اللجان المنبثقة عن المجل�س.

ب( وظائف ومهام كل لجنة.
مين بين م�شتقل وغير م�شتقل. ج( اأع�شاء كل لجنة مق�شَّ

د( الحد الأدنى لعدد الجتماعات في ال�شنة.
هـ( العدد الفعلي لالجتماعات.

و( ح�شور اأع�شاء اللجان.
ز( بدلت ح�شورجل�شات اللجان )ح�شب كل ع�شو(.

ح( اأعمال اللجان.
رابعاً: حوكمة ال�صركة:

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
اأ - تقرير م�شتقل عن حوكمة ال�شركة �شمن التقرير ال�شنوي. 

ب - الإ�شارة اإلى ميثاق حوكمة ال�شركة ومبادئه.
ج - الإجراءات التي تم اتخاذها ل�شتكمال تنفيذ الميثاق.

قو الح�صابات: خام�صاً: مدقِّ

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
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ق الح�شابات واأدائه المهني. اأ( اإي�شاحات حول مدقِّ
ق ح�شابات خارجي لل�شركة. ب( ر�شوم التدقيق, وعدد ال�شنوات التي ق�شاها كمدقِّ

قين. ج( اأ�شباب تغيير اأو اإعادة تعيين المدقِّ
�صاد�صاً: اأمور اأخرى:

وين�شب الإف�شاح يف هذه احلالة على امل�شائل التالية:
اأ - معامالت الأطراف ذوي العالقة.

ب - عملية الموافقة على معامالت الأطراف ذوي العالقة.
ج - و�شائل الت�شال مع الم�شاهمين والم�شتثمرين.

د - مراجعة عملية واإجراءات الرقابة الداخلية.
هــــ - وجوب اأن ي�شتمـــل اأيُّ اإعالن للنتائج والبيانات المالية وغيرهـــا لل�شركة في ال�شحافة على 

الأقل على ما يلي:
ق النقدي, وقائمة التغيرات في حقوق  ْخل, وقائمة التََّدفُّ 1 - الميزانية العمومية, وقائمة الدَّ

الم�شاهمين.
قي الح�شابات. 2 -  مدقِّ

ق الح�شابات. 3 - تاريخ توقيع مدقِّ
4 - تاريخ موافقة مجل�س الإدارة.

ز - بيان م�شئوليات اأع�شاء مجل�س الإدارة بخ�شو�س اإعداد القوائم المالية لل�شركة.
ف  ح - َتعاُر�ـــس الم�شالـــح, �شرورة الإبـــالغ عن اأية اأمور بهـــذا الخ�شو�س, بالإ�شافـــة اإلى و�شْ
الخطـــوات التي يتخذهـــا مجل�س الإدارة ل�شمـــان ا�شتقاللية قرارات الأع�شـــاء عند درا�شة 

المعامالت والتفاقيات التي يكون فيها لأع�شاء المجل�س اأو الم�شئولين م�شالح جوهرية.
ط - مجل�س الإدارة, ما اإذا كان يتم اإجراء تقييم دوري للمجل�س, وللجان, وكل ع�شو بخ�شو�س 

مدى فعاليتهم وم�شاهمتهم.
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وزارة �صئون ال�صباب والريا�صة

 قرار رقم )14( ل�صنة 2018

ب�صاأن تعديل م�صمى مركز مدينة حمد ال�صبابي

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

1989 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة,

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة,
وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة,
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018,

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل م�شمى مركز مدينة حمد ال�شبابي املقيَّد يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية حتت  ُيعدَّ
رقم )27( ل�شنة 1985 اإىل )مركز �شباب مدينة حمد النموذجي(.

املادة الثانية

ُيعتَب املركز من املراكز النموذجية املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي 
للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة, ال�شادرة بالقرار 
رقم )2( ل�شنة 2018, وت�شري عليه ن�شو�س هذه الالئحة مبا ل يتعار�س مع طبيعته واأهدافه 

والغر�س من اإن�شائه. 

املادة الثالثة

اأْن يقوم املعنيون  يقيَّد هذا القرار يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية بالوزارة, على 
وال�شعارات  والعقود  الأوراق  كافة  يف  اجلديد  ال�شم  باعتماد  املركز  على  والقائمون  بالوزارة 
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وامل�شتندات واملرا�شالت والتعامالت اخلا�شة باملركز.

املادة الرابعة

النموذجي  والريا�شة ومدير مركز �شباب مدينة حمد  ال�شباب  بوزارة �شئون  املعنيني  على 
اجلريدة  يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار,  هذا  تنفيذ  مايخ�شه-   يف  -كل 

الر�شمية.

وزير �صئون ال�صباب والريا�صة

ه�صام بن حممد اجلودر

�شدر بتاريخ: 5 رجــــــــب 1439هـ
الـمــــــوافـــــق: 22 مار�س 2018م
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )1( ل�صنة 2018

بتعديل النظام الأ�صا�صي جلمعية م�صرح الريف )جمعية ثقافية( 

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثـقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة, ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989و تعديالته, وعلى الأخ�س املادة )9( منه, 
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار,

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي 
للجمعيات والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم,

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )5( ل�شنة 1991 ب�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 
الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم,

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية م�شرح الريف,
املخت�س  والوزير  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما,
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية م�شرح الريف املنعقدة بتاريخ 12 يناير 

2018 بتعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية م�شرح الريف,
وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار,

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شو�س الفقرة الثانية من املواد )5(, و)7(, و)8(, و)10(, و)11(, والفقرة 
واملادة  املادة )24(,  والفقرة )6( من  املادة )14(,  والفقرة )2( من  املادة )12(,  )5( من 
)27(, واملادة )30(, واملادة )39( من النظام الأ�شا�شي جلمعية م�شرح الريف )جمعية ثقافية( 

الن�شو�س الآتية:
الفقرة الثانية من المادة )5(:

الرتقاء بالأع�شاء اأدبيًا وفنيًا واإداريًا.
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المادة )7(:

ي�شتهدف امل�شرح القيام بالأن�شطة التالية:
1- تنظيم الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالق�شايا الم�شرحية والأدبية والفنية.

2- اإ�شدار الن�شرات والمجالت المتخ�ش�شة في مجال الم�شرح.
3- العمـــل على التنظيـــم وال�شتراك فـــي تنظيم المهرجانـــات الم�شرحية فـــي مملكة البحرين 

والخليجية والعربية بما في ذلك تنظيم مهرجان الريف الم�شرحي والفني.
المادة )8(:

تنق�شم الع�شوية اإىل نوعني: 
اأول: الع�شوية العاملة, وُي�شتَرط في الع�شو العامل ما يلي: 

1 - اأن يكون بحريني الجن�شية.
2 - اأن يكون من المهتمين بالحركة الم�شرحية والفنية.
3 - األ يكون ع�شوًا في اأية موؤ�ش�شة فنية اأهلية م�شابهة.

4 - األ يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا.
 5- اأن يح�شل على موافقة ثلثي اأع�شاء الإدارة على الأقل.

ده النظام الأ�شا�شي وقدره 12 دينارًا بحرينيًا  6 - اأن يلتزم بت�شديد ال�شتراك الدوري الذي يحدِّ
�شنويًا. 

7 - اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وقبول  ع�شرة,  الثامنة  يبلغ  مل  من  ع�شوية  قبول  الإدارة  ملجل�س  يجوز  �شبق  مما  وبالرغم 
النتخاب  حقوق  لهوؤلء  يكون  األ  على  م�شابهة,  ثقافية  جلمعية  بالع�شوية  ينتمي  من  ع�شوية 

ح. �شُّ َ والت�شويت والرتَّ
المادة )10(:

ثانياً: الع�شوية ال�شرفية: 

م عماًل اأو اأ�شهم بتميُّز يف خدمة  يجوز ملجل�س الإدارة اأن مينح الع�شوية ال�شرفية لكل من قدَّ
احلركة الفنية وامل�شرحية يف م�شرح الريف.

 المادة )11(:

على من يرغب يف ال�شتقالة من ع�شوية امل�شرح اأن يتقدم بطلبه اإىل اأمني �شر جمل�س الإدارة 
مكتوبًا وم�شفوعًا باأ�شباب ال�شتقالة. وعلى اأمني ال�شر عْر�س الطلب على املجل�س خالل �شهر من 
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�شهر  ال�شتقالة وذلك خالل  اإثنائه عن  والعمل على  الع�شو  ا�شتقالة  اأ�شباب  للنظر يف  تقدميه 
اعُتِبت ال�شتقالة  الفرتة  يعِدل عن طلبه خالل هذه  فاإذا مل  الطلب على املجل�س,  من عْر�س 
مقبولة. ويلتزم الع�شو الذي ُقِبلت ا�شتقالته ب�شداد جميع ال�شرتاكات امل�شتَحقة عليه وكذلك اأية 

التزامات مالية اأخرى للم�شرح.
الفقرة )5( من المادة )12(:

5 - اإذا امتنـــع عـــن ت�شديد ا�شتراكه لمـــدة دورة انتخابية بدون �شبب يقبلـــه مجل�س الإدارة رغم 
اإ�شعاره بذلك.

الفقرة )2( من المادة )14(:

2 - ال�شتقالة من ع�شوية الم�شرح.
الفقرة )6( من المادة )24(:

6 - انتخاب اأع�شاء مجل�س الإدارة واإجراء النتخابات التكميلية, بدًل من الذين زالت اأو انتهت 
ع�شويتهم.

المادة )27(:

يتكون جمل�س الإدارة من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة 
بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى,  مددًا  اأو  مدة  الع�شو  انتخاب  اإعادة  ويجوز  متتاليتني,  �شنتني 

ال�شري املبا�شر.
المادة )30(:

ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة يف اأكرث من جمعية تعمل يف ميدان واحد اإل باإذن 
خا�س من اجلهة الإدارية املخت�شة, كما ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة والعمل يف 

اجلمعية باأجر.
المادة )39(:

تتكون اإيرادات امل�شرح مما يلي: 
1 - ر�ْشـــم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قيـــده اأو اإعادة قيده بع�شويته ومقداره مبلغ ثالثة 

دنانير بحرينية. 
2 - ا�شتراكات الأع�شاء.

3 - الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها الهيئة.
4 - الأرباح والفوائد الناتجة عن ا�شتثمار اأمواله في حدود القوانين المعمول بها.
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5 - ريع الأعمال الفنية والم�شرحية.
6 - ريع الإعالنات التجارية.

املادة الثانية

يف  وردت  اأينما  والآثار(  للثقافة  البحرين  )هيئة  عبارة  الإعالم(  )وزارة  بعبارة  ُت�شتبَدل 
النظام الأ�شا�شي.

املادة الثالثة

تلغى املادتان )9( و)20( من النظام الأ�شا�شي جلمعية م�شرح الريف )جمعية ثقافية(.

املادة الرابعة

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار

  مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8  رجـــــب 1439هـ
الـــمــوافــــــق: 25 مار�س 2018م
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )2( ل�صنة 2018

 )Manama Singers( ب�صاأن الرتخي�ص بت�صجيل جمعية مَغنِّي املنامة

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية 
واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثـقافية  الجتماعية 

اخلا�شة وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة )9( منه,
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار,

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي 
للجمعيات والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم,

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )5( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 
الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم,

املخت�شة  الإدارية  بت�شمية اجلهة  ل�شنة 2012  الوزراء رقم )7(  رئي�س جمل�س  وعلى قرار 
والوزير املخت�س باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما,

وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار,

قرر الآتي:

مادة )1(

ي املنامة )Manama Singers( يف �شجل قيد اجلمعيات الثقافية حتت  ل جمعية مَغنِّ ُت�شجِّ
�س لها بالعمل ِوْفق ما هو مبنيَّ يف نظامها الأ�شا�شي املرفق. قيد رقم   )ج-45(, ويرخَّ

مادة )2(

ُين�شر هذا القرار والنظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية, وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

  رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار

  مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8  رجـــــب 1439هـ
الـــمــوافــــــق: 25 مار�س 2018م



العدد: 3360 – الخمي�س 5 اأبريل 2018

73

)Manama Singers( بيان باأ�صماء موؤ�ص�صي جمعية مَغنِّي املنامة

.Agnes Mary Shepherd .1
.Annamaria Di Rella .2

.Anne Al-Jalahma .3
.Charles price .4

.Elcin Demir .5
.Faye Sharabi .6

.Guy Parker .7
.Joanne Mings .8

.Jody Luckie-Downe .9
.June Al-Saffar .10
.Sylva karen D .11

.Linda Bilton .12
.Manoj Matthew Philip .13

.Nenette Cowman .14
.Pamela Monsef .15

.Safiah Hoare .16
.Stuart Wolfe .17
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)Manama Singers( النظام الأ�صا�صي جلمعية مَغنِّي املنامة

الباب الأول 

مادة - 1 -

 تاأ�ش�شت مبملكة البحرين مبقت�شى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب الريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة, ال�شادر باملر�شوم بقاأنون رقم 

.)Manama Singers( ي املنامة )21( ل�شنة 1989 جمعية با�شم: جمعية مَغنِّ

مادة - 2 -

ل اجلمعية بهيئة البحرين للثقافة والآثار طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )5( ل�شنة  ت�شجَّ
والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف  والأندية الجتماعية  �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات  1991 يف 

هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مادة -3 -

انعقاد  مكان  هو  كر�شتوفر,  القدي�س  كتدرائية  قاعة  يف  اإدارتها  ومركز  اجلمعية   مقر 
الجتماعات العتقادية ومركز اإدارتها. كما اأن اجلمعية لي�س لها اأية ارتباطات ر�شمية ول اأي 

انتماء اىل اأيٍّ من املوؤ�ش�شات الكتدرائية. 

مادة - 4 -

 ميثل اجلمعية قانونًا رئي�س جمل�س اإدارتها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الإدارة.

مادة - 5 -

 ل يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة, كما ل يجوز للجمعية الدخول يف م�شاربات مالية. 
وعلى اجلمعية مراعاة النظام العام والآداب, واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة 

الدولة اأو ب�شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

مادة - 6 -

ُيذَكر ا�شم اجلمعية وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها و�شعارها - اإْن ُوِجد-  يف 
جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها. 
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مادة - 7 -

 ل يجوز للجمعية اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره 
خارج مملكة البحرين دون اإذن م�شبق من هيئة البحرين للثقافة والآثار بذلك.

الباب الثاين اأهداف اجلمعية

وو�صائل تنفيذها وميدان ن�صاطها

مادة - 8 -

تقوم اجلمعية بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
اأ. تنمية وت�شجيع مهارات وفنون الغناء.

ب. القيام بالغناء اأمام الآخرين لهدف البهجة والمتعة.
ج. توطيد العالقات الإن�شانية عن طريق مزاولة الغناء والمو�شيقى كي ت�شود المحبة وال�شداقة.

مادة - 9 -

 ت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها بالو�شائل التالية:
اأ.  الم�شاركـــة في الن�شاطات الثقافية �شـــواء كان ذلك في مملكة البحرين اأو خارجها, با�شتراط 

موافقة الهيئة.
ب.  الم�شاركة مع جمعيات اأخرى في مملكة البحرين بهدف تنمية فنون الغناء والمو�شيقى.

ج.  م�شاعـــدة الجمعيات الخيريـــة  ذات الأهداف الإن�شانية - غير ال�شيا�شيـــة - بالقيام بالغناء 
اأمام الآخرين.

مادة - 10 -

 ت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
اأ - اإتاحـــة الفر�شة ل�شكان البحرين �شواء المواطنيـــن اأو الأجانب المقيمين في مملكة البحرين 

لال�شتراك في اأن�شطة الجمعية. 
ب - م�شاعدة البع�س في الدرا�شة والتدريب على فن الغناء. 

ج - ا�شتخدام ال�شبكات والمواقع الجتماعية التي ُي�شمح با�شتخدامها في مملكة البحرين لعر�س 
المنا�شبات التي �شاركت فيها الجمعية حيثما يمكن ولهدف ت�شجيع الآخرين فى ال�شتراك.
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الباب الثالث الع�صوية

مادة - 11 -

 يجب اأن تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية:
اأ - اأْن ل يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا.

ب - اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.
ج - اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكـــون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

مادة - 12 -

�شر جمل�س  اأمني  اإىل  يتقدم بطلب  اأن  اإىل ع�شوية اجلمعية  الن�شمام  على من يرغب يف 
الإدارة ِوْفقًا للنموذج املعد لهذا الغر�س.

وعلى اأمني �شر املجل�س عْر�س طلب الن�شمام على جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع له للبت يف 
ه خالل �شهر من تاريخ تقدميه. قبول الطلب اأو رْف�شِ

مادة - 13 -

ُيخَطر مقدم الطلب كتابيًا بقرار الإدارة بالقبول اأو الرف�س خالل اأ�شبوعني من تاريخ �شدور 
القرار, مع بيان الأ�شباب يف حالة الرف�س.

ها اإل بعد مرور مدة ل تقل عن  ول يجوز اإعادة النظر يف الطلبات التي �شبق للمجل�س رْف�شُ
ثالثة اأ�شهر من تاريخ قرار الرف�س.

مادة - 14 -

 على َمن يرغب يف الن�شحاب من ع�شوية اجلمعية اأن يتقدم بطلبه اإىل اأمني �شر جمل�س 
الإدارة مكتوبًا. 

التزامات  اأية  وكذلك  عليه,  امل�شتَحقة  ال�شرتاكات  جميع  ب�شداد  املن�شحب  الع�شو  ويلتزم 
مالية اأخرى للجمعية. 

مادة - 15 -

ل الع�شو من اجلمعية بعد �شماع وجهة نظره يف احلالت الآتية: يجوز ملجل�س الإدارة ف�شْ
 اأ -  اإذا اأخل بالنظام الأ�شا�شي اأو اللوائح الداخلية للجمعية.
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ب - اإذا خالف القرارات الم�شروعة للجمعية العمومية اأو لمجل�س الإدارة.
ر اأختامها اأو مكاتباتها اأو اأوراقها. د عهدَتها اأو زوَّ ج - اإذا اختل�س من اأموال الجمعية اأو بدَّ

ر بغير حق بالجمعية اأو باأعمالها اأو بمجل�س اإدارتها. د - اإذا قذف اأو �شهَّ
هـ - اإذا امتنع عن ت�شديد ا�شتراكه بدون �شبب مقبول رغم اإ�شعاره كتابيًا بوجوب ال�شداد.

و - اإذا �شدر حكم جنائي �شده في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة ما لم ُيَردَّ اإليه اعتباره.
ول يتم الف�شل اإل مبوافقة ثلثي اأع�شاء جمل�س الإدارة, وُيخَطر الع�شو بقرار املجل�س خالل 

اأ�شبوعني من تاريخ �شدوره.

مادة - 16 -

له اأمام اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية   يجوز للع�شو املف�شول التََّظلُّم من قرار ف�شْ
يف اأول اجتماع لها بعد �شدور قرار الف�شل, ويكون قرار اجلمعية العمومية نهائيًا.

وعلى اأمني �شر جمل�س الإدارة اإخطار الع�شو بقرار اجلمعية العمومية خالل اأ�شبوعني من 
تاريخ �شدوره.

مادة - 17 -

 ت�شقط الع�شوية يف اإحدى احلالت التالية:
اأ. الوفاة.

ب. ال�شتقالة من ع�شوية الجمعية.
ج. فقدان اأحد �شروط الع�شوية الواردة في المادة )11( من هذا النظام.

د. الف�شل من الجمعية.

مادة - 18 -

 يجب على ع�شو اجلمعية القيام مبا يلي:
اأ - اللتـــزام بالنظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجل�س 

الإدارة.
دها الالئحة المالية. وُتدَفع ر�شوم ال�شتراك  ب - �شداد ر�شوم الن�شمام وال�شتراك ح�شبما تحدِّ

خالل �شهر من قبول الع�شوية.
ج - ال�شعي لتحقيق اأهداف الجمعية من خالل الم�شاركة في برامجها واأن�شطتها.
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مادة - 19 -

 لع�شو اجلمعية احلق يف ما يلي:
اأ - ح�شـــور اجتماعات الجمعية العمومية ومناق�شة المو�شوعـــات المدرجة على جداول اأعمالها 

والت�شويت عليها.
ب - الح�شول على ن�شخة من النظام الأ�شا�شي للجمعية.

ج - ال�شتفـــادة مـــن الت�شهيـــالت التـــي توفرهـــا الجمعيـــة لأع�شائها علـــى الم�شتـــوى المهني اأو 
الجتماعي.

د - الح�شول على ما ت�شدره الجمعية من ن�شرات اأو مطبوعات.
�شها مجل�س الإدارة  هـ - الطالع على �شجالت ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخ�شِّ

لذلك, ويكون الطالع في مقر الجمعية وبح�شور ال�شخ�س الموجودة في عهدته.

الباب الرابع

اجلمعية العمومية

مادة - 20 -

اجلمعية العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها, وت�شري 
قراراتها على جميع اأجهزتها وجلانها واأع�شائها.

مادة - 21 -

 تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�شاء العاملني الذين اأوفوا باللتزامات املفرو�شة 
اأ�شهر على  ِوْفقًا للنظام الأ�شا�شي للجمعية, وم�شت على ع�شويتهم باجلمعية مدة �شتة  عليهم 

الأقل.

مادة - 22 -

التالية لنتهاء  تعقد اجلمعية العمومية دورتها العادية مرة كل �شنة خالل الأ�شهر الثالثة 
ال�شنة املالية للجمعية يف مقر املركز الرئي�شي للجمعية.

ويجوز ملجل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد يف مكان اآخر بعد موافقة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار.

بها  ويبِلغ  الأعمال,  وجدول  العمومية  اجلمعية  عْقد  ومكان  موعد  الإدارة  جمل�س  د  ويحدِّ
الأع�شاء قبل موعد النعقاد باأ�شبوعني على الأقل.
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ول يجوز للجمعية العمومية النظر يف غري امل�شائل الواردة يف اجلدول اإل مبوافقة الأغلبية 
املطلقة ملجموع عدد اأع�شاء اجلمعية العمومية احلا�شرين.

مادة - 23 -

 ل ُيعتَب اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا اإل بح�شور الأغلبية املطلقة الأغلبية  لأع�شائها, 
ل الجتماع اإىل جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة اأ�شبوعني من تاريخ  فاإذا مل يتكامل هذا العدد اأُجِّ
الجتماع الأول. ويكون الجتماع الثاين �شحيحًا اإذا ح�شره ثلث عدد اأع�شاء اجلمعية العمومية, 
اأ�شبوعني,  تعقد خالل مدة  اأخرى  اإىل جل�شة  الجتماع  ل  اأُجِّ القانوين  الن�شاب  يكتمل  فاإذا مل 

ويكون النعقاد يف هذه احلالة �شحيحًا اإذا ح�شره باأنف�شهم ع�شرة يف املائة من الأع�شاء.
واإذا اكتمل الن�شاب القانوين فال يوؤثر يف �شحة القرارات املتَخذة ان�شحاب اأقل من ن�شف 

عدد الأع�شاء احلا�شرين عند بدء الجتماع.

مادة - 24 -

 يجوز اأْن تعقد اجلمعية العمومية دورة غري عادية بناًء على:
اأ.  دعوة من مجل�س الإدارة.

ب. طلـــب يتقـــدم بـــه لمجل�س الإدارة كتابـــة عدد ل يقل عن ثلـــث عدد الأع�شـــاء الذين لهم حق 
ح�شور الجمعية العمومية.

ج. دعوة من هيئة البحرين للثقافة والآثار.
د امل�شائل واملو�شوعات التي تعقد من اأجلها. د يف الدعوة الغر�س من عْقدها, كما حتدَّ ويحدَّ
ويتبع يف انعقاد الدورة غري العادية الإجراءات التي ت�شري عليها الدورات العادية من حيث 

حتديد املوعد واملكان و�شحة النعقاد وغري ذلك.

مادة - 25 -

يجب اإبالغ هيئة البحرين للثقافة والآثار بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخم�شة 
ع�شر يومًا على الأقل, وب�شورة من خطاب الدعوة وامل�شائل الواردة يف جدول الأعمال والأوراق 

املرفقة به, وللوزارة اأن تندب من تراه حل�شور الجتماع.
كما يجب اإبالغ الهيئة ب�شورة من حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية خالل خم�شة ع�شر يومًا 

من تاريخ الجتماع, ويجب اأن يت�شمن حم�شر الجتماع ما اتُِّخذت من قرارات.
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مادة - 26 -

 ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين, ومع ذلك ُي�شرَتط 
اأع�شاء اجلمعية العمومية فيما يخت�س بف�شل الأع�شاء وتعديل  اأغلبية ثلثي  ل�شحة القرارات 
يتعلق  فيما  وكذلك  الإدارة,  جمل�س  اأع�شاء  عزل  اأو  حلِّها  وتقرير  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام 

باندماج اجلمعية يف غريها اأو تق�شيمها اأو تكوين فروع لها.

مادة - 27 -

له يف ح�شور اجلمعية العمومية. يجوز لع�شو اجلمعية اأن ينيب عنه ع�شوًا اآخر ميثِّ
وثابتة  الإنابة خا�شة  اأن تكون  اأكرث من ع�شو واحد, ويجب  الع�شو عن  ينوب  اأْن  ول يجوز 

بالكتابة ومعتَمدة من جمل�س الإدارة.
ول ت�شمل الإنابة متثيل الع�شو املنيب يف الت�شويت على انتخاب اأو عزل كل اأو بع�س اأع�شاء 

جمل�س الإدارة.

مادة - 28 -

ن ميثله ِطْبقًا لأحكام املادة ال�شابقة يف  ل يجوز لع�شو اجلمعية اأن ي�شرتك عن نف�شه اأو عمَّ
مناق�شات اجلمعية العمومية اأو الإدلء ب�شوته يف م�شاألة معرو�شة عليها اإذا كانت له م�شلحة 

�شخ�شية يف املو�شوع املطروح للمناق�شة اأو القرار.

مادة - 29 -

 تخت�س اجلمعية العمومية العادية بامل�شائل الآتية:
مـــة من مجل�س الإدارة اأو من اللجان واأْخُذ الراأي عليها اإذا  اأ. بحـــث التقارير والقتراحات المقدَّ

تَطلَّب الأمر.
ب. مناق�شة م�شروع ميزانية ال�شنة المالية المقبلة للجمعية واأْخُذ الراأي عليه.

ج. مناق�شة الح�شاب الختامي لإيرادات وم�شروفات الجمعية واأْخُذ الراأي عليه.
د. بحث تقرير مجل�س الإدارة عن اأعمال ال�شنة المنتهية.

هـ. تعييـــن مراقب الح�شابات وبحث تقريره عن الح�شـــاب الختامي للجمعية, مع مراعاة اأحكام 
المادة )48( من هذا النظام.

و. انتخاب اأع�شاء مجل�س الإدارة لأول مرة وبدًل من الذين زالت اأو انتهت ع�شويتهم.
ز. الم�شائل الأخرى التي يرى مجل�س الإدارة اإدراجها في جدول الأعمال.
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مادة - 30 -

 تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية مبا يلي:
اأ. تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية.

ب. اإدمـــاج الجمعية مـــع غيرها من الجمعيات التـــي تعمل لتحقيق غر�س مماثـــل اأو تق�شيمها اأو 
تكوين فروع لها.

ج. عزل بع�س اأو كل اأع�شاء مجل�س الإدارة.
د. حل الجمعية اختياريًا.

دها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية. هـ. الم�شائل الأخرى التي تحدِّ

الباب اخلام�ص

جمل�ص الإدارة

مادة - 31 -

جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية, ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية 
العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية.

ويتوىل جمل�س الإدارة اإدارة �شئون اجلمعية, وله يف �شبيل ذلك القيام باأي عمل من الأعمال 
عدا تلك التي ين�س هذا النظام على �شرورة موافقة اجلمعية العمومية عليها قبل اإجرائها.

ويقوم جمل�س الإدارة على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
اأ. اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة التي ت�شير عليها الجمعية.

قة لأهداف الجمعية. ب. اإعداد الخطط والبرامج المحقِّ
ج. و�شع اللوائح الخا�شة بالجمعية على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

لـــة بالجمعية واقتراحات اأع�شـــاء الجمعية واأْخذ  د. درا�شـــة التقارير الـــواردة من اللجان الم�َشكَّ
القرارات المنا�شبة ب�شاأنها.

هـ. اإعداد م�شروع الميزانية ال�شنوية للجمعية وح�شابها الختامي.
و.  اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الجمعية.

ز.  ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الجمعية وت�شجيع الأع�شاء على الن�شمام لع�شويتها.
ح. اإعداد وتوزيع الن�شرات والكتيبات والدرا�شات الالزمة لتحقيق اأهداف الجمعية.
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ط. ت�شجيـــع الأع�شاء على الم�شاركة في الن�شاطات الثقافية �شواء كان ذلك في مملكة البحرين 
اأو خارجها, وبا�شتراط موافقة الهيئة .

مادة - 32 -

 يتكون جمل�س الإدارة من خم�شة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة 
�شنة,  ويجوز انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

مادة - 33 -

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الإدارة اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية.

مادة - 34 -

ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س اإدارة اجلمعية وع�شوية جمل�س اإدارة جمعية اأخرى تعمل 
يف ن�شاط مماثل لن�شاط اجلمعية اإل باإذن خا�س من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ول يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة والعمل يف اجلمعية باأجر.

مادة - 35 -

 تتاألف هيئة مكتب جمل�س الإدارة من الرئي�س ونائب الرئي�س واأمني ال�شر واأمني ال�شندوق 
والدعاية الإعالن والعالقات العامة, وينتخبهم جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه يف اأول اجتماع 

له بطريقة القرتاع ال�شري, وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:
الرئي����ص: هـــو الممثل القانونـــي للجمعية لدى الغيـــر, ويخت�س برئا�شة جل�شـــات مجل�س الإدارة 

والجمعيـــة العموميـــة, واإدارة كل منهـــا, والتوقيع على محا�شـــر جل�شاتها مع اأميـــن ال�شر, وعلى 
ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف والم�شتندات المالية مع اأمين ال�شندوق, والتوقيع على قرارات 

ف�شل الأع�شاء وكذلك الإ�شراف على جميع اأعمال الجمعية.
نائ���ب الرئي����ص: وتكـــون له اخت�شا�شات الرئي�ـــس في حالة غيابه. ولمجل�ـــس الإدارة حق تخويله 

بع�س الخت�شا�شات المالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.
اأمي���ن ال�ص���ر: ويقـــوم بتح�شير جـــدول اأعمـــال جل�شـــات مجل�ـــس الإدارة والجمعيـــات العمومية 

وتدويـــن محا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س, وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية 
والمرا�شالت والملفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق والعقود.

اأمي���ن ال�صن���دوق: ويتولى اإدارة اأمـــوال الجمعية واإم�شـــاك ح�شاباتها واإيراداتهـــا وم�شروفاتها 

عة من  واإيداع اأموالها في اأحد الم�شارف المعتَمدة, و�شرف ما يتقرر �شْرفه بموجب اأذونات موقَّ
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ِقَبلـــه وِقَبل الرئي�س. وعليه كذلك مراقبة تح�شيل وقيد ال�شتراكات بالدفاتر وال�شجالت وِحفظ 
الم�شتنـــدات الماليـــة التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية اأو حق لها, مع مراعاة مطابقة 
الإيرادات والم�شروفات لأحكام الالئحة المالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا لمجل�س الإدارة 
عن الحالة المالية لالإيرادات والم�شروفات, وله الحتفاظ بمبلغ معيَّن للنثريات ال�شرورية ِوْفقًا 

ِلما تحدده الالئحة المالية للجمعية.

مادة - 36 -

د املجل�س   يجوز ملجل�س الإدارة اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم, ويحدِّ
عدد اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها, وي�شع نظامًا لأعمالها, على اأن ُتعَر�س نتيجة درا�شاتها 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 37 -

يجتمع جمل�س الإدارة مرة كل �شهر ب�شفة دورية, وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 
ويعر�شه على  الإدارة  اأعمال جل�شات جمل�س  باإعداد جدول  املجل�س  �شر  اأمني  ويقوم  اأع�شائه. 
رئي�س جمل�س الإدارة ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه, ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد 

النعقاد بثالثة اأيام.
وت�شُدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين.

مادة - 38 -

يجوز اأن يعقد جمل�س الإدارة اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 
مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة,  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ
ويجوز لهيئة البحرين للثقافة والآثار اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الإدارة اإذا دعت �شرورة 

لذلك.

مادة - 39 -

 ُيعتَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الإدارة كل َمن تغيَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته 
ثالث مرات متوالية, اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول.

ل اأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو ُخُلو مكانه لأيِّ �شبب من  ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ
الأ�شباب يحل حمله الع�شو احلا�شل على اأكرث الأ�شوات بعد اأع�شاء جمل�س الإدارة يف النتخابات 
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التي اأجريت لتحديد اأع�شاء جمل�س الإدارة.
لة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة. وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ

القيام  ي�شتمر يف  اأن  للمجل�س  بالتزكية فيجوز  فاز  �شْغل مكانه قد  املراد  الع�شو  فاإذا كان 
باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلف له, ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 
لالأ�شباب ال�شابقة الإ�شارة اإليها عن ثلث اأع�شاء املجل�س, واإل وجب عْر�س الأمر على اجلمعية 

العمومية لنتخاب خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة - 40 -

 ُيَحل جمل�س الإدارة اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة, اأو اإذا اأ�شبح 
عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

لنتخاب  عادي  اجتماع غري  العمومية يف  على اجلمعية  الأمر  ُيعَر�س  احلالتني  هاتني  ويف 
لة ملدة املجل�س ال�شابق. جمل�س اإدارة جديد تكون مدته مكمِّ

للثقافة والآثار اتخاذ الإجراءات الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية  وتتوىل هيئة البحرين 
لالنتخاب خالل �شهر من تاريخ حل املجل�س.

مادة - 41 -

 يحتفظ جمل�س الإدارة يف مقر اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الآتية:
ٌن به على الأخ�ـــس ا�شم كل ع�شو ولقبه وجن�شيتـــه ومهنته وتاريخ   اأ - �شجـــل لقيد الأع�شـــاء مبيَّ
ميـــالده وتاريخ قبولـــه في الع�شويـــة ورقمه ال�شخ�شـــي الثابت في بطاقة ال�شجـــل ال�شكاني 

المركزي.
ع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الإدارة, على اأْن توقَّ  ب - �شجل تدوَّ

ال�شر وجميع الأع�شاء الحا�شرين.
ن فيه محا�شر جل�شات الجمعية العمومية.  ج - �شجل تدوَّ

د - دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.
هـ - دفتر لح�شاب البنك.

و -  دفتر لقيد ال�شتراكات - اإْن ُوِجدت -.
ز - �شجـــل لقيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقولت اأو غيرهـــا من الُعَهـــد الم�شتديمة التـــي تملكها 
الجمعيـــة, على اأْن يثَبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كلٍّ منها وثمن �شرائها وتاريخه 
والمـــكان الموجودة فيـــه, وا�شم ال�شخ�س الذي فـــي ُعهدته و�شفته وعنوانـــه, كما يثَبت في 
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ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالة الجمعية.
وملجل�س الإدارة اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ح�شن �شري العمل.

من  �شفحة  كل  م  ُتَرقَّ اأن  اإليها  امل�شار  والدفاتر  بال�شجالت  العمل  يف  البدء  قبل  وُي�شرَتط 
�شفحاتها باأرقام م�شل�شلة واأْن تخَتم بخامت اجلمعية, ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر 

وامللفات م�شتوفاة اأوًل باأول.
مادة - 42 -

�شه يف الت�شرف يف اأيِّ   ملجل�س الإدارة اأن يعنيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ
�شاأن من �شئون جمل�س الإدارة.

ده املجل�س, ويف هذه احلالة ُيعتَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدِّ
من ع�شوية جمل�س الإدارة اإذا كان ع�شوًا به.

الباب ال�صاد�ص

مالية اجلمعية

مادة - 43 -

 تتكون اإيرادات اجلمعية من:
اأ. ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

ب. ا�شتراكات الأع�شاء.
ج. الهبات والتبرعات التي يتم الت�شريح بقبولها ِوْفق النظم القانونية. 

د. اإيـــرادات الحفالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شتـــرك فيها الجمعية بعد 
اأْخذ موافقة الجهات المخت�شة.

هـ. الأرباح والفوائد الناتجة عن ا�شتثمار اأموالها في حدود القوانين المعمول بها.
مادة - 44 -

ل يجوز للجمعية اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا 
مما ُذِكر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

مادة - 45 -

 تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمب من كل عام.
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مادة - 46 -

رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة م�شئولون كلٌّ يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال اجلمعية وعن 
اأيِّ ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات اجلمعية 

العمومية.
مادة - 47 -

م فيها ال�شئون املالية للجمعية, وعلى وجه اخل�شو�س   ي�شع جمل�س الإدارة لئحة مالية ينظِّ
اأوجه �شرف اأموال اجلمعية واإيداعها وحتديد ر�شَمي الن�شمام وال�شرتاك ومقدار املبالغ التي 
يجوز لأمني ال�شندوق الحتفاظ بها ك�شلفة م�شتدمية لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري 

ذلك من البيانات.
ول ُتعتَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد اإقرارها من اجلمعية العمومية.

مادة - 48 -

من  عليه  قًا  م�شدَّ العمومية  اجلمعية  على  اخلتامي  احل�شاب  بعر�س  الإدارة  جمل�س  يقوم 
جميع اأع�شائه وذلك لأْخذ الراأي عليه واإقراره.

واإذا جاوزت م�شروفات اأو اإيرادات اجلمعية ع�شرة اآلف دينار وَجب على جمل�س الإدارة 
له  دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  معتَمد  قانوين  حما�َشبة  مكتب  على  اخلتامي  احل�شاب  عر�س 
لفح�شه وتقدمي تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية يف اجتماعها ال�شنوي ب�شهر على الأقل.
وعلى جمل�س الإدارة عْر�س م�شروع ميزانية العام املقبل على اجلمعية العمومية لأْخذ الراأي 

عليه.
اإرفاق �شورة من احل�شاب اخلتامي وامليزانية العمومية وتقارير مراقب احل�شابات  ويجب 
هة اإىل الأع�شاء الذين لهم حق ح�شور اجلمعية العمومية,  وجمل�س الإدارة بخطابات الدعوة املوجَّ
كما يجب عر�س هذه الأوراق يف مكان ظاهر مبقر اجلمعية قبل انعقاد اجلمعية العمومية بخم�شة 

ع�شر يومًا على الأقل, وتظل كذلك حتى يتم الت�شديق عليها.

مادة - 49 -

لت به لدى اأحد امل�شارف املعتَمدة, وتخَطر   تودع الأموال النقدية للجمعية با�شمها الذي �ُشجِّ
هيئة البحرين للثقافة والآثار بذلك, كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من 

تاريخ ح�شول التغيري.
ع على ال�شيك الرئي�س واأمني ال�شندوق اأو من ينوب  ول ُي�شحب اأيُّ مبلغ من البنك اإل اإذا وقَّ

عنهما بقرار من جمل�س الإدارة.



العدد: 3360 – الخمي�س 5 اأبريل 2018

87

مادة - 50 -

اأغرا�س  الإدارة ويف حدود  بقرار من جمل�س  اإل  اأموال اجلمعية  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شَرف  ل   
ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. اجلمعية وطبقًا ِلـما يحدِّ

من  �شابقة  موافقة  بغري  الإدارة  جمل�س  رئي�س  باأمر  ال�شرف  يجوز  الطارئة  احلالت  ويف 
املجل�س, على اأن ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 51 -

وهبات  وتبعات  ا�شرتاكات  من  فيها  مبا  النقدية  اأو  منها  العينية  اجلمعية  اأموال  ُتعتَب   
اأو  وغريها ُملكًا للجمعية ولي�س لع�شو اجلمعية اأو من �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب 

لورثته حق فيها.

مادة - 52 -

 تختار اجلمعية العمومية مراقب احل�شابات ِمن بني َمن ير�شحهم جمل�س الإدارة مع مراعاة 
د اجلمعية العمومية مكافاأته, ومع ذلك ففي العام  اأحكام املادة )48( من هذا النظام, وحتدِّ
الأول للجمعية يكون اختيار مراقب احل�شابات مبعرفة الأع�شاء يف اأول اجتماع لهم على هيئة 

جمعية عمومية.  

الباب ال�صابع

اإدماج اجلمعية اأو تق�صيمها اأو تكوين فروع لها اأو َحلُّها

مادة - 53 -

اأو جمعيات  اإدماج اجلمعية مع جمعية  تقرر  اأن  الهيئة  العمومية ومبوافقة  للجمعية   يجوز 
اأخرى تعمل لتحقيق غر�س مماثل. كما يجوز لها تق�شيم اجلمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقًا 

لأحكام املادة )30( من هذا النظام.
نافذًا  لها  فروع  تكوين  اأو  تق�شيمها  اأو  اجلمعية  باإدماج  العمومية  اجلمعية  قرار  ُيعتَب  ول 
للثقافة والآثار, ون�شره يف اجلريدة  اإل بعد قيده يف ال�شجل املعد لهذا الغر�س بهيئة البحرين 

الر�شمية.

مادة - 54 -

 يجوز حل اجلمعية اختياريًا طبقًا لأحكام املادتني )26, 30( من هذا النظام اإذا تبنيَّ عْجز 
اإىل  اأع�شاء اجلمعية  اإذا هبط عدد  اأو  اأجلها,  اأن�شئت من  التي  اجلمعية عن حتقيق الأغرا�س 
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ر ا�شتمرار موا�شلة ن�شاطها اأو لغري ذلك من الأ�شباب. ن�شبة يتعذَّ

مادة - 55 -

وعلى موظفيها  باإدارتها  القائمني  ُيحَظر على  كما  بعد حلها  اأع�شاء اجلمعية  على  ُيحَظر 
موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلِّها.

كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط اجلمعية بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة 
الر�شمية.

مادة - 56 -

يًا لها ملدة وباأجر.  اإذا ُحلَّت اجلمعية عيَّنت هيئة البحرين للثقافة والآثار  م�شفِّ
امل�شتندات  جميع  ي  امل�شفِّ بت�شليم  املبادرة  اجلمعية  اإدارة  على  القائمني  على  ويجب 
اأموال  لديه  املودعة  امل�شرف  وعلى  عليهم  وميتنع  طلبها,  عند  باجلمعية  اخلا�شة  وال�شجالت 
اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من 

ي. امل�شفِّ
مادة - 57 -

ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التالية التي تعمل   بعد متام الت�شفية يقوم امل�شفِّ
يف ميدان عمل اجلمعية.

الهيئات  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  د  حتدِّ ممكنة,  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.  

الباب الثامن

اأحكام ختامية

مادة - 58 -

اإل بعد قيده يف  ُيعتَب قرار اجلمعية العمومية بتعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية نافذًا   ل 
ال�شجل املعد لهذا الغر�س بهيئة البحرين للثقافة والآثار ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 59 -

للجمعية اأن تعنيَّ موظفني اأو عمال ً للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر اجلمعية وت�شرف لهم 
ره جمل�س الإدارة ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  ِلـما يقرِّ اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا 
للجمعية ووفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 

1976 وتعديالته.
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مادة - 60 -

اأو تعديل يف  ت�شريعات  ِلـما ي�شدر م�شتقباًل من  النظام وفقًا  بتعديل هذا  تلتزم اجلمعية   
هيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والفنية  الثقافية  والأندية  باجلمعيات  اخلا�شة  النافذة  الت�شريعات 

البحرين للثقافة والآثار.

مادة - 61 -

عند حدوث اأيِّ لْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 
جمل�س الإدارة الرجوع اإىل هيئة البحرين للثقافة والآثار للتف�شري والإي�شاح.
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جمل�ص املناق�صات واملزايدات

 
اإعالن رقم )8( ل�صنة 2017

�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر اأغ�صط�ص 2017 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
تقرير الترسيات الشهرياملناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

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

412,776 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ صيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد لمدة 3 سنوات مناقصة RFPSCE/8/2016 ١

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

80,000 BD MILLIMAN LLC ١ تعيين شركة استشارية إلعداد دراسة أكتوارية للقطاع الصحي مناقصة RFP/SCH/2017/1 ١

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

38,975 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ قواطع كهربائيه مناقصة TC/FN/PT-
 073/04/2017

١

39,480.745 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١ صمامات مناقصة TC/AK/PT-
081/04/2017

٢

47,540 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

20,635.750 BD EUROTURBINE S.P.C ٢
68,175.75 المجموع (د.ب.):

موصالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
0094/04/2017

٣

7,672.500 BD AMEERI STORES ١
17,276 BD BAHRAIN WORKSHOP 

COMPANY W.L.L
٢

24,948.500 المجموع (د.ب.):

BRACKET STEEL مناقصة TC/AJ/CS-
090/04/2017

٤

84,428.810 BD BFG COMMERCIAL 
SERVICES

١ أنابيب حديد مطاوع مناقصة TC/FN/PT-
102/05/2017

٥

65,128.200 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ قطع غيار لمحطة الرفاع النتاج الكهرباء مناقصة SP/NF/PS-
066/03/17

٦

183,000 BD AMEERI STORES ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
 108/05/2017

٧

520,201 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 109/05/2017

٨

51,744 BD AL KHAJA EST ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
119/05/2017

٩

100,225 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
118/05/2017

١٠

239,737.500 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
128/06/2017

١١

76,500 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح توزيع كهرباء مناقصة TC/AK/PT-
134/06/2017

١٢

24,472 BD FUTURE SHOP CO. ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
127/06/2017

١٣

54,756 BD EUROTURBINE S.P.C ١ انابيب بالستيكية مناقصة TC/AK/PT-
144/07/2017

١٤

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

60,459 BD MONDIAL SPORTS ١ توريد و تركيب شاشات عرض النتائج بصالة اتحاد كرة السلة بمجمع 
صاالت أم الحصم

مناقصة TB/24048/2017 ١

27,500 BD SANAD ENGINEERING ١ خدمات استشارية لبناء مركز الزالق الشبابي مناقصة RFP/MYS/28/201
6

٢

01/08/2017من:
31/08/2017إلـى:

صفحة 1 من 7

اإعالنات الرت�صية ال�صادرة من جمل�ص املناق�صات 

واملزايدات
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بدالة انترنت البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

43,500 BD BATELCO ١ STM- الموافقة على تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط المحلي بسعة
SEEF NOC - 4 الى مركز عمليات السيف

مناقصة TB/23997/2017 ١

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

14,809.336 BD BAHRAIN
PROFESSIONAL LENS 

١ شراء معدات التصميم المرئي و الوسائط اإللكترونية السمعية و البصرية 
لبوليتكنك البحرين

مناقصة BP/002/2017 ١

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

73,260 BD SEEF PROPERTIES 
B.S.C

١ طلب التعاقد إليجار وحدة 1037 في مجمع السيف المحرق لصندوق 
العمل (تمكين)

مناقصة TB/23992/2017 ١

128,240.640 BD SEEF PROPERTIES 
B.S.C

١ طلب التعاقد إليجار وحدة 376,378 في مجمع السيف لصندوق العمل 
تمكين

مناقصة TB/23993/2017 ٢

123,624.580 BD غرفة تجارة وصناعة البحرين ١ طلب التعاقد المباشر إليجار الطابق السادس , والخامس عشر, والسابع 
عشر بمبنى الغرفة "بيت التجار" لصندوق العمل تمكين

مناقصة TB/23994/2017 ٣

340,404.625 BD LE MERIAM INTERIORS 
CO

١ أعمال تجهيزات مكاتب لطابق اضافي مناقصة LF-150 ٤

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

1,848.350 BD GULF SCIENTIFIC 
GLASS INDUSTRY 

١

2,318.260 BD GULF BIO ANALYTICAL 
CO

٢

5,324.500 BD AL CURA TRADING CO ٣
2,940.500 BD MANAMA SCIENTIFIC 

CO
٤

12,431.610 المجموع (د.ب.):

توريد مواد زجاجية  مناقصة  UOBQ/16/2016 ١

262,362 BD MIDDLE EAST 
CONSULTANCY
CENTER CO. W.L.L

١ توريد كتب اللغة اإلنجليزية لطلبة البرنامج التمهيدي  مناقصة TB/24031/2017 ٢

59,700 BD MIDDLE EAST 
CONSULTANCY
CENTER CO. W.L.L

١ توريد كتاب مقرر الرياضيات لطلبة التمهيدي مناقصة UOBQ/11/2017 ٣

صفحة 2 من 7
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حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

106,433.700 BD DOWNTOWN ROTANA 
HOTEL B.S.C- BAHRAIN

١

75,485.428 BD RITZ CARLTON ٢
65,365.917 BD SOFITEL RESORT ٣

23,474 BD RAMEE GRAND & SPA ٤
18,832.440 BD THE K HOTEL ٥

15,502 BD AL SAIFR HOTEL ٦
8,610 BD S HOTEL ٧

7,993.700 BD FOUR SEASONS 
HOTEL

٨

6,903 BD BEST WESTERN PLUS 
THE OLIVE

٩

5,216.310 BD WESTIN HOTEL 
BAHRAIN CITY CENTRE

١٠

2,720 BD DIVA HOTEL ١١
2,581.300 BD MOVENPICK HOTELS & 

RESORTS
MANAGEMENT AG

١٢

2,211.880 BD IBIS SEEF BAHRAIN 
HOTEL

١٣

1,684.500 BD INTERCONTINENTAL
REGENCY BAHRAIN

١٤

1,219.680 BD FRASER SUIT ١٥
1,101.100 BD CROWN PLAZA ١٦

853.050 BD ART ROTANA HOTEL ١٧
690 BD SWISS BELHOTEL 

SEEF
١٨

520 BD RAMADA HOTEL ١٩
242 BD GOLDEN TULIP ٢٠

347,640.005 المجموع (د.ب.):

حجز الفنادق والسكن للفرق المشاركة في جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال وان2017

مناقصة TB/23033/2016 ١

5,223,631 US
D

FORMULA ONE 
HOSPITALITY AND 
EVENT SERVICES 
LIMITED

١ مشتريات مختلفة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017 من 
FORMULA ONE HOSPITALITY AND EVENT  شركة

SERVICES LIMITED ( FOHES)

مناقصة TB/23032/2016 ٢

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

38,517 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١

154,070 BD RAMSIS ENGINEERING ٢
192,587 المجموع (د.ب.):

CONTRACT FOR THE PROVISION OF 
OVERHAULING, REPAIR AND TESTING VARIOS 

VALVES

مناقصة Tatweer/11/2016 ١

91,013 BD NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN 

١ تأجير الطرد المركزي وخدمات محطات الطين السائل ألنشطة النفط والغاز مناقصة RFP/Tatweer/34/2
017

٢

3,325,000 US
D

NALCO GULF LTD ١ PRODUCTION DEMILSIFIER توريد مناقصة RFP/Tatweer/49/2
017

٣

7,054,792.670 US
D

PIPELINE SUPPLIES 
BAHRAIN

١ OIL COUNTRY TUBULAR GOODS  توريد
MATERIALS

مناقصة RFP/Tatweer/39/2
 017

٤

1,563,248 US
D

FMC TECHNOLOGIES 
SINGAPORE PTE. LTD

١ تزويد رأس البئر ومعدات لوحة التحكم مناقصة RFP/Tatweer/41/2
 017

٥

128,100 US
D

TOP-CO INC. ١ SUPPLY OF FLOATING EQUIPMENT AND 
CENTRALIZERS

مناقصة RFP/Tatweer/45/2
017

٦

1,130,489 US
D

NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN 

١ LINER HANGER SYSTEM تزويد مناقصة RFP/Tatweer/50/2
 017

٧

2,083,733 BD RAMSIS ENGINEERING ١
520,933 BD MECHANICAL CONT & 

SERVICES CO - MCSC
٢

2,604,666 المجموع (د.ب.):

أعمال الفحص الدوري والصيانة مناقصة RFP/TATWEER/2
0/2017

٨

55,080 BD LIMOUSINA ١ توفير السائقين مع المركبات وخدمات نقل الحافالت مناقصة RFP/Tatweer/30/2
017

٩

193,313 BD AL MASAOOD OIL 
INDUSTRY SUPPLIES & 
SERVICES CO

١ غالف واألنابيب تشغيل الخدمات مناقصة RFP/Tatweer/25/2
017

١٠
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شركة ممتلكات البحرين القابضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

325,000 US
D

LAZARD ١ COMMISSION AN INDEPENDENT FINANCIAL 
ADVISER TO PROVIDE ADVICE ON 

MUMTALAKAT'S FUNDING STRATEGY 

مناقصة TB/23913/2017 ١

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

215,992.190 BD JARADAH FIBRE 
GLASS AND MARINE 
MAINTENANCE

١ INSTALLATION OF SECURITY FLOATING 
BARRIERS

مناقصة T160130 ١

56,632 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES CO

١ توفير خدمات الصيانة لألبواب األتوماتيكية في مباني الشركة (المصفاء 
وعوالي)

مناقصة (24)T170048 ٢

480,866 US
D

HOWDEN THOMASSEN 
M.E

١ SPARE PARTS FOR THOMASSEN 
COMPRESSORS

مناقصة Q087639 (33) 
(ENG)

٣

374,256 BD SERCO-IAL LIMITED ١ توفير خدمات متواصلة للصيانة والتدريب والتمرين للتجاوب مع األزمات 
والطوارى

مناقصة T160157 (R&C) ٤

730,516 BD AXENS SA ١ شراء المحفز المحسن للمادة المحفزة للمحطة مناقصة (25)Q093907 ٥

166,944 BD CH2M HILL ١ خدمات إستشارة تقنية لتنفيذ مشروع فاصل الزيت رقم 3 مناقصة (39)T170047 ٦

شئون الجمارك
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

79,921 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

١ التعاقد مع شركة انتركول لصيانة أجهزة الكشف باألشعة مناقصة TB/24063/2017 ١

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

102,921 BD EGYPT AIR ١ ABOVE THE WINGS SERVICES &SECURITY 
SERVICES AT CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT 

(CAI)

مناقصة  BTB-16-12-1640 ١

58,400 BD OSCAR
CONSTRUCTION

١ RECTIFICATION AND PREVENTIVE WORKS ON 
THE WORKSHOPS OFFICES AND STORES AT 

OLD HQ PREMISES FROM RAIN FLOODING

مناقصة ITC-17-04-1660 ٢

248,515 BD MOVENPICK HOTEL - 
COLOMBO

١ توفير السكن الفندقي لطاقم ضيافة شركة طيران الخليج في كولومبو مناقصة BTB-17-01-1651 ٣

272,530 BD ETHIOPIAN AIRLINES ١ GROUND HANDLING SERVICES AGREEMENT AT 
ADDIS ABABA INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/23257/2017 ٤

52,416 BD S & L AIRPORT 
SERVICES LTD.

١ LOUNGE SERVICES AT LARNACA 
INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/24110/2017 ٥

51,498 BD KPMG/FAKHRO ١ تعيين مستشار لضريبة القيمة المضاقة مناقصة BTB-17-04-1661 ٦

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

35,000 BD THINKERS & DOERS ١ FOLLOW THE LEADER رعاية ملتقى مناقصة 0071/07-17/م م/ر ت ١

790,000 BD FINANCIAL
TECHNOLOGY
MANAGEMENT
SOLUTIONS

١ BAHRAIN طلب التعاقد مع شركة استشارية إلدارة مركز 
FINTECH BAY

مناقصة TB/24036/2017 ٢

76,000 BD MIT ENTERPRISE ١ رعاية منتدى اإلبتكار مناقصة TB/24065/2017 ٣

46,500 BD CI LABS ١ رعاية ثالثة مؤتمرات عالمية مناقصة TB/24066/2017 ٤

50,000 BD THE BAHRAIN 
BUSINESS ANGELS 
HOLDING COMP

١ MENA ANGEL INVESTMENT SUMMIT رعاية مؤتمر مناقصة TB/24067/2017 ٥

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

61,896.200 BD BSS TRADING CO ١ تنفيذ أعمال بيت الزياني بالمحرق مناقصة 6/2017 ١

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

56,576 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ تطوير البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات بالهيئة مناقصة BTEA/40/2016 ١
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هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

296,200 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ SUPPLY OF FLAME TUBE ALONG WITH 
ASSEMBLY SPARES FOR SIEMENS V93.1GAS 

TURBINE AT RIFFA POWER STATION 

مناقصة PM--2016-189
EPD

١

456,000 BD RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL

١ صيانة المحوالت لمدة عامين مناقصة RP--2017-014
ETD

٢

541,776 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١ استئجار مركبات ثقيلة – استئجار رقم ( 64) لمدة أربع (4) سنوات مناقصة RP--2017-032
 FRSD

٣

66,500 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تزويد الريش الثابتة و المتحركة للتوربينات الغازية رقم (10) و (11) من 
نوع الستوم 13 د م

مناقصة PM--2016-244
EPD

٤

675,000 BD ESBI ENGINEERING & 
FACILITY
MANAGEMENT

١

7,701,136 BD ABB SWITZERLAND ٢
3,516,283 BD HYUNDAI HEAVY 

INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

٣

103,559 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

٤

1,077,573 BD LS CABLE & SYSTEM 
LTD

٥

246,620 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٦

2,221,463 BD CHARILAOS
APOSTOLIDES - 
CHAPO

٧

15,541,634 المجموع (د.ب.):

المرحلة االولى لمشروع االمازون وتزويد المرحلة الثانية من مشروع 
االمازون في منطقة الصخير وكذلك منطقة سافرة بالكهرباء 

مناقصة TB/23526/2017 ٥

286,720 BD TEBODIN MIDDLE EAST ١ CONSULTANCY SERVICES FOR 
REFURBISHMENT & MODERNIZATION OF THE 

A/C SYSTEM AT SYSTEM CONTROL CENTER AT 
UMM ALHASSAM

مناقصة PM--2015-242
FRSD

٦

87,670 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ إعادة تأهيل وحدات التكييف بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة PP--2017-039
FRSD

٧

1,700,000 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND - 
ESBI

١ الخدمات االستشارية لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء مناقصة 4662/2017/3100 ٨

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

107,820 BD ALAALI CONTRACTING ١ خدمات التنظيف لمباني وزارة اإلسكان وخدمات صيانة الحدائق الخارجية 
والشتالت الداخلية في مبنى وزارة اإلسكان

مناقصة HP/9/17 ١

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

86,330 BD MWH KHONJI ١
86,330 BD PARSONS GLOBAL 

SERVICES L T D
٢

86,330 BD BYRNE LOOBY 
PARTNERS

٣

258,990 المجموع (د.ب.):

مشاريع الصرف الصحي - الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع إدارة 
تخطيط و مشتريع الصرف الصحي - المرحلة الثانية

مناقصة SES-16/0010 ١

247,938.750 BD ELECTRICAL
MACHINES
INDUSTRIES

١ خدمات ترميم و اصالح وتجديد المضخات بوحدة المعالجة الثالثية مناقصة  SES-15/0037 ٢

350,673.750 BD CROWN ELECTRO 
MECHANICAL
SERVICES

١ إنشاء مخطط شبكة مياه الصرف الصحي بالرفاع – مجمع 901- الحنينية  مناقصة  SES-16/0044 ٣

607,208.767 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

١

26,176 BD DHEYA TOWFIQI 
ENGINEERING
CONSULTANCY BU

٢

633,384.767 المجموع (د.ب.):

H.R.H. PRINCESS SABEEKA BINT EBRAHIM AL 
KHALIFA MULTI-SOCIAL CENTER

مناقصة sp-2013-01 ٤

343,000 BD AL HAIKAL 
CONSTRUCTION

١ طابق إضافي لمركز جد حفص االجتماعي  مناقصة CPD-14/0009 ٥
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

45,900 BD MOHAMED
SALAHUDDIN
CONSULTING
ENGINEERING

١ مشروع إنشاء جدارية اما البوابة الغربية لقصر القضيبية مناقصة TB/24049/2017 ٦

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

510,000 BD CREATION
INTERNATIONAL
ADVERTISING

١ مزايدة تشييد وتأجير مواقع إعالنية لعدد (2 ) اعالنات من نوع سكافولدنغ 
(محافظة المحرق)

مزايدة MUN/MM/A08/20
 16

١

187,000 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ توسعة شارع ولي العهد إلى ثالثة مسارات (المرحلة الثانية) من شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان السريع إلى دوار الرفاع

مناقصة RDS-15/0006 ٢

48,120 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١ طلب تعاقد مباشر الستئجار عدد (22) مركبة بصفة االستعجال مناقصة TB/24174/2017 ٣

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

4,630 BD TECHNO CHEM 
TRADING

١

1,072.500 BD GULF SCIENTIFIC 
GLASS INDUSTRY 

٢

7,380.940 BD SOURCE TRADING 
CENTER

٣

33,400.690 BD MANAMA SCIENTIFIC 
CO

٤

46,484.13 المجموع (د.ب.):

تجهيز مختبرات علمية (أجهزة و أدوات) للمشاريع االنشائية الجديدة مناقصة M/7/2016 ١

12,685 BD SOURCE TRADING 
CENTER

١

2,792 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

٢

9,054 BD JASSIM AL MUTAWA 
SHOWROOM

٣

24,531 المجموع (د.ب.):

توفير احتياجات مراكز مصادر التعلم بالمدارس- اثاث مناقصة M/60/2016 ٢

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

101,422 BD FOROOGHI PHARMACY ١ MEDICAL EQUIPMENT: RADIOGRAPHIC UNIT X-
RAY SYSTEM. @ SMC RADIOLOGY ROOM 5

مناقصة MOH/110/2016 ١

240,898.056 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ ASFOTASE ALFA 40MG/ML SC INJECTABLE 
SOLUTION

مناقصة TB/24028/2017 ٢

18,498.790 BD JAFFAR PHARMACY ١
31,642.010 BD BAHRAIN PHARMACY & 

GENERAL STORE
٢

92,388.480 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٣

162,952.429 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

2,015.347 BD NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL

٥

9,775.225 BD FOROOGHI PHARMACY ٦
7,800 BD TWIN STAR FOR 

HEALTHY PRODUCTS 
٧

10,453.505 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٨

335,525.786 المجموع (د.ب.):

تزويد أغذية عالجية مناقصة MOH/025/2016 ٣

52,894.350 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ DASATINIB MONOHYDRATE 50MG شراء وتوفير دواء 
مخزن 

مناقصة TB/24105/2017 ٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

512,571 BD NIDUKKI TRADING 
COMPANY

١ تنظيف وإدارة النفايات للمناطق الصناعية في مملكة البحرين مناقصة  MOIC/18/2017 ١
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وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,589 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

١ مسح ملفات القضايا والتعقب االكتروني 
- مسح الملفات

مناقصة 9/2017 ١

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

101,000 BD ROLAND BERGER 
STRATEGY
CONSULTANTS

١ الخدمات االستشارية لتحديد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة 
المبيعات في البحرين

مناقصة HFR/04/2017 ١

150,000 BD RITZ CARLTON ١ التعاقد مع فندق الرتز كارلتون لعقد اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي 
بمملكة البحرين واالجتماعات المصاحبة

مناقصة TB/24009/2017 ٢

56,987 BD PEARSON-EDEXCEL ١ برنامج المالية العامة مناقصة TB/24149/2017 ٣

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

34,305 BD SARA CARGO AND 
CLEARING SERVICES

١ مزايدة على المعدات المستعملة لوزارة المواصالت واالتصاالت مناقصة MTT/HRD/02/201
7

١

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

122,000 BD FIRST GULF CO ١ طرح مناقصة عامة / دولية لمشروع التجهيز التقني الستوديو القناة 
الرياضية

مناقصة INFO/4/2017 ١

36,130 BD AL NADEEM IT ١ مشروع البث التفاعلي مناقصة MIA/28/2016 ٢
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تقرير الترسيات الشهري

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

150,650 BD P H TRADING ١
107,250 BD EMCO CO ٢

257,900 المجموع (د.ب.):

أمتار ذكية مناقصة TC/NH/PT-
130/06/2017

١

88,724.581 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/AY/PT-
 210/12/2016

٢

201,100 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
133/06/2017

٣

72,160 BD AL KHAJA EST ١ أبواب فوالذية مناقصة TC/AH/PT-
156/07/2017

٤

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

553,042 BD TAZUR COMPANY ١ التامين الصحي لموظفي الهيئة العامة للتامين االجتماعي مناقصة SIO/12/2017 ١

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

486,642.220 BD ORACLE MIDDLE EAST ١ (شراء تراخيص لنظام برنامج األداء الوظيفي (أداء مناقصة TB/24173/2017 ١

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

138,600 BD شركة العناية الماسية للمقاوالت ١ تأجير جزء من األرض الواقعة بمنطقة عسكر بصفة مؤقتة - شركة العناية 
الماسية للمقاوالت

مناقصة TB/24202/2017 ١

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

319,245 BD DYNAMIC ENERGY 
FOR OIL AND GAS 
SERVICES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF AUTONOMOUS 
INFLOW CONTROL VALVES (AICV)

مناقصة RFP/Tatweer/53/2
017

١

1,928,309 BD RAMSIS ENGINEERING ١ خدمات تصليح وصيانة مبدالت الحرارة مناقصة RFP/Tatweer/60/2
017

٢

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

6,128,800 BD JGC GULF 
INTERNATIONAL LTD. - 
FOREIGN BR

١ فصل شبكة مجاري البنزين في خزانات سترة ومبني التسويق والمرفأ مناقصة T160173 (ENG) ١

75,138 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١ إنشاء نظام تحكم منافذ دائمة لفناء سترة رقم 1 مناقصة (39)T170010 ٢

690,585 BD AQUA CHEM TRADING ١ LUBRICITY ADDITIVE FOR DIESEL PRODUCTS مناقصة Q093652 ٣

476,936 BD AL MOAYYED SAFETY 
& INDUSTRIAL 
EQUIPMENTS

١ خدمة صيانة وفحص معدات الوقايه من الحريق و مكافحة الحريق مناقصة (52)T170044 ٤

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

207,933 US
D

BOMBARDIER
AEROSPACE

١ REPAIR OF NOSE COWL PN SJ30361-UNIT SN 
1027 REPAIR ORDERS 

مناقصة TB/24183/2017 ١

88,205 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١ توفير الملح والفلفل والسكر والكريمة لرحالت الطيران مناقصة BTB-17-03-1658 ٢

01/09/2017من:
30/09/2017إلـى:

صفحة 1 من 3

جمل�ص املناق�صات واملزايدات

اإعالن رقم )9( ل�صنة 2017

�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر �صبتمرب 2017 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية  ُتن�َشر املناق�شات الآتية:
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32,280 BD PREMIUM AIR 
CONDITIONING AND 
REFRIGERATION
SERVICES

١ خدمات صيانة المكيفات لمعرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير 
الجوية

مناقصة BIAS2018/81/201
7

٢

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

١ شراء سيارات وزارية مناقصة TB/24199/2017 ٣

صفحة 3 من 3

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

424,748 BD M & C SAATCHI - UK ١
1,217,240 BD MEMAC OGILVY & 

MATHER.
٢

1,641,988 المجموع (د.ب.):

تعيين شركة دولية متخصصة تقوم بتصميم االعالنات والحمالت الترويجية مناقصة RFP/08-2016/127 ١

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

127,804 BD AECOM MIDDLE EAST ١ مشروع تطوير شاطئ منطقة خليج البحرين مناقصة BTEA-47-2017 ١

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

733,071 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ تقديم خدمات التأمين لتغطية الممتلكات واالصول التابعة لهيئة الكهرباء 
والماء لمدة ثالث (3) سنوات

مناقصة RP--2017-011
ISSD

١

90,000 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ تزويد وتركيب نظام التحكم بالتوليد - محطة الرفاع-2 مناقصة PS--2017-066
EPD

٢

529,690 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ تزويد, تركيب عدادات مياه إلكترومغناطيسية وربطها بشبكة بيانات 
العدادات اإللكترونية التابعة إلدارة توزيع المياه، باإلضافة إلى مسجالت 

.(NETBASE) و (IZARNET) لنظامي

مناقصة PP--2017-081
WDD

٣

5,672,914 BD PRYSMIAN
POWERLINK

١ اعمال تحويل الكابالت البحرية جهد 220 كيلوفولت بين محطتي الحد 
وشمال الفاتح

مناقصة 4661/2017/3100 ٤

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

29,711 BD SEEF PROPERTIES 
B.S.C

١ إستئجار موقع خاص للهيئة في مجمع سيف المحرق مناقصة TB/24161/2017 ١

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

2,968,096.800 BD ABDULLA HASAN AL 
DARAZI & SONS CO

١ إنشاء عمارتين سكنيتين من تسع طوابق شيدت جزئياً ، نوع ’AX’ موقع 
164، مجمع 711، توبلي

مناقصة HP/12/17 ١

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

72,144 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ تزويد الوزارة بعدد 3 مراسلين و 15 مستخدم مكتب - لشؤون األشغال مناقصة MOW/HRD/18/20
17

١

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

176,000 BD PEARSON-EDEXCEL ١ طلب التعاقد المباشر مع مؤسسة PEARSON EDEXON كجهة 
خارجية مانحة للمؤهالت المهنية

مناقصة M/4/2016 ١

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

12,760 BD I CLEAN SERVICES ١
40,858 BD HASHIM PESTICIDES 

EST
٢

6,795 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

٣

1,929.300 BD CLEAN & PEST LINKS 
W.L.L

٤

62,342.3 المجموع (د.ب.):

تزويد مبيدات حشرية مناقصة MOH/024/2016 ١

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

82,000 BD AL HARETH 
CONTRACTING W.L.L

١ إعادة تهيئة المحاكم بمبنى الوزارة مناقصة 11/2017 ١

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

238,753.100 BD MEDGULF TAKAFUL ١ التأمين الصحي لموظفي شئون الموانئ والمالحة البحرية مناقصة MTT/HRD/01/201
7

١

صفحة 2 من 3
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جمل�ص املناق�صات واملزايدات

اإعالن رقم )10( ل�صنة 2017

�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر اأكتوبر 2017 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

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

399,440 US
D

SPATIAL COMPOSITE 
SOLUTIONS

١ PURCHASE OF NEW BOEING 787 DOOR 
TRAINER

مناقصة GAA-Q-063-17 ١

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

772,103.200 BD AHMED ISA 
CONTRACTING

١ هدم وبناء جامع فاطمة الحوطي المحرق مناقصة 1/2017 ١

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

44,325 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

67,521.750 BD EUROTURBINE S.P.C ٢
111,846.75 المجموع (د.ب.):

مواد وموصالت كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
126/06/2017

١

115,567 BD AL KHAJA EST ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
141/07/2017

٢

37,100 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ أدوات كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
163/07/2017

٣

28,713.750 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ قطع غيار إلدارة نقل المياه مناقصة SP/HM/PT-
129/06/2017

٤

450,000 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ عدادات مياه مناقصة TC/AK/PT-
145/07/2017

٥

50,960 BD CAPITAL GROUP ١ مصابيح إلنارة الشوارع مناقصة TC/AK/PT-
147/07/2017

٦

435,000 BD EMCO CO ١ أمتار مياه إلكترونية مناقصة TC/AK/PT-
172/08/2017

٧

47,000 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

١ صناديق عدادات مياه مناقصة TC/AK/PT-
146/07/2017

٨

28,677.500 BD AMEERI STORES ١ قواطع وأدوات كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
155/07/2017

٩

61,848 BD BAHRAIN PIPES ١ أنابيب مناقصة TC/AK/PT-
160/07/2017

١٠

281,800 BD CROWN INDUSTRIES ١ SCRAP MATERIALS مزايدة BK/16/2017 ١١

42,768 BD POWERCON TRADING ١ مرشحات لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/KA/PT-
123/06/2017

١٢

45,743.400 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ معدات إنارة  مناقصة TC/AH/PT-
148/07/2017

١٣

165,000 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
158/07/2017

١٤

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

296,875.700 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ انشاء ملعب كرة قدم جديد لنادي الشاخورة مناقصة RFP/MAY/15/201
6

١

118,822.200 BD ALBARAKA EXHIBITION ١ توريد المعدات الرياضية (أجهزة الجيم) لألندية الوطنية والمراكز الشبابية 
والصاالت الرياضية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة

مناقصة RFPMYS/2/2017 ٢

01/10/2017من:
31/10/2017إلـى:
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المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

30,116.130 BD I FIX ١ تجديد نادي باربار الثقافي والرياضي مناقصة RFPMYS/11/2017 ٣

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

330,532 US
D

JOHN CRANE MIDDLE 
EAST FZE

١ فحص واختبار وتجديد موانع تسرب الغاز لمحطات ضغط الغاز رقم :5 و 
6

مناقصة TB17/01014T-
AJP

١

بنك األسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

359,599.130 BD DAR AL 
MEBTAKEROON
CONSTRACTION

١ تعيين مقاول إلنشاء مبنيين لمحالت خدمية في مدينة حمد واللوزي مناقصة EB-2017-E6 ١

208,248 BD MEDGULF TAKAFUL ١ توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي بنك اإلسكان والشركات التابعة 
2018-2017

مناقصة EB-2017-E9 ٢

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

21,657 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ أعمال صيانة ألماكن متعددة في بوليتكنك البحرين مناقصة BP/001/2017 ١

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

851,265 BD C5 ACCELERATE 
LIMITED

١ مشروع تكنلوجيا الحوسبة السحابية بالتعاون مع
 C5 ACCELERATE AND AMAZON WEB SERVICES

مناقصة TB/21476/2015 ١

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

42,768 BD AL MANHAL WATER 
FACTORY

١ توفير مياه لجامعة البحرين مناقصة UOBQ/10/2017 ١

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

143,028.190 BD SODIKART SAS ١ شراء مباشر من شركة DODIKART لسيارات الكارتنج مناقصة TB/23400/2017 ١

339,300 BD ENRIQUE IGLESIAS ١
199,500 BD DIMITRI VEGAS & LIKE 

MIKE
٢

47,784.750 BD LIVING DINOSAURS & 
ICE AGE EXHIBIT

٣

47,125 BD HIRE HAUNTED 
MANSION

٤

32,045 BD DJ STEVE AOKI ٥
19,981 BD PEDAL PUNK CIRQUE 

ENTERTAINERS
٦

17,760 BD CONCEPT
ENTERTAINMENT

٧

16,400 BD CANOPIES VENDING 
AREA

٨

15,080 BD OPENING CEREMONY 
BAND

٩

13,410.230 BD MAIN STAGE LASERS ١٠
13,195 BD HIGH DIVE 

ENTERTAINMENT
١١

12,800 BD ARTIST KLINGANDE 
VIOLIN

١٢

11,800 BD CRAZY CLOWNS 
ENTERTAINERS

١٣

786,180.98 المجموع (د.ب.):

الحفالت الموسيقية المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورموال وان 2017

مناقصة TB/23030/2016 ٢

321,227.280 BD ABDULHADI ALAFOO ١ صباغة المناطق المحيطة بمضمار حلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/08/2017 ٣

95,040 BD CELLMEC CO ١ خدمات الصيانة الكهربائية لحلبة البحرين الدولية 2017، 2018 ،2019 مناقصة BIC/06/2017 ٤

516,743.100 BD ORLANDO
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L

١ خدمات الصيانة للمنشآت والمباني مناقصة BIC/05/2017 ٥
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حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

185,400 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ مناقصة صيانة انظمة التدفئة و التهوية وتكيف الهواء مناقصة BIC/04/2017 ٦

71,066 BD MAJID AL FUTAIM ١ ايجار مساحة في المركز التجاري (سيتي سنتر البحرين ) لبيع التذاكر 
لحلبة البحرين الدولية

مناقصة TB/24152/2017 ٧

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

338,313.900 US
D

FORUM MIDDLE EAST 
LTD

١ SUPPLY OF DIFFERENTIAL VALVE CEMENTING 
TOOLS

مناقصة RFP/Tatweer/47/2
017

١

662,309 BD SCHLUMBERGER
OVERSEAS S.A

١

73,590 BD WEATHERFORD
DRILLING
INTERNATIONAL

٢

735,899 المجموع (د.ب.):

PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK 
SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/17/2
017

٢

3,711,438 BD TRINIDAD DRILLING 
INTERNATIONAL

١ خدمات حفر الغاز بالغاز العميق مناقصة RFP/Tatweer/42/2
017

٣

279,623 BD WEATHERFORD
DRILLING
INTERNATIONAL

١ خدمات عوازل لآلبار ذو الحفر المغلفة و الغير مغلفة مناقصة RFP/Tatweer/37/2
 017

٤

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

171,651 BD FLUGHAFEN
MUNCHEN GMBH.

١ BUSINESS CONTINUITYPLAN CONSULTANCY 
SERVICES FOR BAHRAIN INTERNATIONAL 
AIRPORT (BIA) - TENDER NO. BAC/167/2016

مناقصة BAC/167/2016 ١

72,349 BD ETISALCOM BAHRAIN 
CO

١ نظام ضيافة المطار لمطار البحرين الدولي مناقصة BAC/199/2017 ٢

869,376 BD CHAMPALIMAUD
DESIGN

١ إستشارات هندسية لتصميم و اشراف على بناء قاعات انتظار مسافرين 
الدرجة األولى في مبنى المسافرين الجديد

مناقصة BAC/190/2016 ٣

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

13,648,800 BD JGC GULF 
INTERNATIONAL LTD. - 
FOREIGN BR

١ هندسة وشراء المواد وإنشاء فاصل الزيت رقم 3 مناقصة T160119 (ENG.) ١

189,695 BD SAYBOLT
INTERNATONAL - 
BAHRAIN

١ INDEPENDENT TANK GAUGING SERVICES مناقصة T170074 ٢

252,710 BD ATHEEB INTERGRAPH 
- SAUDI

١ MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR 
SMARTPLANT SOFTWARE

مناقصة T170089(ITD) ٣

69,000 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

١ شراء اسرة طبيه للمستشفى مناقصة (49)Q093244 ٤

32,089 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

١

34,143.380 BD ARYANI TRADING ٢
66,232.38 المجموع (د.ب.):

FIVE(5) YEAR SUPPLY OF OIL SPILL ITEMS مناقصة (56)Q094242 ٥

112,945 BD GENERAL MEDICAL ١ توفير جهاز ماسح ضوئي تلقائي للثدي مع خدمة الصيانة والدعم مناقصة (19)T170050 ٦

81,667 BD COOPERHEAT SAUDI 
ARABIA CO. LTD.

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

FCCU COMPLEX TURNAROUND AND 
INSPECTION T&I IN NOVEMBER 2017

مناقصة TB/23919/2017 ٧

89,984 BD EBRAHIM HASAN 
MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE

١ توفير موارد بشرية - عمال مناقصة (49)T170076 ٨

133,706 BD GENERAL MEDICAL ١ توفير نظام إكس راي السقف الرقمي المباشر المركب مع الصيانة وخدمة 
الدعم

مناقصة (19)T170053 ٩

75,431 BD GENERAL MEDICAL ١ توفير جهاز نظام رقمي متحرك  لألشعة السينية مع خدمة الصيانة والدعم مناقصة (19)T170051 ١٠

61,900 BD GENERAL MEDICAL ١ توفير جهاز أشعة الموجات فوق الصوتية مع خدمة الصيانة والدعم مناقصة (19)T170052 ١١

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

74,656.500 BD I WORLD CONNECT ١ تزويد اجهزة لوحيه - ايباد مناقصة BTB-17-5-1668 ١

37,625 BD EBDAA ENGINEERING ١ تعيين استشاري هندسي لقاعة رجال االعمال في مبنى مطار البحرين 
الدولي الجديد

مناقصة  BTB-17-04-1662 ٢
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طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

193,875 BD KOCHI MARRIOTT ١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN COCHIN 
(COK)

مناقصة BTB-16-10-1624 ٣

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

1,080,000 BD CONSULUM BAHRAIN 
CO

١ تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة مناقصة TB/24229/2017 ١

255,177 BD EUROMONEY
CONFERENCES

١ (EUROMONEY) 2018 رعاية المؤتمر المالي لدول مجلس التعاون مناقصة TB/24080/2017 ٢

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

36,500 BD SHAW TECH 
PRODUCTION W.L.L.

١ تجهيز قاعة مركز عيسى الثقافي الفتتاح دور األنعقاد السنوي العادي الرابع 
من الفصل التشريعي الرابع

مناقصة TB/24244/2017 ١

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

325,458 BD LUFTHANSA
CONSULTING

١ خدمات إستشارية لوضع اإلستراتيجية ونموذج العمل وخطة التمويل مناقصة GFG/01/2017 ١

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

495,000 EU
R

FESTIVAL D AIX-EN-
PROVENCE

١

75,000 EU
R

PASION TURCA, S.L. ٢

291,750 EU
R

BLUEBERG EXPORTS 
L.P

٣

423,119.25 المجموع (د.ب.):

عروض مسرح البحرين الوطني 2017 مناقصة TB/23928/2017 ١

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

613,769 BD PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN

١ توفير موارد بشرية لمهرجان البحرين للتسوق مناقصة BTEA 54/2017 ١

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

190,000 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تصليح و إعادة تأهيل ممر الغازات الساخنة التابع للتوربينات الغازية رقم 
10 و 11 بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

مناقصة /2016/237
PM/EPD

١

48,371.520 BD A HAK INDUSTRIAL 
SERVICES MIDDLE 
EAST

١ تنظيف وفحص األسطح الداخلية ألنابيب تزويد الغاز لكل من الغالية رقم 
2 و وحدة خفض الضغط للمرحلة الثانية والتوربين الغازي رقم 5 و 

الغالية المساعدة بمحطة سترة

مناقصة PP--2017-029
EPD

٢

283,029 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تزويد فطع غيار للتور بينات الغازية رقم 10 و 11 نوع  ألستوم (13) 
دي أم بمحطة الرفاع

مناقصة PM--2017-044
EPD

٣

62,475 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ تصليح وتجديد مكاتب بمبنى التدريب القديم بمحطة سترة- مقاولين درجة  
(فا)  فما فوقها

مناقصة PP--2017-077
FRSD

٤

41,737 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ تصميم وتزويد وتركيب وتدشين نظام إخماد الحريق بغرفتي الحاسوب رقم 
(1) و (2) في مركز التحكم التابع لهيئة الكهرباء والماء

مناقصة PP--2017-089
ISSD

٥

164,000 BD SUNCITY VENTURES ١ تقديم خدمات المقاهي بمبنى العناية بالمشتركين التابع للهيئة بمنطقة الجفير 
لمدة عامين

مناقصة RP--2017-120
FRSD

٦

832,101.949 BD ABB SWITZERLAND ١
790,734.083 BD ALSTOM GRID SAS ٢
882,645.386 BD SUMITOMO

CORPORATION
٣

2,505,481.418 المجموع (د.ب.):

مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت لألعوام 2009 
 2013

اعمال التوسعات للمفاتيح والمعدات في محطات قائمة جهد 220 كيلوفولت

مناقصة )4663/2013/3100
(A

٧

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

198,500 US
D

DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST

١ طرح مناقصة عامة دولية للحصول على خدمات استشارية إلعداد 
استراتيجية األمن السيبراني الخاصة بقطاع االتصاالت العام 

2018-2020

مناقصة TRA/RFP/2017/44 ١

56,514 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تزويد و تثبيت  و دعم جدار حماية التقسيم الداخلي لمركز بيانات هيئة 
تنظيم االتصاالت

مناقصة TRA/RFP/2017/04
6

٢
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وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

16,000 BD GRANT THORNTON - 
ABDULAAL

١ الخدمات االستشارية لخدمات التدقيق الداخلي لوزارة اإلسكان مناقصة HP/10/17 ١

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

58,890 BD SAMA ALBAHRAIN 
GENERAL SERVICES 
W.L.L

١

41,362.500 BD نسور الصحراء للخدمات ٢
16,751 BD ASCON CONTROL 

W.L.L
٣

4,060 BD إنشاءات مكي حسن علي ٤
660 BD الفجر الزاهر ٥

2,550 BD ABDULHADI ALAFOO ٦
124,273.5 المجموع (د.ب.):

توفير صهاريج لفترة الكوارث والطوارئ لمياه األمطار لعام 
2017-2016

مناقصة TB/24114/2017 ١

57,450 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء لمجمع ديوان صاحب السمو رئيس 
الوزراء طلب الموافقة على طرح المناقصة لمصدر واحد

مناقصة BMD-17/0015 ٢

47,000 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١ تفريغ واستبدال حاويات القمامة بعدة مباني في قطاع الصرف الصحي مناقصة SES-17/0006 ٣

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

51,904 BD ALI MAKKI HASAN 
CONSTRUCTION

١ توفير خدمة شفط مياه الصرف الصحي للمناطق التابعة للمحافظة الجنوبية مناقصة MUN/SAM/5/2017 ١

277,612.500 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ صيانة الحدائق والشوارع العامة بالمحافظة الشمالية مناقصة MUN/NAM/02/201
 7

٢

840,000 BD A.AHMED NASS 
CONTRACTING CO.

١ معالجة مخلفات عمليات اإلنشاء والهدم مناقصة MUN/US/01/2017 ٣

57,452 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ مشروع تشغيل و صيانة وإصالح األجهزة الميكانيكية و الكهربائية للمبنى 
الرئيسي لوزارة الخارجية – المنامة

مناقصة BMD-17/0016 ٤

85,440 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ تنظيف مباني بلدية المحرق مناقصة MMUM/MM/02/20
16

٥

312,800 BD ZAMIL AIR 
CONDITIONING AND 
REFRIGERATION
SERVICES CO

١ أعمال نظام التكييف لسوق المنامة المركزي مناقصة SP-2016-03 ٦

299,935 BD INSHA CONTRACTING ١ مناقصة سور الحديقة المائية مناقصة MUN/CMS/26/201
7

٧

25,920 BD AL MAHD SECURITY ١ توفير حراس أمن لإلدارة العامة للتخطيط العمراني مناقصة MUN/01/HR/2017 ٨

457,606 BD HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED

١ مشاريع الصرف الصحي- الخدمات االستشارية لتصميم محطتي معالجة 
مياه الصرف الصحي في المدينة الجنوبية وجزيرة شرق سترة 

مناقصة SES-15/0015 ٩

792,000 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ مشروع ترميم 22 منزل آيل للسقوط مناقصة MUN/CMS/17/201
7

١٠

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

54,180 BD DELTA SAFETY & 
SECURITY
EQUIPMENTS

١ تجديد وتعزيز االجراءات األمنية لمنافذ الديوان العام بوزارة الخارجية مناقصة MOFA/2/2014 ١

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

235,500 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

١ تبديل أجهزة الكشف بألشعه وشراء جهاز اشعة إضافي مناقصة TB/24123/2017 ١

78,450 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ توفير جهاز األشعة التشخيصية مناقصة 6/2017 ٢

168,000 BD أسامة محمود ابراهيم المحمود ١ المبنى اإلداري لمحافظة المحرق (البسيتين ) مناقصة TB/24401/2017 ٣

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

46,596 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY

١ استبدال خزان الماء للغاليات البخارية وأعمال ميكانيكية أخرى في وحدة 
المعدات الرئيسية بمجمع السلمانية الطبي

مناقصة MOH/116/16 ١
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

42,541.400 BD UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES

١ استبدال المكيفات المركزية والمجزئة بمواقع مختلفة من وزارة الصحة مناقصة MOH/105/2017 ٢

46,120 BD CIGALAH PHARMACY ١ EFAVIRENZ 200MG +  - شراء و توفير دواء مخزن
EMTRICITABINE 300MG + TENOFOVIR 600MG 

(ATRIPLA)

مناقصة TB/23952/2017 ٣

73,119 BD AZIMUTH CO ١ MAINTENANCE OF EAM & RTLS SOLUTIONS طلب 
الموافقة على التعاقد المباشر

مناقصة TB/24228/2017 ٤

212,000 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ MAINTENANCE OF AVAILABLE ENDOSCOPES @ 
SMC & SUPPLY ENDOSCOPY RE-PROCESSING 
SYSTEM AGAINST SUPPLY OF CONSUMABLE 

FOR 5 YEARS

مناقصة TB/23800/2017 ٥

42,400 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ LEASING FOR COMPUTER EQUIPMENT"S FOR 
4YRS

مناقصة MOH/103/2013 ٦

30,326.350 BD MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L

١

101,900 BD ZAYANI POLYMER 
FACTORY

٢

39,750.010 BD AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L

٣

26.200 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

٤

28,315 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

٥

2,100 BD BLUE OCEAN 
GENERAL TRADING

٦

1,424 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

٧

120 BD SEASON
INTERNATIONAL
TRADING & INDUSTRY

٨

1,980 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

٩

26 BD CLEAN & PEST LINKS 
W.L.L

١٠

4,390 BD BLACK SEA TRADING ١١
210,357.560 المجموع (د.ب.):

تزويد مواد تنظيف عامة مناقصة MOH/028/2016 ٧

363,942.720 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١

440,817.925 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

112,350.320 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٣

917,110.965 المجموع (د.ب.):

تزويد أدوية مناقصة MOH/005/2017 ٨

24,308.450 BD SKYPE MEDICAL 
EQUIPMENT

١

3,445 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٢

4,000.300 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٣

884 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٤

32,637.750 المجموع (د.ب.):

تزويد خيوط جراحية مناقصة MOH/026/2016 ٩
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6,600 BD MADARIS
CONTRACTING CO

١

77,860 BD GHULAM MURTAZA & 
SONS

٢

7,343.200 BD BLACK SEA TRADING ٣
105,622.400 BD TUXDO GENTS 

TAILORING
٤

24,700 BD SAFETY PRO 66 
TRADING CO

٥

11,880 BD ABNAA ALWATAN 
TAILORING

٦

74,520 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY

٧

308,525.6 المجموع (د.ب.):

تزويد مالبس رسمية مناقصة MOH/007/2017 ١٠

31,506 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١ (TERIFLUNOMIDE 14 MG (AUBAGIS)) شراء وتوفير 
دواء مخزن 

مناقصة TB/24306/2017 ١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

154,800 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ تنظيف مكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مناقصة MOICT/19/2017 ١

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

480,240 BD BASMA SECURITY ١ توريد حجاب لقاعات المحاكم مناقصة 2/2017 ١

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

58,641 BD AIRMECH COMPANY 
W.L.L

١ استبدال وحدة مبرد التكييف المركزي الداخلي عدد (3) مناقصة MOL/06/2015 ١

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

51,072 BD VAM SYSTEMS ١ CFS االستعانة بعدد 3 استشاريين للنظام المالي المركزي مناقصة HFR/01/2017 ١

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

109,440 BD ALLIED CAR RENTAL ١ مناقصة استئجار 28 سيارة لبريد البحرين مناقصة MTT/POST/01/20
17

١

30,640 BD AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING

١ خدمات التنظيفات لمرافق معرض البحرين الدولي بقاعدة الصخير الجوية مناقصة BIAS2018/82/201
7

٢

650,000 BD NATIONAL MOTOR 
COMPANY W.L.L.

١ مزايدة نظام تراخيص سيارات األجرة (تاكسي) وسيارات األجرة تحت 
الطلب للشركات والمؤسسات

مزايدة MTT/LTD/02/2017 ٣

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

1,527,000 BD ADLINE MEDIA FZ-LLC ١ طرح مزايدة عامة/دولية إلدارة وتشغيل القناة الترفيهية على الموجة 
104.2MHZ( االذاعية

مزايدة INFO/9/20177 ١

243,013.312 BD اتحاد اذاعات الدول العربية ١ حصة مملكة البحرين في اتحاد إذاعات الدول العربية مناقصة TB/22961/2016 ٢
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جمل�ص املناق�صات واملزايدات

اإعالن رقم )11( ل�صنة 2017

�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر نوفمرب 2017 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

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

299,150 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد 2300 طن علف دجاج بياض مناقصة 3/2017 ١

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

15,703.500 BD AL KHAJA EST ١
58,165.650 BD AMEERI STORES ٢

73,869.150 المجموع (د.ب.):

أدوات كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
164/07/2017

١

677,900 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت ارضية مناقصة TC/AK/PT-
180/08/2017

٢

45,223.550 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١

144,300 BD AMEERI STORES ٢
189,523.550 المجموع (د.ب.):

اعمدة انارة الشوارع مناقصة TC/AH/PT-
142/07/2017

٣

93,754.340 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

89,462.500 BD BUSINESS PLUS 
GENERAL TRADING 

٢

183,216.840 المجموع (د.ب.):

كابالت ارضية مناقصة TC/AH/PT-
143/07/2017

٤

47,350 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

١ أقفال مناقصة TC/AJ/PT-
161/07/2017

٥

29,100 BD ALHAMRA ALUMINIUM 
FACTORY

١ ابواب الومنيوم ألمتار المياه مناقصة TC/NH/PT-
168/08/2017

٦

52,000 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
169/08/2017

٧

79,295.600 BD YATEEM OXYGEN CO ١ مواد كيميائية لمحطة رأس أبو جرجور مناقصة SP/NF/PT-
170/08/2017

٨

39,796.745 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١ أنابيب حديد وأكسسواراتها مناقصة TC/FN/PT-
178/08/2017

٩

37,497.600 BD JADAWEL TRADING 
EST

١ أدوات كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
162/07/2017

١٠

38,718.550 BD MASKATI
COMMERCIAL
SERVICES

١

42,500 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

٢

81,218.550 المجموع (د.ب.):

لوحة مفاتيح كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
171/08/2017

١١

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

750,000 BD ALJAMEEL
CONSTRUCTION S.P.C 

١ إنشاء مقر إداري ومرافق جديدة لنادي المالكية مناقصة  RFPMYS/ 6/2017 ١

123,482.270 BD SHAGARDI
CONSTRUCTION EST.

١ تجديد وتطوير نادي سماهيج مناقصة RFPMYS/12/2017 ٢

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

27,600 BD EMPIRE RENT A CAR ١ استئجار سيارات للنيابة العامة مناقصة 3/2017 ١

01/11/2017من:
30/11/2017إلـى:
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

31,740 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ مناقصة توفير حراس أمن مناقصة SIO/16/2017 ١

32,000 BD BSS TRADING CO ١ تنفيذ مشروع مكاتب لفرع الهيئة بمجمع سيف المحرق مناقصة RFP/SIO/15/2017 ٢

1,924,893 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ أتمتة عمليات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي مناقصة  SIO/10/2017 ٣

121,200 BD GULF CUSTOMER 
EXPERIENCE

١ االستعانة بمصادر خارجية إلدارة مركز االتصال مناقصة SIO/13/2017 ٤

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

60,512.200 BD ENSIGN
CONTRACTING

١ أعمال تجديد في مواقع مختلفه في بوليتكنك البحرين مناقصة RFP/BP/2/2017 ١

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

90,000 BD AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP

١ (VDI) توريد حواسب سطحية ذكية مناقصة UOBQ/22/2016 ١

جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,575,000 BD INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
IRELAND

١ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري مناقصة 1/2017 ١

32,044.950 BD GEO SYSTEMS GROUP 
FOR INFORMATION

١ ERDAS تجديد وتطوير تراخيص برنامج مناقصة TB/24470/2017 ٢

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

140,400 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ خدمات صيانة المسطحات الخضراء - 2017/2018/2019  مناقصة BIC/03/17 ١

300,000 EU
R

االتحاد البحريني للسيارات ١ التعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورمال وان 2018

مناقصة TB/24406/2017 ٢

5,740,000 US
D

FORMULA ONE 
HOSPITALITY AND 
EVENT SERVICES 
LIMITED

١ FORMULA ONE HOSPITALITY  مشتريات مختلفه من شركة
AND EVENT SERVICES LIMITED (FOHESS) للفورمال 

وان 2018

مناقصة TB/24407/2017 ٣

203,812 BD PICO INTERNATIONAL ١ شراء األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني 2017 وجائزة البحرين 
الكبرى للفورمال وان 2018

مناقصة BIC/09/2017 ٤

162,504 BD ENCYCLOMEDIA
ADVERTISING CO 

١ ايجار مساحات اعالنية على شوارع مملكة البحرين لحلبة البحرين الدولية مناقصة TB/24318/2017 ٥

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

1,695,000 BD MOHAMED
SALAHUDDIN
CONSULTING
ENGINEERIN

١ طرح مناقصة عن طريق الشراء المباشر( من مصدر واحد) لتعيين بديل 
لالستشاري الرئيسي لمشروع فندق فيرمونت ( FAIRMONT ) في 

بالج الجزائر

مناقصة EDAMAH/ES/045/
2017

١

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

2,596,296 US
D

SCHLUMBERGER
OVERSEAS S.A

١

2,944,089 US
D

WEATHERFORD
DRILLING
INTERNATIONAL

٢

2,094,265.53 المجموع (د.ب.):

توريد مضخات آبار النفط لمدة ثالث 3 سنوات مناقصة TP-051-2017 ١

102,717 BD REDLINE
COMMUNICATIONS INC

١ تطوير شبكة ريدالين و الخدمات األخرى مناقصة RFP/Tatweer/58/2
017

٢

463,929 BD COMSIP - AL A'ALI 
COMPANY W.L.L

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

٣

148,569 BD PETROLEUM EXPERTS 
LTD - PETEX

١ THIRD PARTY REVIEW OF NON ASSOCIATED 
GAS (NAG) LONG TERM FIELD DEVELOPMENT 

(LTFD) PLAN

مناقصة RFP/Tatweer/52/2
017

٤

3,201,120 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ توفير صهاريج شفط مناقصة RFP/Tatweer/43/2
 017

٥
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شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,121,415 BD INDUSTRIAL
EQUIPMENT
SOLUTIONS

١ REQUEST FOR VARIATION - EXISTING 
PURCHASE ORDER - PO-400-2015 CASING 

VAPOR RECOVERY (CVR)PHASE III FOR THE 
PROVISION OF TWO 2 GAS COMPRESSION 

PACKAGES

مناقصة TB/23872/2017 ٦

730,738.750 BD EBRAHIM HASAN 
MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE

١ خدمات التنظيف و التنقيب لدائرة الصيانة مناقصة RFP/Tatweer/59/2
017

٧

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

74,470 BD COMPUTER WORLD ١ توفير أجهزة الكمبيوتر لشركة مطار البحرين مناقصة BAC/196/2017 ١

2,262,452.824 BD A.AHMED NASS 
CONTRACTING CO.

١ عقد أعمال صيانة ساحة المطار في مطار البحرين الدولي مناقصة BAC/198/2017 ٢

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

1,046,688 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١ توفير المركبات المؤجرة  لمجلس اإلدارة مناقصة (43) T160091 ١

623,030 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

١ توفير مواد كيمائية لوحدة ثاني اكسيد الكلور مناقصة (25)Q093164 ٢

37,768.210 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ SUPPLY OF MEDICAL ITEMS مناقصة (49)Q094478 ٣

721,013.400 BD BAHRAIN
INTERNATIONAL
CARGO SERVICES

١ توفير خدمة الشحن من الباب الى الباب لحزمة انابيب مبرد بخار الهواء مناقصة T170123 ٤

859,584 BD THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO.

١ توريد مادة الصودا الكاويه مناقصة (25)Q093644 ٥

4,211,000,000 US
D

TECHNIP FRANCE - 
ABU DHABI

١ اختيار مجموعة المقاولين الرئيسين لمناقصة مشروع توسعة مصفاة بابكو مناقصة (39)T160080 ٦

399,840 BD PROPEL CONSULT ١ االستعانه بموارد بشرية خارجيه لمشروع ادارة التغيير للموارد البشرية مناقصة (49)T170070 ٧

142,172 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١

188,663 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

٢

59,662 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٣

77,855 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

٤

468,352 المجموع (د.ب.):

لتوفير مواد السالمه المختلفة مناقصة (26)Q094498 ٨

36,441 BD CTS MIDDLE EAST ١ شراء اسقف األلومنيوم للخزانات مناقصة Q091976 ٩

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

553,000 US
D

MICROSOFT
CORPORATION

١ (PKI) تزويد نظام البنية التحتية للمفتاح العام مناقصة BTB-17-04-1663 ١

15,929 BD ZODIAC AEROSPACE ١
989,976 BD BE AEROSPACE/ 

ROCKWELL COL-+LINS
٢

1,005,905 المجموع (د.ب.):

PURCHASING GALLEY ELECTRICAL INSERTS 
FOR A321NEO\A320NEO FLEET

مناقصة BTB-17-1-1641 ٢

690,547 BD COMPUTER WORLD ١ تجديد اتفاقية رخص البرامج مناقصة BTB-17-10-1713 ٣

61,888 BD ETHIOPIAN AIRLINES ١ BOEING 787 PILOT INSTRUCTOR TRAINING مناقصة ITC-17-09-1702 ٤

232,172 US
D

BOMBARDIER
AEROSPACE

١ REPAIR OF A330 NOSE COWL PN SJ30361 SN 
1075 UNDER REPAIR ORDER 126157

مناقصة TB/24563/2017 ٥

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

240,000 BD KPMG/FAKHRO ١ DOING BUSINESS IN  تعيين شركة استشارية لتقرير
BAHRAIN

مناقصة TB/24372/2017 ١

159,000 BD WORLD ECONOMIC 
FORUM (WEF)

١ THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION توقيع اتفاقية مع مناقصة TB/24478/2017 ٢
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معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة - دانات
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

180,000 BD VP CONSULTING SPC ١ REQUEST FOR DANAT TO ENGAGE A FIELD 
GEMOLOGIST

مناقصة TB/24324/2017 ١

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

65,000 BD EMCO CO ١ استبدال نظام إدارة المباني في متحف البحرين الوطني مناقصة 5/2017 ١

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

60,030 BD MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L

١ شراء معدات تنظيف مناقصة BTEA 51/2017 ١

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,600 BD AL HILAL ELECTRONIC 
PRINTING CO

١ تمديد الضمان التابع لعقد توريد معدات مركز الحاسب االلي بهيئة التشريع 
واإلفتاء القانوني

مناقصة TB/24427/2017 ١

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

58,962.750 BD RAOUF CONTRACTING 
EST.

١ صيانة السور الخارجي التابع لممتلكات الهيئة بمنطقة أم الحصم  مناقصة PP--2017-091
FRSD

١

325,435 BD CAPITAL IMPACT ١ فحص وصيانة وتصليح مجرى العادم للتوربين الغازي رقم ( 5) بمحطة 
سترة مع استبدال وصلة التمدد الحراري

مناقصة PP--2017-097
EPD

٢

97,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF SRX FIREWALL 
SYSTEMS

مناقصة PP-ISD-2017-085 ٣

247,710.631 BD ARADOUS
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ RE-TUBING OF CONDENSER TUBES OF 
CERTAIN STAGES FOR 

PH-3 DISTILLERS: 2,3 & 4 AT SPWS

مناقصة PP--2017-099
EPD

٤

1,122,000 BD EMCO CO ١ تزويد، تركيب و توصيل بنية تحتيه متقدمه لقراءة العددادات الذكيه عن بعد 
في محافظة المحرق و منطقة رأس زويد

مناقصة PP--2017-132
WDD

٥

150,000 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١

150,000 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

٢

150,000 BD ALI BIN EBRAHIM 
ABDULAAL
ESTABLISHMENT

٣

150,000 BD ABDUL RAHMAN ALI AL 
SAAD POWER 
PROJECTS

٤

600,000 المجموع (د.ب.):

( MTC ETD WORKS) أعمال العقود الزمنية في إدارة نقل الكهرباء مناقصة MTC--2017-122
ETD

٦

114,947 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ تطوير نظام الحماية من الحريق بمحطة الرفاع مناقصة PP--2017-130
ISSD

٧

170,000 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

١ استبدال أنابيب و مواسير المياه القديمة بأنابيب البولي إثلين عالية الكثافة 
بمنطقة عراد مجمع -244

مناقصة PP--2017-135
WDD

٨

630,864 BD SIXPENCE
CONSULTING

١ اإلستعانة بمصادر خارجية لتشغيل المكاتب األمامية بمركز خدمات الزبائن 
التابع لهيئة الكهرباء و الماء لمدة أربع (4) سنوات. )

مناقصة RP--2016-243
CSD

٩

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

34,300 BD SANS CYBER 
SECURITY TRAINING

١ مناقصة تدريب الكوادر الوطنية للمهارات المتعلقة باالمن السيبراني مناقصة TB/24402/2017 ١

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

250,300 AU
D

ALT VFX ١ تعيين شركة إعالنية لتصميم وتفيذ فلم توعوي لتسويق اإلطار التنظيمي 
الجديد لالتصاالت

مناقصة TRA/RFP/2017/04
7

١

78,496 BD SOLIDARITY GENERAL 
TAKAFUL

١ خدمات التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم االتصاالت مناقصة TRA/RFP/2017/48 ٢

77,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تنفيذ جدار حماية تطبيقات الشبكة مع موازن التحميل ومدير سياسة 
الوصول

مناقصة TRA/RFP/2017/49 ٣
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هيئة تنظيم سوق العمل
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

86,400 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF 
PASSPORT ADVANTAGE LICENSES 

مناقصة LMRA/2017/06 ١

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

321,982 BD NATIONAL
EXCAVATING EST. 
W.L.L

١ عمال البنية التحتية لعدد 35 وحدة سكنية نوعD11 موقع 227 - مجمع 
226 في البسيتين

مناقصة HP/11/17 ١

397,330 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION
COMPANY S

١ DANA-AA  أعمال البنية التحتية  لعدد 49 وحدة سكنية نوع موقع 
237، مجمع 910 في الحنينية -الرفاع

مناقصة HP/13/17 ٢

144,244.500 BD ALTADHAMON
EXCAVATION CO

١ أعمال البنية التحتية  لعدد 26 وحدة سكنية نوع D9 موقع 194 - مجمع 
1210 في مدينة حمد

مناقصة HP/15/17 ٣

303,983.854 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١

303,983.854 BD MOHAMMED ALI 
YOUSIF AL MEZEAL

٢

303,983.854 BD
760,824.563 BD

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING

٣

1,672,776.125 المجموع (د.ب.):

مناقصة زمنية - مقاولة صيانة لمباني وزارة اإلسكان في مناطق البحرين 
’A’المختلفة مقاولة رقم

مناقصة HP/08/15 ٤

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

900,000 BD VALENS ART AGREED ١ تأهيل سكن السفير في بروكسل مناقصة TB/23754/2017 ١

129,920 BD EGIS INTERNATIONAL ١ مشاريع الطرق - الخدمات االستشارية ألعمال البنية التحتية لمشروع 
شركة موندليز العالمية

مناقصة RDS-16/0054 ٢

1,440,730.592 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ مركز ألبا االجتماعي الشامل بمنطقة البديع مناقصة CPD-17/0001 ٣

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

98,784 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ استئجار مركبات مناقصة NAM/09/2017 ١

75,000 BD SPHINX SERVICES. ١
75,000 BD SPECTRUM CLEANING 

CO W.L.L
٢

75,000 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

٣

75,000 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٤

300,000 المجموع (د.ب.):

توفير صهاريج لشفط مياه األمطار مناقصة MUN/CMNS/24/2
017

٢

627,300 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

١ المقاوالت الزمنية لتوريد األيدي العاملة لقطاع الطرق (2017–2019) مناقصة RDS-16/0053 ٣

79,886.250 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ تقوية التكييف المركزي لمجمع اللؤلؤ التجاري بسوق المنامة المركزي مناقصة CPD-17/0005 ٤

182,999.900 BD AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.

١

182,999.900 BD AMEERI STORES ٢
365,999.800 المجموع (د.ب.):

المقاولة الزمنية لتنظيف وصيانة اإلشارات المرورية 2017 مناقصة RDS-17/0003 ٥

282,288 BD NATIONAL MOTOR 
COMPANY W.L.L.

١ استئجار 44 مركبة لشئون البلديات وشئون الزراعة مناقصة MUN/HR/04/2017 ٦

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

63,000 BD NADAWI PRODUCTION 
AND DISTRIB UTION 
AND EVENTS 
MANGEMENT

١ تسجيل ومزج أغاني حفل مهرجان البحرين اوالً 2017م مناقصة M/49/2017 ١
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وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

475,000 BD الهداية بالزا ١ تأجير الطابق الثامن والتاسع في مبنى الهداية بالزا التابع لألوقاف السنية  مناقصة TB/24296/2017 ١

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

19,161 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١

10,189.380 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٢

30,408.848 BD ALJISHI EST. W.L.L ٣
59,759.228 المجموع (د.ب.):

توفير األدوية لوزارة الداخلية - مناقصة زمنية لمدة سنتين مناقصة 09/2017 ١

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

42,000 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ METFORMINE HCL 1GM - شراء وتوفير دواء مخزن مناقصة TB/23951/2017 ١

30,980.313 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

116,473.500 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٢

147,453.813 المجموع (د.ب.):

تزويد أدوية مناقصة MOH/002/2017 ٢

402,948 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ شراء وتوفير دواء مخزن ألمراض الروماتيزم والمفاضل مناقصة TB/24468/2017 ٣

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

92,844 BD EMAAR BROTHERS 
CONTRACTING

١ إعادة تهيئة مكاتب التوثيق وجهاز قضايا الدولة بمبنى وزارة التجارة 
والصناعة سابقا

مناقصة 7/2017 ١

120,120 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ تنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقديم الشاي والقهوة مناقصة 4/2017 ٢

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

361,695 BD ELEMENTS CINE 
PRODUCTIONS W.L.L

١ مناقصة لتوفير خدمات التغطية الخارجية لبث الفعاليات الرياضية مناقصة INFO/10/2017 ١

223,230 BD JAGGARD
COMMUNICATION

١ طرح مناقصة محدودة - دولية لمشروع استبدال هوائيات اإلرسال للقنوات 
FM اإلذاعية

مناقصة MIA/23/2016 ٢

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

94,900 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ مناقصة عامة لتوريد عدد ( 100) عامل زراعي مناقصة MUH/06/2014 ١
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جمل�ص املناق�صات واملزايدات

اإعالن رقم )12( ل�صنة 2017

�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر دي�صمرب 2017 ْ ب�صاأن قرارات الرتَّ

اإعماًل لأحكام املادة )37( من املر�صوم بقانون رقم )36( ل�صنة 2002

ب�صاأن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�صرتيات واملبيعات احلكومية

 ُتن�َصر املناق�صات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

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

337,082.727 BD الشركة القابضة لمرفأ البحرين 
المالي

١ عقد استئجار مقر المجلس األعلى للصحة مناقصة TB/19332/2014 ١

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

48,960 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح توزيع مناقصة TC/AK/PT-
182/09/2017

١

55,128.430 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١ صمامات مناقصة TC/AH/PT-
196/09/2017

٢

1,884,000 BD EMCO CO ١ METER, WATER ELECTRONIC مناقصة TC/AJ/PT-
207/09/2017

٣

53,290 BD AMEERI STORES ١ مراوح تهوية كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
177/08/2017

٤

35,100 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ أمتار مياه مناقصة TC/MH/PT-
195/09/2017

٥

57,150 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ CABLE, UNDERGROUND مناقصة TC/MH/PT-
203/09/2017

٦

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

36,227 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ NUTANIX شراء نظام مناقصة SIO/17/2017 ١

36,990 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ T5/T4 صيانة ودعم خوادم االوراكل مناقصة SIO/14/2017 ٢

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

1,009,510.799 BD SAUDI CABLE CO. ١ بناء محطة كهرباء لتزويد مشروع معالجة الغاز المصاحب مناقصة TB/21653/2016 ١

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

26,817 GB
P

CELCAT ١ طلب الموافقة المسبقة على التجديد مع السادة CELCAT الغراض 
تعليمية لمدة ثالث سنوات

مناقصة TB/23756/2017 ١

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

65,376 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استئجار سيارات مناقصة LF-154 ١

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

62,510 BD MIDDLE EAST 
CONSULTANCY
CENTER CO. W.L.L

١ توريد كتب دراسية لمقررين لقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب مناقصة UOBQ/15/2017 ١

01/12/2017من:
31/12/2017إلـى:
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حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,221,355 BD GULF HOTELS GROUP 
- GULF HOTEL

١ خدمات الضيافة والتموين لحلبة البحرين مناقصة BIC/02/2017 ١

628,000 BD FOCUS EVENTS ١ شراء خيمة دائمة على شكل قبة مستديرة لحلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/15/2017 ٢

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

188,901 BD AZTEC SERVICES ١ خدمات صيانة أجهزة الكشف عن الحرائق والغاز مناقصة RFP/Tatweer/
85/2017

١

124,260 BD DERRICK SOLUTIONS 
INTERNATIONAL

١ SINGLE SOURCE THREE(3) YEARS PURCHASE 
AGREEMENT OF SHALE SHAKER SCREEN

مناقصة RFP/Tatweer/76/2
017

٢

56,926 BD ABDUL AZIZ JUMA ABD 
MOHAMMED CO

١ PROVISION OF HANDYMEN SERVICES FOR 
COMPANY WAREHOUSE

مناقصة RFP/TATWEER/7
/2016

٣

3,193,104 US
D

EXTERRAN BAHRAIN ١ توفير خدمات ضغط الغاز - المرحلة 5 و 6 مناقصة RFP/Tatweer/33/2
017

٤

645,175 BD GATES E & S BAHRAIN ١ توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه مناقصة RFP/Tatweer/48/2
017

٥

3,834,820 BD RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL

١ 33KV AND HIGH VOLTAGE OVERHEAD 
ELECTRICAL LINES SITE WIDE DISTRIBUTION 

NETWORK

مناقصة RFP/Tatweer/72/2
017

٦

176,151 BD RYDER SCOTT 
COMPANY L.P

١ TATWEER PETROLEUM FUTURE PRODUCTION 
ENHANCEMENT SCHEME - REQUIREMENT FOR 

SPECIALIST OIL AND GAS CONSULTANT 

مناقصة TB/24047/2017 ٧

199,080 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ خدمات صيانة التكييف مناقصة RFP/Tatweer/90/2
017

٨

144,543 BD BAKER PETROLITE - 
SAUDI

١ SUPPLY OF CORROSION INHIBITOR CRW 9229 مناقصة RFP/Tatweer/82/2
017

٩

358,264.200 US
D

TC EQUIPMENT 
ESTABLISHMENT

١ SUPPLY OF PIPE LINES مناقصة RFP/Tatweer/75/2
017

١٠

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

96,238.400 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES CO

١ تقديم خدمات الصيانة لمعدات المطابخ واخماد الحرائق المطبخية لكافتيريا 
المصفاة ومطبخ نادي بابكو

مناقصة (49)T170075 ١

254,500 BD BIOSEC GROUP ١ تطبيق نظام الدخول بالبصمة اإللكترونية في جميع مناطق الشركة مناقصة (39)T170001 ٢

309,240 BD HESTON
INTERNATIONAL CO

١ توفير الموظفين إلدارة المشتريات مناقصة T170029 ٣

27,528 BD GATES E & S BAHRAIN ١ تقديم خدمات الترخيص والتنفيذ والصيانة السنوية لبرمجيات الصحة المهنية مناقصة (49)T170043 ٤

106,690 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ توفير خدمات الدعم والصيانة لجهاز سي آرم اف بي دي مناقصة (49)T170046 ٥

13,002 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

١

64,462 BD CONCORD
INTERNATIONAL
SERVICES CO

٢

77,464 المجموع (د.ب.):

SUPPLY OF VARIOUS LABORATORY ITEMS مناقصة (26)Q094629 ٦

244,522.916 BD NIDUKKI TRADING 
COMPANY

١ تجميع و التخلص من النفايات و توفير الحاويات مناقصة (49)T170073 ٧

230,000 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١

300,000 BD BAHRAIN
COMMERCIAL
SERVICES (AVIS)

٢

220,000 BD U DRIVE RENT A CAR ٣
250,000 BD KANOO VEHICLE 

LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

٤

1,000,000 المجموع (د.ب.):

خدمات استئجار السيارات لفترات قصيرة مناقصة (43)T170079 ٨

1,867,605 BD AL MOAYYED 
LANDSCAPES AND 
SWIMMING POOLS

١ توفير خدمة الصيانة والتشجير والتنسيق للمناطق الخضراء والمفتوحة 
لمختلف مناطق الشركة

مناقصة (49)T170088 ٩
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

26,479 BD ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

١

21,782 BD DAR AKHBAR AL 
KHALEEJ PRESS CO

٢

48,261 المجموع (د.ب.):

عقد لمدة خمس سنوات لتوفير لوازم مطبوعات مناقصة (49)Q094831 ١٠

165,780 BD TYLOS BUILDING 
MATERIALS

١ شراء صفائح فوالذية مناقصة (16)Q095254 ١١

371,960 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ توفير الدعم الفني والصيانة لمعدات درسر المثبتة في مناطق عمليات شركة 
بابكو

مناقصة (24)T170042 ١٢

1,025,652 BD BAHRAIN
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO

١ توفير الخدمات االختصاصية في الغوص وحمل االثقال البحرية في مناطق 
العمليات بالشركة

مناقصة (24)T170117 ١٣

69,000 BD NATIONAL
TRANSPORT CO. S.P.C

١ عقد زمني لتوفير خدمات الحاويات لقسم المشتريات - 3 سنوات مناقصة (49)T170122 ١٤

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

9,748,466 BD MICHELIN ١ NEO Aإختيار اإلطارات ألسطول طيران الخليج من طراز البوينغ 
9-787 و االيرباص 320

مناقصة BTB-17-7-1680 ١

50,385 BD SITA INC. B.V ١ ADVANCE PASSENGER INFORMATION 
SYSTEMS (APIS) CONTRACT IN INDIA AIRPORT

مناقصة TB/22827/2016 ٢

216,045 BD ZIBO RAINBOW 
AIRLINE APPLIANCE

١ شراء حقيبة الراحة للدرجة  السياحية مناقصة BTB-17-01-1644 ٣

538,470 EU
R

GOLDAIR HANDLING 
SA

١ TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES 
AT ATHENS AIRPORT

مناقصة BTB-17-05-1669 ٤

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

384,960 BD KONTRA ١ التعاقد المباشر مع شركة كونترا لتنفيذ التصاميم الداخلية لمقر 
FINTECH

مناقصة RFP/10-2017/019 ١

2,200,000 BD RICHARD ATTIAS & 
ASSOCIATES

١ تعيين شركة لتنفيذ مؤتمر البحرين للمستثمرين 2018
(BAHRAIN INVESTOR CONFERENCE)

مناقصة TB/24576/2017 ٢

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

58,343 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ مشروع تطوير البنية الفنية ألجهزة المزودات مناقصة 4/2017 ١

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

320,000 BD ACCIONA ١ مشروع الصوت والضوء في قلعة البحرين مناقصة S1/2017 ١

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

480,000 BD FAALYAT HOLDING CO ١
688,000 BD SEVEN BRANDS 

BAHRAIN - FOREIGN 
BRANCH

٢

280,000 BD TRACCS ٣
245,000 BD TARTEEB ORGANIZING 

CONFERENCE AND 
ADVERTISING

٤

1,693,000 المجموع (د.ب.):

مهرجان البحرين للتسوق - النسخة الرابعة مناقصة BTEA 55/2017 ١

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

54,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ FILLENET تجديد تراخيص نظام مناقصة RP-ISD-2017-128 ١

550,250 BD CAPITAL IMPACT ١ GT-5 EXHAUST DUCT REPLACEMENT / REPAIR 
WORKS

مناقصة TB/24668/2017 ٢

677,419.355 BD ABDULRAHMAN
EBRAHIM ALMOOSA 
CO. W.L.L.

١  MTC WDD WORKS اعمال العقود الزمنية في ادارة توزيع المياه مناقصة MTC--2016-223
WDD

٣
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677,419.355 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

٢

677,419.355 BD ABDULHADI ALAFOO ٣
677,419.355 BD ABDULLATIF EBRAHIM 

ALTHAWADI
٤

677,419.355 BD ABDULLA HASAN AL 
DARAZI & SONS CO

٥

677,419.355 BD ABDULLA RASHID 
ALJALAHMA
CONSTRUCTION

٦

677,419.355 BD AL ADLIYA 
CONTRACTING EST

٧

677,419.355 BD AHMED HAMAD 
JASSIM ALJOWDER 
CONTRACTING

٨

677,419.355 BD AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.

٩

677,419.355 BD AL AHALI TRADING & 
CONTRACTING EST

١٠

677,419.355 BD ALGASSAB
CONSTRUCTION & 
TRADING W.L.L

١١

677,419.355 BD AL HEDAYA 
CONTRACTING CO

١٢

677,419.355 BD AL KOOHEJI 
ELECTRICAL
CONTRACTORS & 
CONST

١٣

677,419.355 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١٤

677,419.355 BD AL FAREA 
CONTRACTING

١٥

677,419.355 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES CO

١٦

677,419.355 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١٧

677,419.355 BD ALTADHAMON
CONSTRUCTION
ESTABLISHMENT

١٨

677,419.355 BD ALWARDI
CONSTRUCTION

١٩

677,419.355 BD ARADOUS
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

٢٠

677,419.355 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

٢١

677,419.355 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION
COMPANY S

٢٢

677,419.355 BD BOKHOWA
CONTRACTING & 
TRADING GROUP W.L.

٢٣

677,419.355 BD ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L

٢٤

677,419.355 BD JAFAR ALFARSANI 
MAINTENANCE & CONT 
EST

٢٥

677,419.355 BD JAHECON ٢٦
677,419.355 BD JALAL ALAALI & SONS 

BSC C
٢٧

677,419.355 BD KRONOS ELECTRICAL 
CONTRACTING

٢٨

677,419.355 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

٢٩

677,419.355 BD SAYED KADHIM SAYED 
MOHSIN ALDERAZI

٣٠

677,419.355 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

٣١
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21,000,000.005 المجموع (د.ب.):
149,996.400 BD ASCENTECH

SERVICES CO
١ تزويد واستبدال أنابيب المبادالت الحرارية للمرحلة رقم (12) للمقطرة (1

أ) بمحطة سترة
مناقصة PP--2017-058

EPD
٤

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

312,677 BD BATELCO ١ مشروع تحديث الشبكات مناقصة TB/24597/2017 ١

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

327,600 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ توفير خدمات التنظيف لمبنى هيئة تنظيم سوق العمل مناقصة LMRA/2017/04 ١

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

183,879.730 BD SYSTEMS INTERFACE 
LTD

١ EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT 
RELOCATION OF CIVIL AVIATION TOWERS

مناقصة SP/08/13 ١

660,000 BD METTITO OVERSEAS 
LTD

١ أعمال البنية التحتية لعدد 862 وحدة سكنية وعدد 16 عمارة سكنية في 
المواقع 221 & 222 ، مجمع 960، مروج الدور

مناقصة HP/23/16 ٢

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

83,500 BD STUDIO ANNE 
HOLTROP

١ تصميم و إشراف خيمة لمعارض وفعاليات هيئة البحرين للثقافة واآلثار - 
2018

مناقصة CPD-17/0008 ١

225,819.300 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

١ التنظيفات العامة بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مشتمالً على 
األيدي العامة والمعدات والتنقية والتخلص من الحمأة

مناقصة SES-17/0014 ٢

120,000 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

١ مشاريع الصرف الصحي - مشروع محطة الهملة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي - مقاولة تصميم وتنفيذ المشروع

مناقصة SD/01/2013 ٣

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

673,920 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ توفير حراس أمن للمرافئ البحرية مناقصة MUN/03/HR/2017 ١

122,047.868 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١

97,195.010 BD SAYED KADHIM SAYED 
MOHSIN ALDERAZI

٢

50,710.653 BD ALAMIN GARDENS ٣
269,953.531 المجموع (د.ب.):

VIP - صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري مناقصة MUN/CMS/28/201
 7

٢

49,104 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١

88,176 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

٢

137,280 المجموع (د.ب.):

مناقصة تأجير مركبات لبلدية المنطقة الجنوبية مناقصة MUN/SAM/7/2017 ٣

30,528 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

46,848 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

٢

77,376 المجموع (د.ب.):

استئجار مركبات خفيفة لمدة 4 سنوات مناقصة MUN/CM/11/17 ٤

224,544 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ استئجار مركبات ثقيلة لمدة 4 سنوات مناقصة MUN/CM/12/17 ٥

145,500 BD SAYED KADHIM SAYED 
MOHSIN ALDERAZI

١ مناقصة زمنيه لتزويد حشائش الباسبلم مناقصة MUN/CMS/16/201
7

٦

800,280 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة مناقصة MUN/06/HR/2017 ٧

157,794 BD MOTT MACDONALD ١ خدمات استشارية تعمل على تطبيق الخطة الوطنية إلسنراتيجية النظافة في 
مملكة البحرين

مناقصة MUN/CMS/11/201
7

٨

12,979.500 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY

١

4,058.700 BD NASS COMMERCIAL ٢
523.600 BD BAHRAIN WORKSHOP 

COMPANY W.L.L
٣

639 BD MADARIS
CONTRACTING CO

٤

18,200.800 المجموع (د.ب.):

توريد أحذية السالمة لموظفي الوزارة مناقصة MW/HRD/10A/20
17

٩

صفحة 5 من 6
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وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,804.700 BD AL SHAKAR 
TRAILORING

١

50 BD AL TASHKIL PUBLIC 
RELATION & 
ADVERTISING

٢

8,448 BD NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING

٣

2,989 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY

٤

20,291.700 المجموع (د.ب.):

توريد مالبس لموظفي الوزارة مناقصة MW/HRD/10B/20
17

١٠

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

185,086 BD الرابطة الدولية لتقييم التحصيل 
التربوية

١ TIMSS أتفاقية مشاركة البحرين للصفين الرابع والثامن مناقصة M/57/2017 ١

94,300 BD الرابطة الدولية لتقييم التحصيل 
التربوية

١ PIRLS اتفاقية مشاركة مملكة البحرين في الدورة السادسة من دراسة 
2021

مناقصة M/62/2017 ٢

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

57,050 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

7,900 BD WHITE VEIL FASHIONS ٢
3,400 BD MATHIAS MIDDLE 

EAST TRADING CO
٣

4,125 BD ABDULRAHMAN & 
EBRAHIM MOH'D 
AJOOR & PART

٤

86,800 BD GULF UNIFORM 
DESIGNERS CO

٥

159,275 المجموع (د.ب.):

توفير مالبس لوزارة الداخلية مناقصة 08/2017 ١

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

190,908.300 BD OMNI TRADING & 
SERVICES

١ إستبدال وحدات التكييف بمستشفى الطب النفسي ومبنى رفيده مناقصة MOH/108/2017 ١

65,318.400 BD YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN

١

33,183.630 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

16,620.080 BD ALJISHI EST. W.L.L ٣
1,811.200 BD JAFFAR PHARMACY ٤

116,933.310 المجموع (د.ب.):

شراء وتوفير أدوية مخزنة مناقصة TB/24568/2017 ٢

32,443 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ ALBOCICLIB 125 MG TABLETS مناقصة TB/24569/2017 ٣

300,155.625 BD ALJISHI EST. W.L.L ١ SGH- شراء وتوفير دواء مخزن حسب ترسية مناقصة األمانة العامة رقم
38/2016

مناقصة TB/24570/2017 ٤

800,000 SA
R

الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية

١ طلب الموافقة على التعاقد المباشر - اتفاقية تعاون لإلشراف على برنامج 
شهادة االختصاص السعودية

مناقصة 2017/563/8.09 إ ب ٥

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

26,896 BD EMAAR BROTHERS 
CONTRACTING

١ مشروع إنشاء مركز بريد في مجمع اللولو بالحد مناقصة MTT/POST/02/20
17

١

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

29,566 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ مشروع توفير وصالت شبكات لتطوير البنية التحتية ألمن المعلومات 
MAV NETWORK الخاص بشبطة

مناقصة TB/24549/2017 ١

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

 2018( لسنة 2إعالن رقم )

 
  

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

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

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

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً لقانون رقم )6( ل�صنة 2006 ب�صاأن الر�صوم 

والنماذج ال�صناعية - اإعالن رقم )2( ل�صنة 2018
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 1502  ب ت /رقم الطلب:  
شانيل ليمتد اسم الطالب :

 كوينز واي ، كرويدون ، سوري ، 5رقم  عنوانه :
 دي ال ، المملكة المتحدة 4 9سي آر  

. م 2017/  8 / 9تاريخ تقديم الطلب: 
تصميم جابرييل شانيل لعلبة مع غطاء وصف طلب التصميم: 

 B0395.09.01 : التصنيف
كاليد آي بي سيرفسز ذ.م.م اسم الوكيل المفوض:

 ، 1702، طريق 125برج ترست، مبنى  عنوانه :
 البحرينمملكة المنطقة الدبلوماسية، المنامة، 

__________________________________ 
 

 
 

 1509  ب ت /رقم الطلب:  
شركة ليجند بينتس ذ.م.م  اسم الطالب :

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :                      
 مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية                      

. م 2017/  8/   16  تاريخ تقديم الطلب:                      
تصميم غالف ليجند وود وصف طلب التصميم: 

09.03 التصنيف :
 شركة ليجند بينتس ذ.م.م اسم الوكيل المفوض:

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :
.مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 

__________________________________ 

 
 

 1508 ب ت / رقم الطلب:  
شركة ليجند بينتس ذ.م.م اسم الطالب : 

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى   عنوانه :
 مملكة البحرين-الحد-منطقة البحرين العالمية لالستثمار

. م 2017 /  8 /  16:  تاريخ تقديم الطلب
تصميم غالف ليجند بينتس جنرال  :  وصف طلب التصميم

بوربوز
09.03 : التصنيف

شركة ليجند بينتس ذ.م.م الوكيل المفوض:اسم 
-115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :

مملكة البحرين-الحد-منطقة البحرين العالمية لالستثمار
________________________________ 

 
 

 1510 ب ت / رقم الطلب:  
شركة ليجند بينتس ذ.م.م :اسم الطالب

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى   عنوانه :
 .مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 

 . م 2017 /  8 /  16:  تاريخ تقديم الطلب
تصميم غالف ريكل ايليكنت انتريور  :  وصف طلب التصميم

 ايمولشن
09.03 التصنيف :

سابا وشركاهم تي . ام .  بي اسم الوكيل المفوض:
-115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :

.مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 
__________________________________ 
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 1511  ب ت /رقم الطلب:  
شركة ليجند بينتس ذ.م.م اسم الطالب :

-115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :
                                                                                                                                             .مملكة البحرين-الحد-لالستثمار العالميةمنطقة البحرين                       

 . م 2017/  8/  16تاريخ تقديم الطلب:                       
 تصميم غالف ريكل سوبر كلوس إيناميل وصف طلب التصميم:

09.03 التصنيف :
شركة ليجند بينتس ذ.م.م اسم الوكيل المفوض:

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :
.مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 

__________________________________ 
 

 

 
 

 1513  ب ت /رقم الطلب:  
شركة ليجند بينتس ذ.م.م الطالب :اسم 

-115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :
                                                                                                                                             .مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية                      
 . م 2017/  8/  16تاريخ تقديم الطلب:                       

 تصميم غالف شيلد وصف طلب التصميم:
09.03 التصنيف :

بينتس ذ.م.مشركة ليجند  اسم الوكيل المفوض:
 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :

 .مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 
__________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
 1512  ب ت /رقم الطلب:   

شركة ليجند بينتس ذ.م.م  اسم الطالب :
 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :                      
 مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية                      

. م 2017/  8/   16  تاريخ تقديم الطلب:                      
تصميم غالف ايفيكت وصف طلب التصميم: 

09.03 التصنيف :
 ذ.م.مشركة ليجند بينتس  اسم الوكيل المفوض:

 -115مجمع -1516طريق -1281مبنى  عنوانه :
..مملكة البحرين-الحد-لالستثمار منطقة البحرين العالمية 

__________________________________ 
 

 

 
 1515  ب ت /رقم الطلب:  
 شركة ديكو البحرين اسم الطالب :

المنطقة ،  601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :
مملكة  -، المنامة  26512الصناعية شمال سترة ، ص .ب 

                                                                                                                                             البحرين
 . م 2017/  8/  29تاريخ تقديم الطلب:                       

تصميم غالف أوراق الطبخ / أوراق الفرن  وصف طلب التصميم:
 المطوية

09.03 التصنيف :
شركة ديكو البحرين اسم الوكيل المفوض:

، المنطقة  601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :
مملكة  -، المنامة  26512الصناعية شمال سترة ، ص .ب 

                                                                                                                                            البحرين
__________________________________ 
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 1516  ب ت /رقم الطلب:  

 شركة ديكو البحرين اسم الطالب :
، المنطقة  601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :

                                                                                                                                             ، مملكة البحرين 26512الصناعية شمال سترة ، ص .ب 
 . م 2017/  8/  29يخ تقديم الطلب: تار                      

تصميم غالف أكياس السندوتش و أكياس  وصف طلب التصميم:
الفريزر القابلة إلعادة الغلق

09.03 التصنيف :
شركة ديكو البحرين اسم الوكيل المفوض:

، المنطقة  601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :
           مملكة البحرين،  26512الصناعية شمال سترة ، ص .ب 

__________________________________ 
 

 
  1521  ب ت /رقم الطلب:  
شركة مسيكا غروب إس أ اسم الطالب :

باريس، فرنسا  75009رو الفاييت،  64 عنوانه :                      
 . م 2017 / 9/  13تاريخ تقديم الطلب:                        

 1أقراط   طلب التصميم:وصف 
11.01.E0008 التصنيف :

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

__________________________________
 

 

 1520  ب ت /رقم الطلب:  
 إورل آي آي آي اسم الطالب :

غرونوبل، فرنسا  38000 -رو ميلت، إف 6 عنوانه :                      
 . م 2017/  9/  13تاريخ تقديم الطلب:                       

 زجاجة عطر وصف طلب التصميم:
 B0395.09.01 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي .  اسم الوكيل المفوض:
 اجنتس

البحرين –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع
__________________________________ 

 

 
 1522  ب ت /رقم الطلب:  
مسيكا غروب اسم الطالب :

باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نه :عنوا                 عنو
 . م 2017/  9/  13 تاريخ تقديم الطلب:                       

قالدةوصف طلب التصميم: 
11.01.N0023 التصنيف : 

سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
مملكة البحرين -، المنامة  11925ص . ب  عنوانه :

__________________________________ 
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 1523  ب ت /رقم الطلب:  
مسيكا غروب اسم الطالب :

باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نه :عنوا                     
 . م 2017/  9/  13 تاريخ تقديم الطلب:                       

سواروصف طلب التصميم: 
11.01.B0453 التصنيف : 

سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
 مملكة البحرين -، المنامة  11925ص . ب  عنوانه :

__________________________________
 

 

 
 1525  ب ت /رقم الطلب:  
مسيكا غروب اسم الطالب :

باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نه :عنوا                     
 . م 2017/  9/  13 تاريخ تقديم الطلب:                       

خاتموصف طلب التصميم: 
11.01 التصنيف : 

سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
.مملكة البحرين -المنامة ،  11925ص . ب  عنوانه :

_________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 1524  ب ت /رقم الطلب:  
 مسيكا غروب اسم الطالب :

 باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 عنوانه :                       
 . م 2017 / 9/  13تاريخ تقديم الطلب:                        

2أقراط   التصميم:وصف طلب 
11.01.E0008 التصنيف :

سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
مملكة البحرين  -، المنامة  11925ص . ب  عنوانه :

__________________________________
  

 
  1526  ب ت /رقم الطلب:  
 أمجن إنك اسم الطالب :

 وان أمجين سنتر درايف، ثاوزند أوكس،  عنوانه :                      
 ات المتحدة االمريكيةيالوال ،91320-1799كاليفورنيا                        

 . م 2017 / 9/  13تاريخ تقديم الطلب: 
 جهاز توزيع دواء يمكن حملة باليد  وصف طلب التصميم:

28.99 التصنيف : 
 بيسابا وشركاهم تي . ام .   اسم الوكيل المفوض:

 مملكة البحرين -، المنامة  21013ص. ب:  عنوانه :
__________________________________ 
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  1527  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 9/  24تاريخ تقديم الطلب: 

 (RM67-02)ساعة  وصف طلب التصميم:
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

________________________________________ 
 

 

 1529  ب ت /رقم الطلب:  
 أتش . لوندبيك أيه / أس   اسم الطالب :

 فالبي ، الدنمارك 2500،  9وتيليافيج  عنوانه :                      
 . م 2017 / 10/  4تاريخ تقديم الطلب: 

أقراص صيدالنية وصف طلب التصميم:
28.01 التصنيف :

سابا وشركاهم تي. إم . بي اسم الوكيل المفوض:
 ، المنامة، مملكة البحرين21013ب. ص.  عنوانه :                      

_______________________________________ 
 

  1528  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 9/  24تاريخ تقديم الطلب: 

 (RM70-01)ساعة  طلب التصميم:وصف 
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_____________________________________ 
 

 
 

  1530  ب ت /رقم الطلب:  
والتطوير ش.م.ل.  شركة البحوث واالستمارات اسم الطالب :
 ()شركة قابضة

 البوشرية، مقابل مستشفى القديس يوسف، مبى نجار، بيروت،  عنوانه :                      
 لبنان                       
 . م 2017 / 10/  5تاريخ تقديم الطلب:                        

 نجار كبسولة لحفظ القهوة تحمل إسم ركوة: وصف طلب التصميم
09.05 التصنيف :

أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي .  اسم الوكيل المفوض:
اجنتس

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع
_______________________________________ 
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 1531  ب ت /رقم الطلب:  
 بيبيتا جروب   اسم الطالب :

 الطابق الخامس،-شارع بوجدينير، مبنى يوروكول عنوانه :                      
 ، ألبانيا1001تيرانا                       

 . م 2012 / 11/  6تاريخ تقديم الطلب:                       
 قارورة  وصف طلب التصميم:                      

09.01 التصنيف :
 محاماة و إستشارات قانونية   -عوض فوده  اسم الوكيل المفوض:

 1703طريق  -بناية الدانة  160مبنى  11مكتب  عنوانه :
 15739، ص . ب  317المنطقة الدبلوماسية 

_______________________________________ 
 

 
 

  1533  ب ت /رقم الطلب:  
مصنع البركة لمنتجات البالستيك اسم الطالب :

 ، 706سلماباد  641طريق 1495Dمبنى رقم  عنوانه :                      
 مملكة البحرين                       
 . م 2017 / 11/  20تاريخ تقديم الطلب:                       

 موصلة ربط علب: وصف طلب التصميم
13.03.A0031 : التصنيف

 البالستيك مصنع البركة لمنتجات اسم الوكيل المفوض:
، مملكة 706سلماباد  641طريق 1495Dمبنى رقم  عنوانه :
 البحرين

_______________________________________ 
 
 

 
 

 1532  ب ت /رقم الطلب:  
 شركة قونيا لصناعة السكر وتجارتها ذ.م.م اسم الطالب :

 تركيابيشهير مركز يولو أوزيري قونيا،  عنوانه :                      
 . م 2017 / 11/  9تاريخ تقديم الطلب:                       

 تصميم لغالف مواد غذائية 1توركو رقم: : وصف طلب التصميم
09.03 التصنيف :

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

_______________________________________ 
 

 
 

  1534  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 12/  6تاريخ تقديم الطلب: 

 (RM71-01-06)ساعة  وصف طلب التصميم:
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
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  1535  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 12/  6تاريخ تقديم الطلب: 

RM71-01-10)ساعة  وصف طلب التصميم: ) 
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
 

 
  1537  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 12/  6تاريخ تقديم الطلب: 

(RM25-01)ساعة  وصف طلب التصميم:
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
 
 
 
 

 
  1536  ب ت /رقم الطلب:  
 تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب :

 ليس بريوليوكس،سويسرا 2345، 11رو دو جورا  عنوانه :                       
 . م 2017 / 12/  6تاريخ تقديم الطلب: 

(RM53-01)ساعة  وصف طلب التصميم:
10.02.0 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
 

 
  1538  ب ت /رقم الطلب:  
 شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة اسم الطالب :

 )السنبلة(
 ، المملكة العربية السعودية21492، جدة 8960ص.ب  عنوانه :                       

 . م 2017 / 12/  19تاريخ تقديم الطلب: 
جرة عسل  وصف طلب التصميم:

07.01.P0429 التصنيف : 
 أبو غزالة للملكية الفكرية تي. إم. بي اسم الوكيل المفوض:

 .اجنتس
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
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 1539  ب ت /رقم الطلب:  
 إس. أيهريبروب كومباني  اسم الطالب :

 جيرنزي 1، ال بوليت إس تي. بيتر بورت جي واي37 عنوانه :                      
 . م 2017 / 12/  26تاريخ تقديم الطلب:                       

 قارورة ذكية  وصف طلب التصميم:
09.01..B0392  : التصنيف

 آراماركس للملكية الفكرية   اسم الوكيل المفوض:
 البحرين -, المنامة 2215 ص.ب عنوانه :

_______________________________________ 

 

 
 1541  ب ت /رقم الطلب:  
 ريبروب كومباني إس. أيه اسم الطالب :

 جيرنزي 1، ال بوليت إس تي. بيتر بورت جي واي37 عنوانه :                      
 . م 2017 / 12/  26تاريخ تقديم الطلب:                       

 موزع ماء بدون خّزان  وصف طلب التصميم:
20.01.0 التصنيف : 
 آراماركس للملكية الفكرية   اسم الوكيل المفوض:

 البحرين -, المنامة 2215ص.ب  عنوانه :
_______________________________________ 

 

 
 

 1540  ب ت /رقم الطلب:  
 ريبروب كومباني إس. أيه اسم الطالب :

 جيرنزي 1، ال بوليت إس تي. بيتر بورت جي واي37 عنوانه :                      
 . م 2017 / 12/  26تاريخ تقديم الطلب:                       

 موزع ماء مع خّزان  وصف طلب التصميم:
20.01.0 التصنيف : 
 آراماركس للملكية الفكرية   اسم الوكيل المفوض:

 البحرين -, المنامة 2215ص.ب  عنوانه :
_______________________________________ 
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )235( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد 

 
ال�شيد/ عدنان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن حممود حممد, مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مقاولت كارلتون(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
وبراأ�شمال مقره  الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  , طالبًا   20507
2,500,000 )مليونان وخم�شمائة األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لل�شيد/ عدنان ح�شن حممود حممد نف�شه.

اإعالن رقم )236( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اـلدوحة لقطع غيار ال�شيارات(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 13722, طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
علي  عبدالكريم  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  )األف(   1,000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها,  قائمة 

عبدالرحيم, واأمين نورول.

اإعالن رقم )237( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
بموجب  الم�شجلة  للتجارة(,  )فرجم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الباكر  محمد  �شلطان  اإبراهيم 
القيد رقم 51840-2, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 
وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من: محمد عبدالرحمن اإبراهيم 

�شلطان الباكر, واأوفانا ليل كوربوري�شن �س.م.ح.
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اإعالن رقم )238( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد

 
العائلة  مجل�س  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  روزانــا(,  اأجنحة  )فندق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  الحاكمة, 
)األف( وبراأ�شمال مقداره 1,000  الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  رقم 9-17260,  القيد  بموجب 

دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لل�شيخ �شلمان علي را�شد �شباح اآل خليفة.

اإعالن رقم )239( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
�شالح عبداهلل محمد الحميدي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ريل لين لتخلي�س المعامالت الحكومية 
والر�شمية(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 92750-7, طالبًا 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: عبداهلل 

.IBRAYI VIRUNAPPURATHشالح عبداهلل محمد الحميدي, و�

اإعالن رقم )240( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ت�صامن 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حميدة 
المعامالت(,  للتخلي�س  العرب  )رحالة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  حماد,  خليفة  حماد  محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 115664, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى  �شركة ت�شامن, 
للتخلي�س  العرب  )رحالة  �شركة  اإلى  التجاري  ا�شمها  وتغيير  بحريني,  دينار  )األف(   1,000 مقداره  وبراأ�شمال 
المعامالت/ ت�شامن( لأ�شحابها فار�س عادل الحربي و�شركائه, وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: حميدة محمد 

حماد خليفة حماد, وفار�س بن عادل بن علي الحربي, و�شعيد بن فهد بن محمد الودعاني.      
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.
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اإعالن رقم )241( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شن بن 
�شعيد بن محمد اأبوالرحى, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نور جلف للتجارة والتوريدات �س.�س 
و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 116117, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتغيير ا�شمها التجاري اإلى اإلى �شركة 
)نور جلف للتجارة والتوريدات ذ.م.م(, وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة:  ح�شن بن �شعيد بن محمد اأبوالرحى, 

ومحمد �شالح اأحمد �شاكر محمد �شليمان.
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.

اإعالن رقم )242( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد 

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 )فيرتك�س للخدمات المحا�شبية ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره  80913, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل رم�شان عبا�س ر�شي علي.

اإعالن رقم )243( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل  فرع مبوؤ�ص�صة فردية 

في  ال�شركاء  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  للمقاولت  )المجال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
76050, طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )المجال لمواد البناء(, الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 54241, وتغيير ا�شمها التجاري اإلى )موؤ�ش�شة المجال للمقاولت(, وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ريان خالد 

محمد الق�شيبي.
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.
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اإعالن رقم )244( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الكادر العربي لال�شت�شارات �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 106938, 
طالبًا تغييرال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من: محمد فا�شي حماد, وزهرة علي �شعيد علي.

اإعالن رقم )245( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ زوهيب 
فود  لين  اأون  )جوعان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خان,  عبداهلل  ملك  اأ�شلم  محمد  ملك  اأ�شلم 
ديليفري(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 111141, طالبا تغييرال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لل�شادة: تيتوتام 

اأ�شر علي ت�شيريا, ومحمد فا�شل بونا�شيري, وزوهيب اأ�شلم ملك محمد اأ�شلم ملك عبداهلل خان.

اإعالن رقم )246( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد

  
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 )يونايتكو البحرين ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم  1-1493, 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 160000 

دينار, وت�شبح مملوكة لل�شيد/  حامد اأحمد اإبراهيم محمد ال�شاوي.

اإعالن رقم )247( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل  �صركة ال�صخ�ص الواحد

 اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإليه �شركة )طالل  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
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اأبوغزاله و�شركاه الدولية(, نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيت الطاقة للريا�شة والأغذية 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  القاب�شة(,  ذ.م.م  والتطوير  للبحوث  اأ  اآند  )اأ  �شركة  لمالكتها  �س.�س.و(  ال�شحية 
43229, طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 
دروي�س  اأحمد  ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني,  دينار  األــف(  )مائة   100,000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالمعطي عبدالقادر �شحاده, وعدنان عبدالوهاب را�شد عبدالرحمن الخان.
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.

اإعالن رقم )248( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل  فرع من موؤ�ص�صة فردية 

 
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فوكا�س بولز ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 85594, 
طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ محمد علي فرحان اآل حميد وقيام كل من 

ال�شيدين/ محمد علي وفرحان كاظم اآل حميد بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )249( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

  
اأمان  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرحمن علي, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المدينة الآ�شيوية للعقارات �س.�س.و(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 88589, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: حنيفة  وبراأ�شمال مقداره 250,000 )مائتان وخم�شون  محدودة, 

اأمان, واأمان عبدالرحمن علي.

اإعالن رقم )250( ل�صنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإىل �صركة ت�صامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هاجر 
حمدو�س, مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زان لتخلي�س المعامالت �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب 
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القيد رقم 103497-1, طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري 
دينار  اآلف(  )ثالثة   3,000 مقداره  وبراأ�شمال  بحرينية(,  ت�شامن  �شركة  المعامالت  لتخلي�س  )زان  �شركة 

بحريني, وتكون مملوكة لكل من:  هاجر حمدو�س, و�شفاء لمهيريم.
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.

اإعالن رقم )251( �صنة 2018

ب�صاأن حتويل  فرع من موؤ�ص�صة فردية

 اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

ر�شي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل خمي�س عبداهلل, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القافلة ال�شريعة لمقاولت الدفان البري(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 20561, طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 ,)The Convoy Contracting Co. W.L.L ذ.م.م.  للمقاولت  )القافلة  �شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها,  قائمة 
وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: ر�شي عبداهلل خمي�س عبداهلل, 

ومحمد عبدالح�شين اإبراهيم عبداهلل.
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.
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اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

اإعالن بالئحة تعديل طلبات واحل�شور

الدعوى: رقم 2017/19
املدعي: بنك اخلري

وكيله: املحامية فاطمة احلواج
 املدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي

اآخر عنوان معلوم له: فيال 1849, طريق 5876, بوري 758, مملكة البحرين.
لئحة تعديل طلبات مقيَّدة بتاريخ  26 مار�س 2018

طلبات الالئحة: 
اأوًل: من حيث ال�شكل قبول لئحة تعديل الطلبات �شكاًل.

ثانيًا: ويف املو�شوع:
1- باإلـــزام المدعـــى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغـــًا مقـــداره 653.00 دولر اأمريكي بما يعادل 
246.834 دينـــارًا تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه بتبديد هـــذا المبلغ في التعاقد مع �شركة 
ا�شتثمـــارات وتوظيـــف دون موافقة رئي�ـــس مجل�س الإدارة على نحو ما جـــاء ب�شفحة 10 من 

اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
2- باإلـــزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلـــغ 50.000 دينار عن واقعة اإتالف وثائق البنك 
و�شرقـــة قاعدة بيانـــات العمالء على نحو ما جـــاء ب�شفحة 11 من اأ�شبـــاب الحكم الجنائي 

ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
3-  باإلـــزام المدعى عليه بـــاأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 191.300 دولر اأمريكي بما يعادل 
723.114 دينـــارًا تعوي�شًا عن قيـــام المدعى عليه بت�شليم هذا المبلـــغ لفريد �شتون هاو�س 
دون موافقـــة رئي�س مجل�س الإدارة على نحو ما جاء ب�شفحة 11 من اأ�شباب الحكم الجنائي 

ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
4- باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 11.250.000 دولر اأمريكي بما يعادل 
4.252.500 دينار تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه باإبرام �شفقة الأمان دون موافقة رئي�س 
مجل�س الإدارة على نحو ما جاء ب�شفحة 10 من اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في الدعوى 

رقم 8016/2011/07.
 5- باإلـــزام المدعى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 3.202.206.96 دولر اأمريكي بما 
يعـــادل 121.043 دينـــارًا تعوي�شـــًا عن ال�شرر الناتـــج عن تبديد المدعى عليـــه هذا المبلغ 
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كاأتعـــاب ا�شت�شـــارات دفعـــت ل�شركة اإيه تي كيرنـــي على نحو ما جاء ب�شفحـــة 59 من تقرير 
ديلويت.

6- باإلـــزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعـــي مبلغًا مقداره 747.790 دولر اأمريكي اأو ما يعادله 
بالدينـــار البحريني )مبلغ 282.664.620 دينارًا ح�شب �شعر ال�شرف 0.378 فل�شًا للدولر 

اأتعاب الخبراء المنتدبين في الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07.

ثالثًا: وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى:
1- �شـــم الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07 وتقاريـــر الخبراء المنتدبين في تلك الدعوى 

لتكون بينة للمدعي فيما يطالب به في دعواه.
2- ندب خبير في الدعوى لتحديد قيمة الأ�شرار التي اأ�شابت البنك المدعي.

رابعًا: ويف جميع الأحوال:
القانونية  والفائدة  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شروفات  بالر�شوم  عليه  المدعى  اإلزام 

بواقع 10% من تاريخ المطالبة الق�شائية.

موعد اجلل�شة القادمة: 12 اأبريل 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا
تعديل  بالئحة  اآنفًا  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
الطلبات وبموعد الجل�شة المذكور اأعاله, لح�شوره �شخ�شيًا اأو ح�شور ممثله القانوني اأو وكيل 
المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  عنه 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من 

المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009, ليعلم.

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات


