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.قرار.رقم.)50(.ل�سنة.2015
باإن�ساء.وت�سكيل.لجنة.ا�ستراتيجية.وتن�سيق.الطيف.الترددي

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى 

الأخ�س الف�شل التا�شع منه )الت�شالت الراديوية(، 
وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات 

والت�شالت،
وتوزيع  بتخطيط  اخلا�شة  ال�شيا�شات  اعتماد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

الطيف الرتددي،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإن�شاء وت�شكيل جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطيف 

الرتددي،
لالت�شالت،  الثالثة  الوطنية  اخلطة  اعتماد  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )39( رقم  القرار  وعلى 

املعدل بالقرار رقم )76( ل�شنة 2013،
الأولوية  الأخ�س  وعلى   ،2018  –  2015 من  لالأعوام  احلكومة  عمل  برنامج  وعلى 

ال�شرتاتيجية )تعزيز فعالية وكفاءة الأداء احلكومي – تعزيز التوا�شل والتكامل احلكومي(،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية ووزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

هذا  يف  اإليها  وُي�شار  الرتددي”  الطيف  وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  “جلنة  ت�شمى  جلنة  ُتن�شاأ 
القرار بكلمة )اللجنة(، وت�شكل برئا�شة رئي�س اجلهاز املركزي للمعلومات، وع�شوية ممثلني عن 

اجلهات الآتية:
1- ممثاًل عن اإدارة الرتاخي�س الال�شلكية والرتددات والرقابة باجلهاز املركزي للمعلومات.

2- ممثاًل عن اإدارة الت�شالت - وزارة املوا�شالت والت�شالت.
3- ممثاًل عن هيئة تنظيم الت�شالت.

4- ممثاًل عن جهاز الأمن الوطني.
5- ممثاًل عن قوة دفاع البحرين.

6- ممثاًل عن وزارة الداخلية.
7- ممثاًل عن احلر�س الوطني.

8- ممثاًل عن �شئون املوانئ واملالحة البحرية – وزارة املوا�شالت والت�شالت.
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9- ممثاًل عن �شئون الطريان املدين – وزارة املوا�شالت والت�شالت.
10- ممثاًل عن هيئة �شئون الإعالم.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد من ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على اأن ل يقل 
م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة.

املادة.الثانية
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة. 

املادة.الثالثة
تهدف اللجنة اإلى ت�شهيل عملية تن�شيق متطلبات الطيف الرتددي يف اإعداد اخلطة الوطنية 
للرتددات املعنية بو�شع ال�شيا�شات الفنية املتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الرتددي جلميع موارد 

الطيف الرتددي باململكة، وعلى الأخ�س حتقيق الأغرا�س الآتية:
1- تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الرتددي وي�شمل ذلك اجلهات امل�شئولة 

عن الدفاع والأمن الوطني.
2- دعم ا�شتخدام التقنيات التي تعتمد اأكرث على كفاءة الطيف الرتددي.

3- الوفاء مبتطلبات اللتزامات والتفاقيات الدولية.
4- تلبية احتياجات اخلدمات الراديوية الدولية من الطيف الرتددي مثل جاليليو وجي بي 

اإ�س.
5- ت�شهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث اإقليميًا وعامليًا مل�شاعدة فرق الطوارئ والإنقاذ 

على الت�شال فيما بينها.
6- درا�شة ما يحال اإليها من مو�شوعات تتعلق بالطيف الرتددي.

املادة.الرابعة
الزمان  يف  رئي�شها  من  بدعوة  اأ�شهر  ثالثة  كل  الأقل  على  مرة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 

واملكان اللذين يحددهما.
ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س، 
وت�شدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات 

ُيرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

املادة.اخلام�سة
اللجنة  التح�شري لجتماعات  اأع�شائها، ويتولى  الرئي�س مقررًا عامًا للجنة من غري  ُيعني 

وحترير محا�شرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والقيام باأية مهام اأخرى يكلفه بها املجل�س.
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املادة.ال�ساد�سة
لدرا�شة  الدائمة  اللجنة  اأع�شاء  اأحد  برئا�شة  متخ�ش�شة  فرعية  جلانًا  ت�شكل  اأن  للجنة 
م�شائل فنية معينة تكون معرو�شة عليها وترى اإحالتها اإلى جلنة فرعية من بني فئات م�شتخدمي 

الطيف الرتددي بالقطاعني احلكومي واخلا�س.
وعلى اللجنة الفرعية النظر يف املو�شوعات املحالة اإليها والأخذ مبختلف اأراء م�شتخدمي 
بقرار  عليها  املن�شو�س  الفرتة  خالل  اللجنة  اإلى  تو�شياتها  ترفع  ثم  ومن  الرتددي،  الطيف 

ت�شكيلها.

املادة.ال�سابعة
للجنة – يف �شبيل اأداء عملها - اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم، واأن تدعوهم حل�شور 
اجتماعاتها اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات 
حق  اللجنة  اأعمال  يف  بهم  ُي�شتعان  ملن  يكون  ول  اخت�شا�شاتها،  ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي 

الت�شويت.

املادة.الثامنة
ُيلغى القرار رقم )5( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإن�شاء وت�شكيل جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطيف 

الرتددي، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة.التا�سعة
على اجلهات املخت�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

...رئي�س.جمل�س.الوزراء . . . . . . .
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ:10 ذي القعدة 1436هـ
املــــــــــــوافــــــق:25 اأغ�شط�س 2015م
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.قرار.رقم.)51(.ل�سنة.2015
.بتعيين.مدير.في.وزارة.الأ�سغال

و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراني

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

ل�شنة 2012،
املعدل  والإ�شكان،  الأ�شغال  وزارة  تنظيم  باإعادة   2004 ل�شنة   )44( رقم  املر�شوم  وعلى 

باملر�شوم رقم )19( ل�شنة 2008،
وبناًء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعني ال�شيخ م�شعل بن محمد بن اأحمد اآل خليفة مديرًا لإدارة امل�شاريع ال�شرتاتيجية  ب�شئون 
الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

املادة.الثانية
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

.رئي�س.مجل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1436هـ
املــــــــــــوافـــــــق: 26 اأغ�شط�س 2015م
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.قرار.رقم.)52(.ل�سنة.2015
بتعيين.مدراء.بالجهاز.التنفيذي.للمجل�س.الأعلى.للبيئة

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

ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،
وبناًء على عر�س رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يعني باجلهاز التنفيذي يف املجل�س الأعلى للبيئة كّل من:
1- ال�شيد مريزا �شلمان خلف         مديرًا لإدارة التقومي والرقابة البيئية.
2- الدكتور اأحمد جعفر عي�شى       مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

3- املهند�س عدنان اإبراهيم البدر       مديرًا لإدارة امل�شاريع واخلدمات.
4- ال�شيدة اآمنة حمد الرميحي       مديرًا لإدارة العالقات الدولية والإعالم.

املادة.الثانية
على رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

 �شدر بتاريخ:12 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــــــــوافـــــــــق:27 اأغ�شط�س 2015م
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.قرار.رقم.)53(.ل�سنة.2015
بتعيين.مدير.في.هيئة.البحرين.للثقافة.والآثار

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

ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وبناًء على عر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

البحرين  والفنون يف هيئة  الثقافة  لإدارة  اآل خليفة مديرًا  بنت محمد  ال�شيخة هال  ُتعني 
للثقافة والآثار.

املادة.الثانية
على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ:12ذي القعدة 1436هـ
املـــــــــــوافــــــق:27 اأغ�شط�س 2015م
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وزارة.الداخلية
.قرار.رقم.)133(.ل�سنة.2015.

.ب�ساأن.ا�ستحداث.فقرات.فرعية.في.الجدول.الموحد.لت�سنيف.وتبويب.ال�سلع
.لدول.مجل�س.التعاون.لدول.الخليج.العربية.المرافق.للقرار.رقم.)151(.ل�سنة

.2012.ب�ساأن.الجدول.الموحدلت�سنيف.وتبويب.ال�سلع.لدول.مجل�س.التعاون
لدول.الخليج.العربية.وفق.النظام.المن�سق.لعام.2012

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )151( ل�شنة 2012 ب�شاأن اجلدول املوحد لت�شنيف وتبويب 
ال�شلع لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2012، املعدل بالقرار 

رقم )159( ل�شنة 2013،
 24 بتاريخ  عقد  الذي   )99( اجتماعها  يف  والقت�شادي  املايل  التعاون  جلنة  قرار  وعلى 
اأكتوبر 2014 بدولة الكويت ب�شاأن ا�شتحداث فقرات فرعية يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول 

جمل�س التعاون.
وبناًء على عر�س رئي�س اجلمارك،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ال�شلع  وتبويب  لت�شنيف  املوحد  اإلى اجلدول  القرار  بهذا  املرفقة  الأ�شناف  قائمة  ت�شاف 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للقرار رقم )151( ل�شنة 2012 ب�شاأن اجلدول 
املوحد لت�شنيف وتبويب ال�شلع لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق 

لعام 2012.

املادة.الثانية
على رئي�س اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
الفريق.الركن
وزيـر.الداخليـة

را�سد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ:10 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــــــوافــــــــق:25 اأغ�شط�س 2015م
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 قائمة األصناف
 

 رمز النظام

 المنسق
 فئة الرسوم وحدة االستيفاء الصنف

 VALUE 5%القيمة  علكة محتوية على نيكوتين 79091012

  تبغ مفروم أو مكبوس 72091170

72091179 
شمة وسويكة للمضغ محضرة 

 محتوية على تبغ
 ممنوع استيراده

 غيرها 72091171
 2بحد أدنى لالستيفاء  %900القيمة 

 للكيلوجرام القائم دنانير
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وزارة.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

.قرار.رقم.)75(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.ت�سنيف.عقار.في.�ساحية.ال�ساية.

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية ،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

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

التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق ،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ي�شنف جزء من العقار رقم )02029246(الكائن ب�شاحية ال�شاية �شمن ت�شنيف مناطق 
امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، ويطبق 
ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009
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مادة.)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�سام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شط�س 2015م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
.قرار.رقم.)71(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.اعتماد.الالئحة.الفنية.الخليجية
لالأجهزة.والمعدات.الكهربائية.منخف�سة.الجهد

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 

اجتماعه الع�شرين املنعقد مبدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية بتاريخ 5 نوفمرب 2014، 
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والربعني املنعقد 
واملعدات  لالأجهزة  اخلليجية  الفنية  الالئحة  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليه   14 بتاريخ 

الكهربائية منخف�شة اجلهد لئحة فنية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُتعتمد، وُيعمل بها مبملكة البحرين، الالئحة الفنية اخلليجية لالأجهزة واملعدات الكهربائية 
« واملرفقة بهذا القرار، ويبداأ تطبيقها على   BD-142004-01 « منخف�شة اجلهد، وثيقة  رقم
القائمة رقم )2( وثيقة رقم TC143307-01 واملرفقة بهذا القرار، اختياريًا اعتبارًا من 1 

يوليو 2015 وب�شكل اإلزامي اعتبارًا من 1 يوليو 2016.   

املادة.الثانية
على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
وزير.ال�سناعة.والتجارة
زايــد.بـن.را�ســد.الزيــاين

�شدر بتاريخ: 25 �شـــــــــــــوال 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 10 اأغ�شـــطـــ�س 2015م
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 تمهيد
في  انطالقا مف أىداؼ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية الرامية إلى تحقيؽ التكامؿ كالترابط بيف الدكؿ األعضاء.1

كالتي كضعت  ،كتمشيان مع أىداؼ " االتفاقية االقتصادية المكحدة " بيف دكؿ المجمس، جميع المياديف كصكالن لكحدتيا
لتطكير أسمكب العمؿ المشترؾ بيف دكؿ المجمس، كما حددت خطكات التكامؿ  المشتركة الخميجية السكؽأسس 

حاد الجمركي، ثـ استكماؿ السكؽ الخميجية المشتركة، كانتياءن بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثـ االت ااالقتصادم بدءن 
 .كالجمركيةباالتحاد النقدم كاالقتصادم، ككذلؾ تكحيد تشريعاتيا التجارية كالصناعية 

 العربية الخميجكتحقيقا ألىداؼ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية مف إنشاء ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ .1
(GSO)  لتعزيز مسيرة التكامؿ االقتصادم كمكاكبة ما يتطمبو قياـ االتحاد الجمركي مف تكحيد المكاصفات كالمقاييس

كتكحيد  مكاطنييا.لما فيو صالح ، التي تدخؿ إلى أسكاؽ دكؿ المجمس كجكدة السمعبالدكؿ األعضاء كضماف سالمة 
مساىمة في تطكير قطاعاتيا اإلنتاجية كالخدمية كتنمية التجارة أنشطة التقييس المختمفة كمتابعة تطبيقيا كااللتزاـ بيا لم

 الخميجيبما يحقؽ دعـ االقتصاد  الخميجيةكالصحة العامة كتشجيع الصناعات  البيئةبينيا كحماية المستيمؾ ك 
د كالمحافظة عمى مكتسبات دكؿ المجمس كيساىـ في تقميص العكائؽ الفنية لمتجارة بما يتماشى مع أىداؼ االتحا

 .(WTOمنظمة التجارة العالمية ) الدكؿ تجاه اتفاقيات التزاماتالجمركي كمع 
ـ( بػػ "حػث ىيئػة  1225نػكفمبر  4-3لقرار لجنػة التعػاكف المػالي كاالقتصػادم فػي اجتماعيػا الثػاني كالسػبعيف ) كتنفيذان .2

التقيػػػيس لػػػدكؿ مجمػػػس التعػػػاكف عمػػػى اسػػػتكماؿ جيكدىػػػا بكضػػػع إجػػػراءات مكحػػػدة لتطبيػػػؽ المكاصػػػفات القياسػػػية بػػػدكؿ 
ؽ متطمبات االتحاد الجمركي في الكقػت المحػدد دعما لتطبي األكلىالمجمس ليتـ تنفيذىا بشكؿ مكحد في منافذ الدخكؿ 

 كتسييؿ حركة انسياب السمع".
البػػدء فػػي تنفيػػذ تكصػػيات  باعتمػػاد )ـ1226ك يكنيػػ 4( كتنفيػػذا لقػػرار مجمػػس إدارة ىيئػػة التقيػػيس فػػي اجتماعػػو السػػادس.3

اعتمػػاد مفيػػـك أف يكػػكف اإللػػزاـ  ، كمنيػػا(RCAS)مشػػركع تطػػكير نشػػاط التحقػػؽ مػػف المطابقػػة فػػي دكؿ مجمػػس التعػػاكف 
الجديػد لللػزاـ  الخميجػي( كأسػاس لكضػع المػنيج البيئػةمعتمػدا عمػى المتطمبػات األساسػية لممنتجػات )األمػاف كالصػحة ك 

 التشريعي.

 الرسػمي بػاإلعالف( ـ2009 نػكفمبر 22 الدكحػة،) عشػر الحػادم اجتماعػو فػي التقييس ىيئة إدارة مجمس لقرار كتنفيذا.4
 ـ2010 يناير 01 مف اعتبارا العربية الخميج لدكؿ التعاكف مجمس لدكؿ التقييس ىيئة إلى اليمنية جميكريةال النضماـ

 ديسػمبر 30 مسػقط،) كالعشػريف التاسػعة دكرتػو فػي العربيػة الخمػيج لػدكؿ التعػاكف لمجمػس األعمػى المجمػس لقػرار تنفيذا
 .االنضماـ ىذا باعتماد القاضي( ـ2008
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كحيث أف القكانيف كالتشريعات كأساليب اإلشراؼ المعمكؿ بيا في الدكؿ األعضاء كالخاصة بخصائص السالمة .5
تختمؼ في النطاؽ كالمحتكل. كبذلؾ قد تؤدم ىذه االختالفات إلى عكائؽ لمتجارة كيربائية كالمعدات الجيزة ألل

لدكؿ مجمس التعاكف دكف أف يككف ليذا االختالؼ كاختالؼ في شركط المنافسة في السكؽ الداخمي المكحد المنشكد 
 عائد مممكس عمى حماية المستيمكيف مف األخطار التي قد تنشأ عف ىذه المنتجات.

المكحد المنشكد بيف دكؿ مجمس التعاكف يتـ فيو الداخمي كحيث أنو يجب إزالة العكائؽ التي تحكؿ دكف قياـ السكؽ .6
 كافية.سالمة  بيع منتجات آمنو ذات

مكحدة بيف الدكؿ األعضاء اليث أنو يجب تحقيؽ االنسجاـ كالمكائمة مف خالؿ تحديد المتطمبات األساسية كالقكاعد كح.7
فيما يختص بصحة كسالمة المستيمؾ التػي يجػب عمػى كافػة األجيػزة كالمعػدات الكيربائيػة منخفضػة الجيػد الكفػاء بيػا 

 .االتحاد الجمركي في األسكاؽ كالحركة الحرة ليا في منطقةيا كضعبلمسماح 
فػي السػكؽ المكحػد المنشػكد فػي يا كضػعكحيث يجب أال تتسبب األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيد التي يتـ .8

 .المحيطة البيئةباإلضرار بالمستخدـ مباشرة أك 

االسػتخداـ  لمعدات الكيربائية منخفضة الجيد يجب أف تحدد في حدكد معاييركا ألجيزةل كحيث أف مكاصفات السالمة.12
بعػػػيف االعتبػػػار تصػػػرفات  ان كلكنػػػو يجػػػب السػػػماح بحػػػدكد أعمػػػى لتغطيػػػة أيػػة ظػػػركؼ  يػػػر مرئيػػػة مػػػأخكذ ،المقصػػكد بيػػػا
 .المستيمكيف

لمعػدات الكيربائيػة منخفضػة كاألجيػزة كضػع اعتبػار عنػدما يػتـ باالمسػالمة القياسػية لمكاصػفات و يجب أخذ الكحيث أن.11
 .االلتزاـ بيا خالؿ فترة االستخداـ المحددة كالعاديةاحتراـ مع ضركرة  ،الجيد في األسكاؽ

كضػػع كاعتمػػاد كتحػػديث كنشػػر المػػكائح منػػكط بيػػا  العربيػػة الخمػػيج لػػدكؿكحيػػث أف ىيئػػة التقيػػيس لػػدكؿ مجمػػس التعػػاكف .11
جػػراءات تقػػكيـ المطابقػػة الخميجيػػة لمسػػمع كالمنتجػػات كأجيػػزة القيػػاس  كالمعػػايرة الفنيػػة كالمكاصػػفات القياسػػية الخميجيػػة كات

ا كالتعػاريؼ كالرمػػكز كالمصػطمحات الفنيػػة كاشػتراطات تنفيػػذ كأسػاليب سػػحب العينػات كالفحػػص كاالختبػار كالمعػػايرة طبقػػ
 .لمكائح التنفيذية الصادرة بذلؾ

التي تكضح المتطمبات األساسية  األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيدبالخاصة الفنية ىذه الالئحة  إصدار فإنو تـ
محميا أك تمؾ التي يتـ استيرادىا مف  المنتجة الجيداألجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة مف قبؿ سكاء استيفائيا  الكاجب

إعاقة مف ىذه المنتجات يتـ السماح بتداكليا الحر في أسكاؽ الدكؿ األعضاء دكف  كأيان  األعضاء،الدكؿ الخارج إلى أم مف 
 كانت مستكفية لمتطمبات ىذه الالئحة. إذاالمنافذ الجمركية  في

  .منيا يتجزأ ال جزء الالئحة بيذه المالحؽ ككافة التمييد ىذا :مالحظة
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 األول الفصل

 العامة المتطمبات
كالذم  الثانيىي اإلصدار "الالئحة الفنية الخميجية لألجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيد" ىذه الالئحة إّف  مقدمة:
المطابقة الئحة التحقؽ مف " كبعنكاف 16/11/1226( بتاريخ BD07070503تعديالن كتحديثان للصدار األكؿ رقـ )يعتبر 
 ".المصممة لمعمؿ عند جيد معيف كالمعدات الكيربائية لألجيزة

 أهم مقتضيات التعديل والتحديث:

 ؛تقكيـ المطابقة" كالتزامات "الجيات المقبكلة" إجراءات" ك"االقتصادييف الفاعميفالتزامات "تحديد تعريؼ دقيؽ ك  -أ 

يـ يكتق األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيدزاـ الصانعيف بتحميؿ كافة المخاطر التي يمكف أف تسببيا إل -ب 
 ؛احتماؿ التعرض ليا

 الكيربائية منخفضة الجيد.كالمعدات إضافة متطمبات التكافؽ الكيركمغناطيسي لألجيزة  -ج 

 (: التعريفات1)المادة 

مالـ يقتض سياؽ النص خالؼ  ،في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة، تككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المبينة قريف كؿ منيا
 ذلؾ:

 مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية. مجمس التعاون:.1
 ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية. الهيئة:.2
)دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مممكة البحريف، المممكة العربية السعكدية، ييئة الالدكؿ األعضاء في الدول األعضاء: .3

 سمطنة عماف، دكلة قطر، دكلة الككيت، الجميكرية اليمنية(.
 مجمس إدارة الييئة.مجمس اإلدارة: .4
 : المجمس الفني لمييئة.المجمس الفني.5
المجنة المشرفة عمى عممية إصدار المكائح الفنية الخميجية، كتضـ في  :ق من المطابقةالمجنة الخميجية لمتحق.6

كف المطابقة أك تطبيؽ ؤ عضكيتيا ممثميف عف األجيزة الكطنية لمتقييس في الدكؿ األعضاء مف المختصيف في ش
 .القياسية المكاصفات
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أنشطة المجاف الفنية لممكاصفات المكاصفات القياسية ك عممية إصدار  عمىالمجنة المشرفة  :المجنة العامة لممواصفات.7
 كتضـ في عضكيتيا مدراء المكاصفات بأجيزة التقييس الكطنية. بالييئة،

جميع األجيزة كالمعدات الكيربائية كاإللكتركنية كاألجيزة كالتركيبات التي تحتكم عمػى  :الكهربائية والمعدات األجهزة.7
فكلت بالنسبة لمتيار المتردد كبيف  1222ك 42بمقنف جيد بيف  لالستخداـأك إلكتركنية كمصممة /ك كيربائيةمككنات 

 (.1) محؽكالظكاىػر المذككرة في الم كالمعدات الكيربائيةفكلت لمػتيار المستمػر، خالؼ األجيزة  1422ك 64
 .بمعرفة الصانعأك المعدة الكيربائية الجيد المحدد لمجياز  :Rated voltage المقنن الجهد .8

 ،بمعرفة الصانع أك المعدة الكيربائيةمدل الجيد المحدد لمجياز : Rated voltage rangeمدى الجهد المقنن .12
 .يو األدنى كاألقصىمعبرا عنو بحدّ 

 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةقدرة الدخؿ المحددة لمجياز  :Rated power input المقننة الدخل قدرة.11
 أك المعدة الكيربائيةمدل قدرة الدخؿ المحددة لمجياز : Rated power input rangeمدى قدرة الدخل المقننة .12

 يو األدنى كاألقصى.بمعرفة الصانع، معبرا عنو بحدّ 
 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةالتيار المحدد لمجياز : Rated currentالتيار المقنن .13
 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةالتردد المحدد لمجياز : Rated frequencyالتردد المقنن .14
بمعرفة  أك المعدة الكيربائيةمدل التردد المحدد لمجياز : Rated frequency rangeمدى التردد المقنن .15

 يو األدنى كاألقصى.الصانع، معبرا عنو بحدّ 
في  أك المعدة الكيربائيةالظركؼ التي يتـ عندىا تشغيؿ الجياز : Normal operationالتشغيل العادي .16

 االستخداـ العادم عندما يتـ تكصيمو بمنبػع التغذية.
: أية ظاىػرة كيركمغناطيسػية يمكػف أف تفسد أداء Electromagnetic disturbanceتشويش كهرومغناطيسي .17

أك نظاـ. كيمكف أف يككف التشكيش الكيركمغناطيسي  أك معدة كيربائية أك كحدة مف جياز أك معدة كيربائيةجياز 
 عبارة عف ضكضاء كيركمغناطيسية أك إشارة  ير مر كب فييا أك تغير في انتشار الكسط ذاتو.

أك نظاـ عمى  أك معدة كيربائيةأك كحدة مف جياز  أك معدة كيربائيةمقدرة جياز : Immunity )حصانة( مناعة.18
 تشكيش كيركمغناطيسي. أف يتأثر بأمأداء عمػمو دكف 

أك كحدة مف جياز  أك معدة كيربائيةمقدرة جياز : Electromagnetic compatibilityتوافق كهرومغناطيسي .19
تشكيشػات بالبيئػة  مككنات تمؾعمى أم مف  يؤثردكف أف  مالئـأك نظاـ عمى أداء كظيفتو بشػكؿ  أك معدة كيربائية

 .محتممةكيػركمغناطيسية  ير 
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 .المكزع كأالمستكرد  كأالممثؿ الرسمي  كأالصانع  االقتصادي: الفاعل.20
كصكالن لممستيمؾ النيائي )كتشمؿ  ابعد إنتاجي األجيزة كالمعدات الكيربائيةمر بيا تكؿ المراحؿ التي  سمسمة اإلمداد:.21

 (.، إلخصيؿالتك عمميات االستيراد كالتخزيف كالبيع بالجممة كالمفرؽ ك 
 .المشتركة الخميجية السكؽألكؿ مرة في  األجيزة كالمعدات الكيربائية كضع الوضع في السوق:.22
بيدؼ التكزيع أك االستعماؿ أك االستيالؾ في الدكؿ  باألجيزة كالمعدات الكيربائيةأم إمداد  العرض في السوق:.23

 األعضاء في إطار نشاط تجارم، سكاء كاف ذلؾ مقابؿ مبالغ مادية أك بدكنيا.
 .عرض في السكؽمف ال في سمسمة اإلمداد األجيزة كالمعدات الكيربائيةمنع إجراء ييدؼ إلى ىك أم  السحب:.24
 .لممستعمؿ النيائيا عرضيالتي تـ فعال  األجيزة كالمعدات الكيربائيةإجراء ييدؼ إلى استرجاع  االستدعاء:.25
ما، أك يككؿ تصميمو أك تصنيعو إلى  ةكيربائيأك معدة جياز أم شخص طبيعي أك اعتبارم يقـك بتصنيع  الصانع:.26

 شخص طبيعي أك اعتبارم آخر، ثـ يقكـ بتسكيقو تحت اسمو الشخصي أك تحت العالمة التجارية الخاصة بو.
أم شخص طبيعي أك اعتبارم يككف مقره داخؿ إحدل الدكؿ األعضاء كحاصؿ عمى تككيؿ مكثؽ  الممثل الرسمي:.27

 مف الصانع لتمثيمو.
جيزة ألل في السكؽكضع الأم شخص طبيعي أك اعتبارم مقره داخؿ إحدل الدكؿ األعضاء، كيقكـ ب المستورد:.28

 .خارج الدكؿ األعضاءمف  كيربائيةالمعدات الك 
األجيزة  في السكؽالمستكرد، يعرض  كأأم شخص طبيعي أك اعتبارم في سمسمة اإلمداد،  ير الصانع  الموزع:.29

 .كالمعدات الكيربائية
كتعني استيفاء السمعة أك الخدمة أك العممية أك النظاـ أك الجية أك الشخص  (:لمتطمباتااستيفاء ) المطابقة.30

مكاصفات قياسية أك شركط عقد أك لكائح فنية خميجية أك لممتطمبات الخاصة بكٍؿ منيا، كقد تككف ىذه المتطمبات 
 إلخ.، مطمب لمستيمؾ

أك عممية أك نظاـ أك شخص أك جية قد  ةكيربائيأك معدة بجياز إثبات أف متطمبات محددة خاصة  تقويم المطابقة:.31
 تـ استيفاءىا.

 ثـ كتتأكد لممنَتج، الفني التصميـ بمراجعة مقبكلة جية بمقتضاه تقكـ المطابقة تقكيـ إجراء مف جزء ىك فحص الطراز:.32
 .بو الخاصة الخميجية الفنية المكائح متطمباتب يفي لممنَتج الفني التصميـ بأف تقر



23
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

هيئة التقييس لدول مجمس 
 التعاون لدول الخميج العربية

GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

41  /44

 الفني التصميـ أفىي شيادة تصدرىا جية مقبكلة بعد القياـ بفحص الطراز كتقر بمكجبيا ب شهادة فحص الطراز:.33
 .بو الخاصة الخميجية الفنية المكائح متطمباتب يفيطراز الخاضع لمفحص لم

الجيات التي تقكـ بإجراءات تقكيـ المطابقة، شاممة المعايرة كاالختبار كمنح الشيادات  جهات تقويم المطابقة:.34
 كالتفتيش.

كجية  تـ تعيينيا مف قبؿ جية التعييف تقكيـ المطابقة : جيةالجهة المقبولة )الجهة المقبولة لتقويم المطابقة(.35
 .الخميجية السارية، كفقا لمكائح الفنية المطابقة في نطاؽ معيف لتقكيـمقبكلة 

 .ىي الجية المختصة بعممية التعييف جهة التعيين:.36
كثيقة معتمدة مف مجمس اإلدارة تكضح اإلجراءات المستخدمة بطريقة مباشرة أك  إجراءات تقويم المطابقة الخميجية:.37

  ير مباشرة لتقكيـ المطابقة.
الذم يمنح الدكؿ األعضاء الحؽ في اتخاذ تدابير حمائية ككقائية مؤقتة، بناء عمى المعمكمات المبدأ  المبدأ الوقائي:.38

المتكفرة كفي  ياب اإلثباتات العممية الكافية عمى عدـ سالمة المنتج، شريطة سعي تمؾ الدكلة لمحصكؿ عمى 
 المعمكمات اإلضافية الالزمة لمتقييـ المكضكعي لمصدر الخطر في المنتج.

الدكؿ األعضاء تحدد المتطمبات أم مف كثيقة إلزامية صادرة عف الجيات المختصة في التشريعات الوطنية: .39
 األساسية لمنتج أك لفئة محددة مف المنتجات.

شيادة مف طرؼ ثالث تثبت بصفة رسمية أف جية تقكيـ مطابقة معينة مؤىمةن لمقياـ بمياـ تقكيـ مطابقة  االعتماد:.40
 .ةمحدد

ُتكضع عمى المنتج ، ذات شكؿ خاص، لدكؿ الخميج العربية ىي شارة المطابقة لدكؿ مجمس التعاكف ابقة:شارة المط.41
قرار المطابقة،  لمداللة عمى مطابقة المنَتج لممتطمبات األساسية الكاردة في الالئحة الفنية الخميجية الخاصة بو. أك/ كات

 القكاعد، كالمتكرراالعتيادم  لالستخداـ، تضعدارة كثيقة معتمدة مف مجمس اإل المواصفة القياسية الخميجية:.42
كتشمؿ كالتعميمات أك الخصائص لممنتجات أك العمميات كطرؽ اإلنتاج ذات العالقة، كالتي ال يككف التقيد بيا إلزاميان، 

خاص المصطمحات كالتعاريؼ كالتعبئة كمتطمبات كضع العالمات أك الممصقات التي تنطبؽ عمى المنتجات  بشكؿ
 أك الخدمات أك العمميات أك طرؽ اإلنتاج.



24
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

هيئة التقييس لدول مجمس 
 التعاون لدول الخميج العربية

GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

44  /44

كثيقة معتمدة مف مجمس اإلدارة تضع خصائص المنتجات كالعمميات المرتبطة بيا كطرؽ  الالئحة الفنية الخميجية:.43
بيا. كقد تشمؿ أك تبحث بشكؿ خاص في  لتزاـاالكاـ اإلدارية سارية المفعكؿ كالتي يجب إنتاجيا، بما في ذلؾ األح

المصطمحات كالتعاريؼ كالتعبئة، كمتطمبات كضع العالمات أك الممصقات التي تنطبؽ عمى المنتجات أك الخدمات 
 أك العمميات أك طرؽ اإلنتاج.

 .مف ىذه الالئحة (4)ك (3) يفمحقالكثائؽ المذككرة في الم الوثائق الفنية:.44
، كالتي يتكجب البيئةالسالمة كالصحة ك المتطمبات الخاصة بالمنتجات كالتي قد تؤثر عمى  المتطمبات األساسية:.45

 االلتزاـ بيا.
األنشطة كالتدابير التي تتخذىا سمطات مسح السكؽ، لمتحقؽ مف أف المنتجات تمبي المتطمبات  مسح السوق:.46

الفنية الخميجية ذات الصمة، كأنيا ال تشكؿ خطرا عمى الصحة كالسالمة كالبيئة أك أم  المنصكص عمييا في المكائح
 جانب آخر يتعمؽ بحماية المصمحة العامة.

كلة عف تنفيذ عمميات مسح ؤ التي تحددىا كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء كجية مؤىمة مس الجية السوق:سمطة مسح .47
 أكثر مف جية كاحدة ليذا الغرض. السكؽ عمى أراضييا، كلمدكؿ األعضاء أف تعيف

 مصدر محتمؿ لمضرر. Hazard(s):الخطر )أخطار( / .48
 احتماؿ ظيكر خطر مسبب لمضرر مرتبطان بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)المخاطر: / .49

 التطبيق (: مجال2المادة )

 (.1المتصمة بيا كالمذككرة في المادة )متعريفات كالمصطمحات ل كفقان ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةتطبؽ ىذه الالئحة عمى 

 هدا األ(: 3المادة )

كمتطمبات التكافؽ  األجيزة كالمعدات الكيربائيةبالخاصة األساسية لمسالمة متطمبات التحديد إلى ىذه الالئحة  تيدؼ
الدكؿ أسكاؽ داخؿ بحرية التنقؿ  ثـمف ك  في السكؽ، تمؾ األجيزة كالمعداتقبؿ كضع  استيفائياالكاجب  الكيركمغناطيسي

 األعضاء.
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 السالمةوأهدا   السوقفي  عرضال (:4المادة )

نتاجيا تصنيعيا  أف يتـ في السكؽ لعرضا أجؿ مف األجيزة كالمعدات الكيربائيةيشترط في  بما يتفؽ مع الممارسات كات
األشخاص تيدد سالمة  أالك  األعضاءدكؿ البيا في  المعمكؿاألساسية لمسالمة متطمبات بالاليندسية الجيدة فيما يتعمؽ 

 .أجمياالتي صنعت مف لأل راض كاستخداميا بطريقة صحيحة ككفقان  كصيانتياعندما يتـ تركيبيا  ،كالبيئة كالممتمكات

 .المادة ىذه فيالالزمة لتحقيؽ األىداؼ المشار إلييا لمسالمة ( كافة المتطمبات األساسية 1) محؽالميكضح 

 الحركةحرية  :(5المادة )
 المستكفية األجيزة كالمعدات الكيربائيةاتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية لضماف حرية انسياب بالدكؿ األعضاء  تقكـ
 .األخذ في االعتبار الفركقات الكطنيةبعد  ،الدكؿ األعضاءأسكاؽ في متطمبات ىذه الالئحة ل

 الكهرومغناطيسيالتوافق  :(6المادة )
 الكيركمغناطيسي التكافؽ متطمبات تحقؽ بحيث الالئحة بيذه المشمكلة كالمعدات الكيربائيةاألجيزة  كتصنع تصمـ أف يجب
 .(1) محؽالم مف (3) الفقرة في بيفم ىك كما

 بالكهرباء اإلمداد(: 7) المادة

 في مذككر ىك مما تشددا أكثر األجيزة كالمعدات الكيربائيةعمى  قيكد فرض يتـ ال أنو مف التأكدب األعضاء الدكؿ تقكـ
ىذه  مستخدمي إلمداد أك بالشبكة لمتكصيؿ بالكيرباء اإلمداد كجيات سمطات بكاسطة( 1) كالممحؽ( 5)ك( 3) مادتيفال

 .بالكيرباء كالمعدات األجيزة

 الفصل الثاني

 االقتصاديين الفاعمين مسؤوليات

 الصانع مسؤوليات(: 8المادة )

 المطابقة لمتطمبات ىذه الالئحة. كالمعدات الكيربائية األجيزةيضع في السكؽ إال  أال الصانع يجب عمى.1
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 األجيزة تمؾكتصنيع تصميـ  يضمف أفّ  أفْ الصانع في السكؽ، يجب عمى  األجيزة كالمعدات الكيربائيةعند كضع .2
 (.1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفطبقا لممتطمبات الكاردة في  ـ  ػتَ  قد كالمعدات الكيربائية

 .حكلوالالزمة كأف يكفر اإلثباتات  (12) لممادة كفقا المطابقة تقكيـ بإجراء يقـك أف الصانع عمى يجب.3

 يجب ،( مف ىذه المادة2مفقرة )ل كفقا المحددة المتطمبات مع األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة إثبات يتـ عندما.4
 كتثبيتمف ىذه الالئحة، ( 16) المادة ( مف1الفقرة ) في إليو المشار بالمطابقة الصانع إقرار إصدارعمى الصانع 

 .الخميجية المطابقة شارةالخميجية ذات العالقة ب ممتطمباتل كفقا المطابقة شارة

 في السكؽ. األجيزة كالمعدات الكيربائية( سنكات بعد كضع 12لفترة عشر ) إقرار الصانع بالمطابقةب حتفاظااليجب .5

 التسمسمي للنتاج بالنسبة المطابقة استمرارية لضماف الالزمة اإلجراءات تطبيؽ يضمف أف الصانع عمى يجب.6
األجيزة كالمعدات  خصائص كأ تصميـ في تغيير كؿ االعتبار في األخذعميو  كيجب، كيربائيةالكالمعدات  جيزةألل

األجيزة  بمطابقة اإلقرار أساسيا عمى تـ التي نيةلفا المكاصفات كأ الخميجية القياسية المكاصفات فيأك  الكيربائية
 .كالمعدات الكيربائية

 أجؿ كمف ،األجيزة كالمعدات الكيربائية في المتمثمة المخاطر إلى بالنظر الضركرة دعت كمما، الصانع عمى يجب.7
 ،المسكقة األجيزة كالمعدات الكيربائية مف عينات عمى اختبارات إجراء ،البيئةك  المستيمكيف كسالمة صحة حماية

ف، الشكاكل عف كالتحرم  األجيزة كالمعدات الكيربائية يخص فيما لمشكاكل بسجالت االحتفاظ، الحاؿ اقتضى كات
 .التتبعات ىذه عف المكزعيف إبالغ عميو يجب كما تمت، التي كاالستدعاءات المطابقة  ير

 الرقـ أك الدفعة كرقـ الطراز، رقـ تحمؿ الكيربائية كالمعدات األجيزة كؿ أف يضمف أف الصانع عمى يجب .8
 كضع استحالة حالة فيإال  ،الكيربائية كالمعدات األجيزة ىذه تعريؼ مؤشرات مف آخر مؤشر أم أك المتسمسؿ
 األجيزة عبكات عمى المعمكمات تمؾ تكفير يجب كما .طبيعتيا أك لحجميا نظرا المنتجات عمى المطمكبة المعمكمات
 .بيا المرفقة الكتيبات في أك الكيربائية كالمعدات

يجب عميو تبييف اسمو أك . ك العالمة التجارية المسجمة الكيربائية كالمعدات األجيزة عمىأف يبيف  الصانعيجب عمى .9
إال  معو عمى األجيزة كالمعدات الكيربائية، كالعنكاف المعتمد الذم يمكف مف خاللو التكاصؿ المسجؿ، التجارم االسـ
 في أك الكيربائية كالمعدات األجيزة عبكات عمىالمطمكبة  المعمكماتكؿ  تكفير يجب كما .االستحالةحالة  في

 .بيا المرفقة الكتيبات
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، كما يجب تكفير بالمغة العربية السالمةرشادات إب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمصاحبة  الصانع ضمافيجب عمى .10
 بالمغة العربية.تعميمات االستعماؿ 

بكضعيا في السكؽ  ير  قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في أدلة لمشؾ  تكفرت لوأك  ،الصانع اعتبرإذا .11
 األجيزة تمؾ لجعؿباألفعاؿ التصحيحية الالزمة  أف يقكـ فكران  فيجب عميو، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

إذا ما فإنو  ،بسحبيا أك استدعائيا إذا اقتضى الحاؿ. باإلضافة إلى ذلؾ يقـك ، أك أفمطابقة كالمعدات الكيربائية
فكرا أف يقـك الصانع  ىعم فيجب ،المكضكعة في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةنجمت أي

 في كالمعدات الكيربائية ألجيزةا تمؾالدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيإخطار السمطات الكطنية المختصة ب
 ، خاصة التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ التصحيحية التي تمتياتفاصيم كتحديديذه المخاطر ب أسكاقيا
 .بشأنيا

جميع المعمكمات  في الدكؿ األعضاء،عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،أف يكفر الصانعيجب عمى .12
ذا ،بالمغة العربية الكيربائيةاألجيزة كالمعدات كالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة  بالمغة تكفيرىا يمكف تعذر ذلؾ  كات

 عشريف يـك عمؿ. ، كذلؾ خالؿ فترة تحددىا السمطات المعنية عمى أال تتجاكزاإلنجميزية بعد مكافقة تمؾ السمطات

تزكيدىا يجب عمى الصانع التعاكف مع السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء كمما طمبت ىذه السمطات .13
 التي قاـ بكضعيا في السكؽ. األجيزة كالمعدات الكيربائيةمف  باإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر

 الرسمي الممثل مسؤوليات(: 9) المادة

 عف طريؽ تككيؿ مكتكب. يمكف لمصانع أف يعيف ممثال رسميان .1

عداد ( 7) ( مف المادة2الفقرة )المحددة في  مسؤكلياتال يجكز جعؿ ال.2  مف ضمف التككيؿ. الكثائؽ الفنيةكات

يجب عمى الممثؿ الرسمي أف ينجز المياـ المحددة لو في التككيؿ الذم يتسممو مف الصانع. كيجب أف يسمح .3
 عمى األقؿ:بالمياـ التالية التككيؿ لمممثؿ الرسمي بالقياـ 

( 12لفترة عشر ) المختصةالكطنية سمطات التصرؼ  تحتكالكثائؽ الفنية  إقرار الصانع بالمطابقةأف يجعؿ  -أ 
 ؛ؽتاريخ كضع المنتج في السك سنكات مف 

األجيزة ، بطمب مبرر منيا، جميع المعمكمات كالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة المختصةأف يكفر لمسمطات الكطنية  -ب 
 ؛كالمعدات الكيربائية
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األجيزة كافة التدابير المتخذة إلزالة المخاطر مف  في، منوعند طمبيا ، المختصةأف يتعاكف مع السمطات الكطنية  -ج 
 .المشمكلة بالتككيؿ كالمعدات الكيربائية

 المستورد مسؤوليات(: 10) المادة

 .لمتطمبات ىذه الالئحة المطابقة األجيزة كالمعدات الكيربائيةيضع في السكؽ إال  أال المستكرد يجب عمى.1

كأف يكفر اإلثباتات الالزمة  قاـ باإلجراء المناسب لتقكيـ المطابقة قدأف يتأكد مف أف الصانع  المستكرد يجب عمى.2
 .حكليا

تحمؿ شارة المطابقة، كأنيا مصحكبة بالكثائؽ  كالمعدات الكيربائية األجيزةأف يتأكد مف أف  المستكرد يجب عمى.3
 (.7) المادة مف( 8)ك( 7) الفقرتيففي المطمكبة، كأف الصانع قد قاـ باستيفاء المتطمبات المذككرة 

 .(16) المادة ( مف1كفقا لمفقرة ) األجيزة كالمعدات الكيربائية بمطابقة المستكرد إقرار إصدار المستكرد يجب عمى  .4

( 3) المادتيف ير مطابقة لمتطمبات  أجيزة كمعدات كيربائيةبأف  لالعتقاداألسباب  لديو المستكرد أك تكفرت إذا رأل.5
مطابقة. كمف  تصبحفي السكؽ حتى  األجيزة كالمعدات الكيربائية تمؾعدـ كضع  عميو يجب، ف(1) محؽالمك  (5)ك

الصانع كسمطات  إبالغ المستكردجب عمى ي األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةإذا ما نجمت أي ،جية أخرل
 مسح السكؽ بذلؾ.

 معو كالعنكاف المعتمد الذم يمكف مف خاللو التكاصؿ ،المسجؿ التجارم االسـاسمو أك بيف يجب عمى المستكرد أف ي.6
 .بيا الممحقة الكتيبات أك الكثائؽ في أك عبكاتيا عمى أك كالمعدات الكيربائية األجيزةعمى 

، كما يجب تكفير بالمغة العربية رشادات السالمةإب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمصاحبة  ضماف المستكرد يجب عمى.7
 بالمغة العربية.تعميمات االستعماؿ 

أف يتأكد مف عدـ تعارض عمميات ، كليتوؤ مس تحت األجيزة كالمعدات الكيربائيةطالما كانت ، المستكرد يجب عمى.8
 .(1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفلمتطمبات  األجيزة كالمعدات الكيربائيةىذه النقؿ مع مطابقة  كأالتخزيف 

كمف أجؿ ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةفي  بالنظر إلى المخاطر المتمثمةدعت الضركرة  كمما، المستكرديجب عمى .9
، المسكقة األجيزة كالمعدات الكيربائيةاختبارات عمى عينات مف  إجراء، البيئةك  حماية صحة كسالمة المستيمكيف

ف اقتضى الحاؿ ،الشكاكلعف  لتحر الك   ير  األجيزة كالمعدات الكيربائية يخص فيمابسجالت لمشكاكل  االحتفاظ ،كات
 التتبعات.المكزعيف عف ىذه  إبالغ، كما يجب عميو التي تمت المطابقة كاالستدعاءات
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بكضعيا في السكؽ  ير  قاـالتي  األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في األدلة لمشؾ  تكفرت لديوأك  المستكرد إذا رأل.10
 األجيزةتمؾ  لجعؿأف يقكـ فكرا باألفعاؿ التصحيحية الالزمة  فيجب عميو، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

إذا ما  فإنو ،بسحبيا أك استدعائيا إذا اقتضى الحاؿ. باإلضافة إلى ذلؾ يقكـأك أف  ،مطابقة كالمعدات الكيربائية
فكرا أف يقـك  ى المستكردعمفيجب  ،المكضكعة في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةنجمت أي

 في كالمعدات الكيربائية تمؾ األجيزةالدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيإخطار السمطات الكطنية المختصة ب
 التصحيحية التي تمت التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ خاصة ،ياتفاصيم كتحديدالمخاطر  بيذه أسكاقيا
 .بشأنيا

قراربإقرار الصانع بالمطابقة  االحتفاظ يجب عمى المستكرد.11 ( سنكات بعد كضع 12لفترة عشر ) بالمطابقة المستكرد كات
 .السمطات الكطنية المختصةالمعنية في السكؽ، كجعمو تحت تصرؼ  األجيزة كالمعدات الكيربائية

جميع المعمكمات  في الدكؿ األعضاء،عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،يجب عمى المستكرد أف يكفر.12
فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ  ،كذلؾ بالمغة العربية، األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة 

كذلؾ خالؿ فترة تحددىا السمطات المعنية عمى أال تتجاكز  ،الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة تمؾ السمطات
 .عشريف يكـ عمؿ

 كمما طمبت ىذه السمطات تزكيدىا ،الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء مع السمطاتالتعاكف  عمى المستكرديجب .13
 بكضعيا في السكؽ. قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائية المخاطر مفاإلجراءات المتخذة إلزالة ب

 الموزع ولياتؤ مس(: 11) المادة
 الالئحة.المطابقة لمتطمبات ىذه  األجيزة كالمعدات الكيربائيةفي السكؽ إال  يعرض أال كزعيجب عمى الم.1
كالمعدات  األجيزة تمؾ أف مف يتحقؽ أف المكزع عمى يجب السكؽ في األجيزة كالمعدات الكيربائية عرض قبؿ.2

تكفير  كبأنو تـ العربية بالمغة السالمة كبإرشادات المطمكبة بالكثائؽ مصحكبة كأنيا المطابقة شارة تحمؿ الكيربائية
( 7) الفقرتيف في المذككرة المتطمبات باستيفاء قاما قد المستكردك  الصانع كبأف ،بالمغة العربيةتعميمات االستعماؿ 

 مف ىذه الالئحة. (12) المادة مف( 5) الفقرة فيك ( 7) المادة مف( 8)ك

( 3) المادتيف لمتطمبات مطابؽ  ير مائية أك معدة كيربا ان جياز  بأف لالعتقاد األسباب لديو تكفرت أك ممكزعل تبيف إذا.3
ذا ،مطابقة بحتص حتى السكؽ في عرضيا عدـ عميو يجبف ،(1) محؽالمك  (5)ك  عف مخاطر ةأي نجمت ما كات

 .بذلؾ السكؽ مسح كسمطات المستكرد أك الصانع يبمغ أف المكزع عمى يجب ،األجيزة كالمعدات الكيربائية
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، أف يتأكد مف عدـ تعارض عمميات كليتوؤ مستحت  األجيزة كالمعدات الكيربائيةطالما كانت ، المكزعيجب عمى .4
 .(1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفلمتطمبات  كالمعدات الكيربائية األجيزةىذه التخزيف كالنقؿ مع مطابقة 

بعرضيا في السكؽ  ير  قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في  أدلة لمشؾو لتكفرت أك  المكزع اعتبرإذا .5
 لضماففيجب عميو فكران التأكد مف أنو تـ اتخاذ األفعاؿ التصحيحية الالزمة ، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

 فإنو ،ضافة إلى ذلؾباإلاقتضى الحاؿ.  إذاتـ سحبيا أك استدعائيا  وأك أن، كالمعدات الكيربائية ألجيزةا تمؾ مطابقة
إخطار السمطات الكطنية ب فكران أف يقـك عميو  فيجب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةإذا ما نجمت أي

، ياتفاصيم كتحديد المخاطريذه بفييا  األجيزة كالمعدات الكيربائيةىذه الدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيالمختصة 
 .بشأنيا التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ التصحيحية التي تمت كباألخص

جميع المعمكمات الدكؿ األعضاء، في عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،يكفر أف المكزع يجب عمى.6
التعاكف مع تمؾ السمطات كمما طمبت كيجب عميو ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة 

 قاـ بعرضيا في السكؽ. التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةإلزالة المخاطر مف  تزكيدىا باإلجراءات المتخذة

 الموزع أو المستورد إلى الصانع مسؤوليات فيها تتحول التي الحاالت(: 12) المادة

في حكـ الصانع، مف حيث الخضكع لألجيزة كالمعدات الكيربائية  المكزع كأأل راض ىذه الالئحة، يعتبر المستكرد 
أك  جياز( مف ىذه الالئحة، كذلؾ إذا قاـ أم مف المستكرد أك المكزع بكضع أم 8الصانع الكاردة في المادة ) مسؤكلياتل

في  تـ كضعو مف قبؿ كيربائيةأك معدة  جيازفي السكؽ باسمو أك تحت عالمتو التجارية، أك قاـ بتغيير أم معدة كيربائية 
 السكؽ بطريقة يمكف أف تؤثر عمى مطابقتو لممتطمبات المعمكؿ بيا.

 االقتصاديين الفاعمين هوية تحديد(: 13) المادة

 قتصادم قاـ بإمدادىـافاعؿ  كؿ السكؽ، عند الطمب، أف يحددكا لسمطات مسح االقتصادييف الفاعميفيجب عمى .1
 .بأجيزة كمعدات كيربائية ككذلؾ كؿ فاعؿ اقتصادم قامكا ىـ بإمداده ، بأجيزة كمعدات كيربائية

ليـ بتكفير المعمكمات، المشار إلييا  تسمح التي المناسبة كاإلجراءات النظـاالقتصادييف  الفاعميف لدل يككف أف يجب.2
مف تاريخ اإلمداد  سنكات 12 لمدةكذلؾ  طمبيا، عمى بناء السكؽ مسح لسمطات( مف ىذه المادة، 1في الفقرة )

 .األجيزة كالمعدات الكيربائيةب
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 الفصل الثالث

 الكهربائية والمعدات األجهزةمطابقة 

 الخميجيةالقياسية  ممواصفاتل المطابقة فرضية(: 14) المادة
 السالمة لمتطمبات مستكفية منيا ألجزاء أك الخميجية القياسية لممكاصفات المطابقة األجيزة كالمعدات الكيربائية عتبارا يجب

 في المتطمبات ىذه تغطية تمت حيثما، (1)كالممحؽ  (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽاألساسية ك 
 .منيا المعنية األجزاء في أك القياسية المكاصفات تمؾ
 .السارية الخميجية القياسية المكاصفات قائمة عمى لمحصكؿ ييئةمل اإللكتركني المكقع إلى الرجكع يمـز

 الدولية القياسية ممواصفاتل المطابقة فرضية (:15) المادة
األجيزة كالمعدات  عتبارا يجب (،13حيثما لـ يتـ إصدار أك نشر المكاصفات القياسية الخميجية المشار إلييا في المادة )

 منيا معنية ألجزاء أك( IECالكيركتقنية )الصادرة عف المجنة الدكلية الدكلية  القياسية لممكاصفات المطابقة الكيربائية
 تمت حيثما( 1)كالممحؽ  (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة لمتطمبات مستكفية
 منيا. المعنية األجزاء في أكالدكلية  القياسية المكاصفات تمؾ في المتطمبات ىذه تغطية

 الخميجية القياسية المواصفات عمى الرسمية االعتراضات(: 16) المادة

 التكافؽك  األساسيةال تمبي كؿ متطمبات السالمة  أف مكاصفة قياسية خميجية ييئةالدكلة عضك أك ترل عندما .1
(، فإنو يتـ عرض ىذا األمر عمى 1)محؽ المك  (5)ك( 3) تيفالمادالتي تغطييا كالمذككرة في  الكيركمغناطيسي

 .حكؿ ذلؾ المجنة بإبداء الرأمىذه كتقـك  ،بالتبريرات الالزمة ، مرفقان المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة

، باتخاذ القرار بشأف تعديؿ المكاصفة القياسية المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنةييئة عمى ضكء رأم التقـك .1
 الخميجية المعنية.

مراجعة كتعديؿ المكاصفة ب لممكاصفات العامة المجنة تقكـ في المكاصفة القياسية الخميجيةعند اقتضاء التعديؿ .2
 القياسية الخميجية المعنية.
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 بالمطابقة المستورد إقرار/  بالمطابقة الصانع إقرار(: 17) المادة

 بالمطابقةالصانع إقرار .1

 التكافؽك  األساسيةالسالمة  متطمبات كؿ ستيفاءا تـقد  بأنو بالمطابقةالصانع إقرار  فيالتصريح  يجب -أ 
 ؛(1)الممحؽ ك  (5ك) (3) تيفالماد في المذككرة الكيركمغناطيسي

، كأف (4) الممحؽ في المرفؽ لمنمكذج كفقان  نجميزيةكاإل العربية بالمغتيف بالمطابقةالصانع إقرار  يككف أف يجب -ب 
 كفقا األجيزة كالمعدات الكيربائية عمى المطبؽ المطابقة تقكيـ إجراء يحدد كأف، فيو الكاردة لمعناصر شامالن يككف 
 ؛لذلؾ كمما كانت ىناؾ ضركرة اإلقرار تحديث يجب كما ،(12)لممادة 

 .األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة كليةؤ مس الصانع يتكلى ،بالمطابقةالصانع إقرار  بإصدار قياـال عند -ج 
 إقرار المستورد بالمطابقة.1

 التكافؽك  األساسيةالسالمة  متطمبات كؿ ستيفاءا تـقد  بأنوإقرار المستكرد بالمطابقة  في التصريح يجب -أ 
 المستكردة األجيزة كالمعدات الكيربائيةبالنسبة لكؿ  (1)كالممحؽ ( 5)ك( 3) تيفالماد في المذككرة الكيركمغناطيسي
 ؛()الشحنة ضمف اإلرسالية

، كأف (5)الممحؽ  في المرفؽ لمنمكذج كفقان  نجميزيةكاإل العربية بالمغتيف بالمطابقةيككف إقرار المستكرد  أف يجب -ب 
 كفقا األجيزة كالمعدات الكيربائية عمى إجراء تقكيـ المطابقة المطبؽ يحدد كأف، فيو الكاردة لمعناصر شامالن  يككف

 ؛لذلؾ كمما كانت ىناؾ ضركرة اإلقرار تحديث يجب كما ،(12لممادة )

 األجيزة كالمعدات الكيربائية كؿ مطابقة كليةؤ مس المستكرد يتكلى بالمطابقة، المستكرد إقرار بإصدار القياـ عند -ج 
 .)الشحنة( اإلرسالية ضمف المستكردة

 المطابقة لشارة العامة المبادئ(: 18) المادة

 .المطابقة شارة السكؽ في تعرض التي األجيزة كالمعدات الكيربائية تحمؿ أف يجب.1

كفؽ المتطمبات الخميجية ذات العالقة  السارية كؿ المتطمبات كالمعدات الكيربائية يزةاألج ىذه تستكفي أف يجب.2
 .الخميجية شارة المطابقةب

 ،ىذه الالئحة مقتضياتطبقا لالحاممة لشارة المطابقة  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب عمى الدكؿ األعضاء اعتبار .3
 .(1كالممحؽ ) (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي كالتكافؽ األساسيةالسالمة  مستكفية لمتطمبات
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شارة المطابقة أك التي ال تمتـز بمتطمبات ىذه الالئحة أف ُتعرض  ال تحمؿ الكيربائية التيلألجيزة كالمعدات يسمح .4
تبيف عدـ  ةبسيكل إزالتيا يمكف الك ، شرط أف تككف عمييا إشارة كاضحة فقط التسكيقية المعارضأك ُتستخدـ في 

 تصبحلف يتـ عرضيا في السكؽ إال بعد أف  كالمعدات الكيربائية األجيزةكأف ىذه ، التزاميا بمتطمبات ىذه الالئحة
 مطابقة.

 الرابع الفصل

 المطابقة تقويم

 المخاطر (: تحميل19) المادة
مف خالؿ تحديد طر اخلمفي السكؽ، أف يقكـ بتحميؿ ا األجيزة كالمعدات الكيربائيةقبؿ كضع  ،الصانعيجب عمى 

 ،التسخيف أك االشتعاؿ بقابمية المتعمقة كتمؾ كاإلشعاعية كالصحية كالكيربائية كالميكانيكية كالفيزيائية الكيميائيةاألخطار 
 .األخطار ليذه التعرض احتماؿ تقييـ إلى باإلضافة ،أك المعدة الكيربائية الجياز عف تنجـ قد التي

 األجهزة والمعدات الكهربائية عمى تسري التي المطابقة تقويم إجراءات(: 20) المادة

 خطكرتيما درجة حسب األجيزة كالمعدات الكيربائيةلفئتيف مف  قائمتيفالمطابقة  مف لمتحقؽ تحدد المجنة الخميجية.1
 .(1( كالقائمة )1القائمة )ب يشار إلييما البيئةك  كالممتمكاتاألشخاص عمى 

 .(2) جراء تقكيـ المطابقة المفصؿ في الممحؽإل (1)في القائمة  األجيزة كالمعدات الكيربائيةتخضع .2

 .(3) جراء تقكيـ المطابقة المفصؿ في الممحؽإل (1في القائمة ) األجيزة كالمعدات الكيربائيةتخضع .3

 الكيركتقنية الدكلية لمجنة المطابقة تقكيـ لنظاـ طبقا مطابقة شيادة عمى الحاصمةاألجيزة كالمعدات الكيربائية  تعتبر.4
(IECEE CB SCHEME) - بما فييا كضع األعضاء  لمدكؿ الكطنية الفركقات االعتبار في األخذ عميو يجب الذم

 (.3)ك( 2) الممحقيف في المفصمة المطابقة تقكيـ إلجراءات مستكفية -شارة المطابقة الخميجية

 كما لمنتجو المناسب المطابقة تقكيـ بإجراء القياـ الصانع عمى يجب السكؽ، في كيربائية معدة أك جياز أم كضع قبؿ.5
 .المادة ىذه مف (3) أك (2) كأ( 1) راتالفق في مفصؿ ىك
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 المطابقة تقويم جهات لمتعامل مع العامة المبادئ (:21) مادةال
طبقا ليذه الالئحة،  ،كالمعدات الكيربائيةاألجيزة المجكء إلى خدمات طرؼ ثالث مف أجؿ إجراء تقكيـ مطابقة  حالة في

 .(1مقبكلة كفقا لمتعريؼ في المادة )يجب إسناد خدمة تقكيـ المطابقة إلى جيات 

 الداخمية المختبرات (:22) مادةال

الفقرة في  إلصدار تقارير االختبارات المذككرةاستخداـ مختبرات داخمية تابعة لمصانعيف أك تشكؿ جزءان منيـ  عند.1
، يجب أف تككف ىذه المختبرات مستقمة عف جية التصنيع (4.ب( مف الممحؽ )2الفقرة )ك ( 3مف الممحؽ ) (.ب1)
األجيزة كالمعدات تشترؾ في التصميـ أك اإلنتاج أك اإلمداد أك التركيب أك االستخداـ أك الصيانة ألم مف  أالك 

 التي تضطمع باختبارىا. الكيربائية
 ( مف ىذه المادة استيفاء المتطمبات التالية:1لمذككرة في الفقرة )يجب عمى المختبرات الداخمية ا.2

أف تككف معتمدة كفقان لمكائح الخميجية الخاصة باالعتماد مف قبؿ مركز االعتماد الخميجي أك أية جية اعتماد  .أ 
 المنتدل أك (ILAC) عتماد المختبراتلمنظمة التعاكف الدكلي ال المتبادؿ االعتراؼ اتفاقيات عمى مكقعة

 .(IAF) عتمادالدكلي لال
ثباتيا .ب  لمركز االعتماد  أف تككف في شكؿ كيانات تنظيمية محددة، كأف تضمف حيادية إصدار التقارير كات

 الخميجي أك لجية االعتماد المعنية.
في أم نشاط يمكف أف يتعارض مع استقالليتيا كنزاىتيا فيما يتعمؽ بنشاطات االختبار،  مشاركةتككف  أال .ج 

 .كيسرم ىذا االلتزاـ عمى مكظفييا
 .ـأف تككف خدماتيا مقدمة حصران لمصانعيف التي تشكؿ جزءان مني .د 

كسمطات مسح السكؽ  جية التعييفيجب عمى الصانعيف تقديـ المعمكمات الخاصة باعتماد مختبراتيـ الداخمية إلى .3
 عند الطمب.
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 الخامس الفصل

 األعضاء الدول وسمطات التزامات

الوقائي المبدأ(: 23) المادة
ألجيزة كالمعدات الكيربائية بالنسبة لالكقائي  أالمبدبعيف االعتبار  األعضاء المختصة في الدكؿالكطنية السمطات  تأخذ

تنظيـ مسح السكؽ كفقان عند الكفاء بااللتزاـ العاـ بىذه الالئحة، كبخاصة ( مف 1المادة )عمى النحك المنصكص عميو في 
 ( مف ىذه الالئحة.42ممادة )ل

 السوق مسح بتنظيم العام االلتزام(: 24) المادة
جراء مسح بالدكؿ األعضاء  تقـك التي تـ كضعيا في السكؽ كفقا لمتطمبات  ألجيزة كالمعدات الكيربائيةلسكؽ لاتنظيـ كات

 .ىذه الالئحة مف( 26ك)( 52) تيفالماديجب تطبيؽ مقتضيات  كفضالن عف ذلؾ ،ساريةالمكائح الفنية الخميجية ال

 المطابقة لتقويم المقبولة لمجهاتالسوق  مسح سمطات تعميمات(: 25) المادة

قامت شيادة بمعمكمات متعمقة بأية  تزكيدىالتقكيـ المطابقة المقبكلة  اتالجييمكف لسمطات مسح السكؽ الطمب مف .1
 مثؿ تمؾلأك بالمعمكمات التي تتعمؽ بأم رفض إصدار  نطاؽ عممياضمف  بإصدارىا أك سحبيا اتالجيتمؾ 

 .كالكثائؽ الفنية اتاالختبار بما في ذلؾ تقارير  ،الشيادة

 التكافؽك  األساسية السالمة متطمبات تمبي ال ما أجيزة كمعدات كيربائية أف السكؽ مسح اتسمط كجدت إذا.2
 اتالجي إلى تعميمات إصدارتقـك ب (1) محؽمكال (5)ك (3) المادتيف في عمييا المنصكص الكيركمغناطيسي

 .األمر اقتضى إذا األجيزة كالمعدات الكيربائيةبتمؾ  المتعمقة اتشيادال لسحب المطابقة لتقكيـ المقبكلة

 التي قامت بإصدارىا اتشيادالفي المقبكلة إلعادة النظر  اتإصدار تعميمات إلى الجيب مسح السكؽ اتسمط تقكـ.3
مف  (3الممحؽ )مف  2الفقرة كمما كاف ذلؾ ضركريا، كخاصة في حاالت مخالفة الضكابط المنصكص عمييا في 

 .ىذه الالئحة
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 IECEE)لنظامالجهات الُمصدرة لشهادة المطابقة طبقا ب المختصةالوطنية  سمطاتال عالقة(: 26) المادة
CB SCHEME) 

 (IECEE CB SCHEME) لنظاـ طبقا المطابقة لشيادة الُمصدرة الجياتالطمب مف  المختصة الكطنيةمسمطات ليمكف .1
 .نطاؽ عممياضمف  بإصدارىا أك سحبيا اتقامت تمؾ الجيشيادة بمعمكمات متعمقة بأية  تزكيدىا

 عمى حاصمة كيربائية كمعدات أجيزة أف األعضاء الدكؿ مف دكلة أم في المختصة كطنيةال السمطات كجدت إذا.2
 الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة متطمبات تمبي الك  (IECEE CB SCHEME) لنظاـ طبقا المطابقة شيادة

 اتخاد أجؿ مف المطابقة لشيادة الُمصدرة ةالجي إعالـتقـك ب (1) كالممحؽ( 5)ك( 3) المادتيف في عمييا المنصكص
ذا. الالـز ة لمسمط يمكف ذلؾ، حكؿ الكافية الضمانات تكفيرك  الالزمة التصحيحية باإلجراءات ةالجي تمؾ تقـ لـ كات

 األعضاء الدكؿ كباقي الييئةك  IECEE منظمة بإعالـ كتقكـ الجية تمؾ عف الصادرة الشياداتب قبكؿال تعميؽ المعنية
 .ذلؾ حياؿ الالزمة التدابير التخاد

 األعضاء الدول إحدى عمى رمخاط تمثل التيوالمعدات الكهربائية  األجهزة مع التعامل إجراءات(: 27) المادة

 ساريةال الخميجية الفنية المكائح بمكجب إجراءات األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح ةسمط اتخذت حاؿ في.1
األجيزة  إحدل بأف لالعتقاد كاؼ سبب لدييا كاف حاؿ في أك ،ميمة رمخاط تمثؿ التي بالمنتجات المتعمقة

 ،كالبيئة كالممتمكاتاألشخاص سالمة  أك صحة عمى خطكرةن  تمثؿ الالئحة ىذه تشمميا التي كالمعدات الكيربائية
 يجبك . الالئحة ىذه في الكاردة المتطمبات جميع يغطي ةالمعني أك المعدة الكيربائية لمجياز تقييماجرم تمؾ السمطة تُ 

 .السكؽ مسح ةسمط مع الضركرة كفؽ التعاكف العالقة أصحاباالقتصادييف  الفاعميف عمى

( 1المشار إلييا في الفقرة ) التقييـ عممية سياؽ في، في أم مف الدكؿ األعضاء السكؽ مسح ةسمط كجدت حاؿ في.2
 تأخير دكف تطمب ،الالئحة ىذه في الكاردة لممتطمبات مطابؽ  ير أك المعدة الكيربائية الجياز أف مف ىذه المادة،

 ليصبح ةالسمط تمؾ تحددىا التي الالزمة التصحيحية اإلجراءات يتخذ أف العالقة صاحب االقتصادم الفاعؿ مف
 طبيعة مع تتناسبفترة  خالؿ استدعائو أك السكؽ مف ولسحب أك المتطمبات ليذه ان مطابق أك المعدة الكيربائيةالجياز 
 .كتحددىا السمطات المعنية الخطكرة

 لشيادة المطابقة طبقا لنظاـ تقكيـ المطابقة لمجنة الدكلية الكيركتقنيةالجية الُمصدرة  بإبالغ السكؽ مسح ةسمط تقكـ.3
(IECEE CB SCHEME)  كمنظمةIECEE ( 2( ك)1كفقان لمفقرتيف ) إجراءات مف اتخاذه تـ بما، أك الجية المقبكلة

 مف ىذه المادة.
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 أك المعدة الكيربائيةالجياز أف عدـ مطابقة  في أم مف الدكؿ األعضاءمسح السكؽ  ةسمطفي حاؿ اعتبرت .4
التي  كاإلجراءات التصحيحيةالدكؿ األعضاء بنتيجة التقييـ بقية ييئة ك الإخطار ب تقكـ ،الدكلةىذه يتجاكز حدكد 

 صاحب العالقة أف يتخذىا. االقتصادم الفاعؿمف  ُطمب

التصحيحية الالزمة بخصكص  اإلجراءاتتـ اتخاذ  قد صاحب العالقة التأكد مف أنو االقتصادم الفاعؿيجب عمى .5
 سكؽ.الالتي عرضيا في  األجيزة كالمعدات الكيربائية

حددتيا التي  الفترة خالؿ كالكافي المناسب التصحيحي اإلجراء العالقة صاحب االقتصادم الفاعؿ يتخذ لـ حاؿ في.6
 مناسبة مؤقتة تدابير تخاذاب ةسمطال تمؾ تقكـ، المادة( مف ىذه 2سمطة مسح السكؽ في الدكلة العضك عمالن بالفقرة )

أك  الجياز ءستدعااأك  لسحب أك المعنيةالعضك  الدكلة سكؽ في أك المعدة الكيربائية الجياز عرض تقييد أك منعل
بالمعمكمات عما اتخذتو ييئة كالدكؿ األعضاء األخرل ال بإخطارأيضا  تقكـك  ،ىذه الدكلة سكؽ مف المعدة الكيربائية

 .مؤقتةتدابير مف 

خاصة  ،كؿ التفاصيؿ المتكفرةمف ىذه المادة ( 5المشار إلييا في الفقرة )عف التدابير المؤقتة تتضمف المعمكمات .7
 ير المطابقة كمصدرىا كطبيعة عدـ المطابقة المفترضة  كالمعدات الكيربائية األجيزةالبيانات الميمة لمتعرؼ عمى 

كالردكد كالحجج  ،الدكلة العضك المعنيةفي قبؿ سمطة مسح السكؽ كطبيعة كمدة التدابير المتخذة مف  ،كخطكرتيا
 :تعكد إلىعدـ المطابقة  تتحدد بشكؿ خاص ما إذا كانك  ،االقتصادم صاحب العالقة الفاعؿالمقدمة مف 

 ؛كالبيئة كالممتمكاتاألشخاص سالمة ك  صحةبفي تحقيؽ المتطمبات المتعمقة  أك المعدة الكيربائية الجيازفشؿ  -أ 
 أك

كالتي ينتج عف  مف ىذه الالئحة (14)( ك13) تيفالمادكجكد قصكر في المكاصفات القياسية المشار إلييا في  -ب 
 تطبيقيا افتراض المطابقة.

 (مف ىذه المادة (7( ك)6) ير الدكلة التي قامت باتخاذ التدابير المذككرة في الفقرتيف الدكؿ األعضاء األخرل ) تقكـ.8
كبأية معمكمات إضافية في متناكليا بخصكص عدـ  قامت باتخاذىا،بأية تدابير  الدكؿ األعضاءبقية ييئة ك ال بإبالغ

مع ما اتخذتو الدكلة تفاقيا اكبأية اعتراضات لدييا في حاؿ عدـ  ،المعني أك المعدة الكيربائيةالجياز مطابقة 
 .مف ىذه المادة (7( ك)6)العضك مف التدابير المذككرة في الفقرتيف 

 مف إحدل ةبير المتخذابخصكص التد ،ييئةالالدكؿ األعضاء أك  إحدلفي حاؿ لـ يتـ إبداء أم اعتراض مف قبؿ .9
فإف مف ىذه المادة  (5)الفقرة في لييا إالمعمكمات المشار ب تاريخ إبال ياخالؿ ثالثة أشير مف  ،الدكؿ األعضاء

 .ةصبح مبرر تبير االتد تمؾ
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، مثؿ  ير المطابؽ المعني أك المعدة الكيربائية الجيازالالزمة بشأف دة قي  مُ اتخاذ التدابير البالدكؿ األعضاء تقكـ .10
 .تأخيرمف أسكاقيا دكف أم  أك المعدة الكيربائية الجيازسحب 

 األعضاء الدول لدى الحماية إجراءات(: 28) المادة

مف قبؿ إحدل الدكؿ األعضاء بعد اكتماؿ اإلجراء المتخذ كفؽ الفقرتيف  ةبير المتخذافي حاؿ إبداء اعتراض عمى التد.1
في دكلة معينة مخالؼ  ةبير المتخذاأف التد ييئةال، أك في حاؿ اعتبرت مف ىذه الالئحة (16( مف المادة )5( ك)4)

 الفاعميفأك  الفاعؿمشاكرات مع الدكؿ األعضاء كمع  بدكف تأخير الييئةتجرم  الساريةلمكائح الفنية الخميجية 
بير االتد تتقرر ما إذا كان، التقييـىذا مى ضكء نتائج كع بير.اؾ التدتمتقكـ بتقييـ ك أصحاب العالقة االقتصادييف 

لى  الييئة، كترسؿ ةأك  ير مبرر  ةمف الدكلة المعنية مبرر  ةالمتخذ أك  الفاعؿقرارىا مباشرة إلى جميع الدكؿ األعضاء كات
 أصحاب العالقة.االقتصادييف  الفاعميف

التدابير باتخاذ الدكؿ األعضاء  تقكـ، ةالمعنية مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاالتد الييئةت في حاؿ اعتبر  .2
بالغ  ير المطابقة مف أسكاقيا األجيزة كالمعدات الكيربائية الضركرية لمتأكد مف سحب  أما في حاؿ  بذلؾ. الييئةكات

 .اعنيلدكلة تمؾ اتتراجع ، ةالمعنية  ير مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاأف التد لييئةاقررت 

األجيزة كالمعدات كأف عدـ مطابقة  ةالمعنية مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاأف التد لمييئةتبيف في حاؿ .3
مف ىذه  (16المادة )ب( مف -6الفقرة )المكاصفات القياسية المشار إلييا في ُيعزل إلى كجكد قصكر في  الكيربائية
كتدعكىما لمتشاكر  لممكاصفات العامة كالمجنة المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنةكالن مف باألمر  ييئةال تبمغ، الالئحة

بداء الرأم، ثـ تقـك بإصدار قرارىا النيائي بيذا الشأف دكف   .تأخيركات

 (عاجل) لممعمومات السريع لمتبادل الخميجي النظام – المعمومات تبادل(: 29) المادة
 لتبادؿ المعمكماتلنظاـ الخميجي السريع مف خالؿ ا( 16( مف المادة )5)ك (3يتـ اإلخطار المنصكص عميو في الفقرات )

كيتـ اإلشارة فيو إلى أنو مطمكب بمكجب ىذه الالئحة كالالئحة العامة لسالمة المنتجات، كيتـ إرفاؽ كؿ ، (عاجؿ)
 .ليذه الالئحة كنظاـ عاجؿلو كفقا  ةالداعم اتاإلثباتالمعمكمات ك 
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 داريةاإل لممتطمبات المطابقة عدم(: 30) المادة

حالة مف حاالت كجدت إحدل الدكؿ األعضاء أم إذا ما ، في حاؿ مف ىذه الالئحة (16مع عدـ اإلخالؿ بالمادة ).1
 صاحب العالقة كضع حد لعدـ المطابقة المعنية: االقتصادم الفاعؿ، تطمب مف المذككرة فيما يميالمطابقة  عدـ

 ؛مف ىذه الالئحة (17المادة )ألحكاـ  بالمخالفة تثبيت شارة المطابقة -أ 

 ؛المطابقةعدـ تثبيت شارة  -ب 

 بالمطابقة؛ أم إقرارعدـ كجكد  -ج 

 ؛المتكفر عدـ صحة اإلقرار بالمطابقة -د 

 .الكثائؽ الفنيةكتماؿ اعدـ كجكد أك عدـ  -ق 

الدكلة  تتخذمف ىذه المادة،  (1في حاؿ استمرار كجكد أم حالة مف حاالت عدـ المطابقة المذككرة في الفقرة ).2
أك في السكؽ، أك ضماف سحبيا  األجيزة كالمعدات الكيربائية العضك المعنية التدابير الالزمة لتقييد أك منع عرض

 مف السكؽ.استدعائيا 

 السادس الفصل

 هيئةال إجراءات

 التطبيق وتدابير التعديالت(: 31) مادةال

، أف كالعممية، الفنية التطكرات مكاكبة أجؿ مف لمييئة، يجكز.1  بما ،المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة طريؽ عف تقـك
 :يمي

 الالئحة؛ بيذه المرفؽ( 1) )ق( مف الجزء )ثانيا( مف الممحؽ تحديث الفقرة -أ 

 ؛الالئحة بيذه المرفؽ( 2) الممحؽ في النظر إعادة -ب 

 (.20( مف المادة )1في الفقرة )( المذككرتيف 2)ك( 1) كنشر القائمتيف إصدار كمراجعة -ج 

 المجمس مكافقة بعد المفعكؿ سارية المادة، ليذه كفقان  المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة تجرييا التي التعديالت تعتبر.2
 .عمييا الفني
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 المجنة إجراءات(: 32) المادة

فيما يتعمؽ بيذه الالئحة كتعديالتيا، كليا  لممكاصفات العامة بالمجنةستعانة اال المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية لمجنة يجكز
لمجاف االستعانة ليذه اإحالة أم مكضكع فني إلى لجاف قطاعية أك متخصصة أك مصغرة منبثقة عنيا، كيجكز في الحؽ 

 .ييئةالبخبراء كمستشاريف مف خارج في أداء أعماليا 

 السابع الفصل

 إدارية أحكام

 اإلبالغ(: 33) المادة

ثـ  ،سريانياحكؿ تطبيؽ ىذه الالئحة بعد الستة أشير األكلى مف تاريخ  ييئةالإلى تقرير بإرساؿ األعضاء تقـك الدكؿ .1
 ذلؾ.بعد  كؿ سنة تباعان 

 األجيزة كالمعدات الكيربائيةلمكضع فيما يتعمؽ بسالمة  تقييمان  ( مف ىذه المادة1المذككر في الفقرة )يتضمف التقرير .2
 العكائؽالعضك كبياف  السكؽ التي قامت بيا الدكلة مسحكذلؾ عرضان عف أنشطة يتضمف  ك، كمدل فعالية ىذه الالئحة

عطاء  .المطابقة  ير المنتجات عمى التركيز مع إحصائية بيانات كات

 .عضك عف التقارير الخاصة بكؿ دكلة انشر ممخصتك ييئة تحرر ال.3

 والسرية الشفافية(: 34) المادة

 تمتـزفي حاؿ قامت السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء كالييئة بتبني أية تدابير بمكجب ىذه الالئحة، 
بمتطمبات الشفافية مف حيث ضركرة إطالع عامة المستيمكيف عمى مخاطر الصحة كالسالمة التي يمكف أف يتعرضكا ليا 

يجب عمييا مراعاة متطمبات السرية مف حيث ضركرة عدـ إفشاء كما ، األجيزة كالمعدات الكيربائية مف جراء استخداـ
تطمع عمييا في سياؽ تطبيؽ الالئحة كمسح األسكاؽ كالتي تغطييا "السرية  المعمكمات  ير المتعمقة بالصحة كالسالمة التي

تضي الضركرة إطالع التي تق كالمعدات الكيربائية األجيزة المينية" بمكجب طبيعتيا، باستثناء ما يتعمؽ بخصائص سالمة
 عامة المستيمكيف عمييا.
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 إبداء أسباب التدابير المتخذة(: 35) المادة

عرض  أية تدابير تتصؿ بتقييد أك منع إلييا، بمكجب ىذه الالئحة، في اتخاذ ستنادااليجب بياف األسس الدقيقة التي تـ .1
 أك سحبيا أك استدعاءىا. في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائية

بال و كذلؾ ، تأخير( مف ىذه المادة دكف 1المذككر في الفقرة ) إبالغ الطرؼ المعني بأم تدبير مف النكعيجب .2 كات
كسائؿ المعالجة المتاحة لو بمكجب التشريعات الكطنية المعمكؿ بيا في الدكلة المعنية كالميؿ الزمنية المحددة إلجراء ب

 تمؾ المعالجة.

 العقوبات(: 36) المادة

كالتي قد تشمؿ االقتصادييف  الفاعميفالمنظمة لمعقكبات المطبقة عمى الكطنية سف التشريعات بالدكؿ األعضاء  تقكـ.1
فرض عقكبات جنائية في حاؿ االنتياكات اليامة لألحكاـ الكطنية التي تـ اعتمادىا كفقا ليذه الالئحة، كأف تتخذ كافة 

 العقكبات.التدابير التي مف شأنيا ضماف تنفيذ تمؾ 

مع االنتياكات، كيمكف فعالة كرادعة كمتناسبة  ( مف ىذه المادة1لعقكبات المشار إلييا في الفقرة )ايجب أف تككف .2
 االقتصادم قد ارتكب في السابؽ انتياكات ليذه الالئحة. الفاعؿزيادتيا إذا كاف 

( مف ىذه المادة خالؿ سنة مف 2( ك)1تيف )المشار إلييا في الفقر الكطنية الدكؿ األعضاء الييئة بالتشريعات  تخطر.3
 .تأخيرتاريخ سرياف ىذه الالئحة، كما يجب عمييا التبميغ عف أية تعديالت الحقة عمى ىذه القكانيف دكف 

 الثامن الفصل

 الختامية األحكام

 العالقة ذات خرىاأل موائحال(: 37) المادة

فيما لـ يرد بشأنو نص  األجيزة كالمعدات الكيربائيةعمى  (BD-091005-04)تطبؽ الالئحة العامة لسالمة المنتجات رقـ 
 في ىذه الالئحة.
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 (: تحويل الالئحة إلى تشريعات وطنية في الدول األعضاء38المادة )

 ساريةكطنية قبؿ أف تصبح  تشريعاتتحكيؿ المكائح الخميجية إلى  ةشترط نظميا القانكنيتالدكؿ األعضاء التي  تقكـ
 ييئة بذلؾ أكالن بأكؿ.ال تخطرك ىذه الالئحة  سريافقبؿ تاريخ  بسف تمؾ التشريعات الكطنيةفييا المفعكؿ 

 لالئحة األول اإلصدار إلغاء(: 39) المادة

 رقـ "ألجيزة كالمعدات الكيربائية المصممة لالستخداـ في نطاؽ جيد معيف"الئحة التحقؽ مف المطابقة ل مغىتُ 
(BD07070503)– بسالمة خاصة كطنية أك خميجية فنية الئحة أم ككذلؾ ،- 16/11/1226بتاريخ  (1رقـ ) إصدار 

 .الفنية ، كذلؾ اعتباران مف تاريخ سرياف ىذه الالئحةالنطاؽ نفس في الكيربائية كالمعدات األجيزة

 النفاذ تاريخ(: 40) المادة

 .2015 ٌناٌر 1 خاعتباراً من تارٌ النفاذتدخل هذه الالئحة حٌز 
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 (1) محقالم
 الكهرومغناطيسي التوافق متطمباتو  منخفضة الجهد األجهزة والمعدات الكهربائيةبالخاصة لمسالمة المتطمبات األساسية 

 األساسية المتطمبات.2

زالتيا كذلؾ إيجب بياف ككضع الخصائص الرئيسية لألجيزة كالمعدات الكيربائية عمييا بصكرة كاضحة يصعب  -أ 
ذا تعذر ذلؾ فيجب بيانيا في كتيب أك نشرة ، الكيربائية أك كسميا عمى الجياز أك المعدةمف خالؿ لصقيا  كات

كذلؾ لضماف االستخداـ اآلمف ليا في التطبيقات التي صنعت مف  تشمؿ إرشادات االستعماؿترفؽ معيا 
 أجميا.

طريقة تضمف إمكانية ب -بما في ذلؾ األجزاء المككنة ليا  –األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تصنع  -ب 
 تجميعيا كتكصيميا بشكؿ آمف كجيد.

لييا في إبحيث تكفؿ تحقيؽ الكقاية مف األخطار المشار  األجيزة كالمعدات الكيربائيةع صنّ يجب أف تصمـ كتُ  -ج 
في التطبيقات التي  أك المعدة الكيربائيةشريطة أف يتـ استخداـ الجياز الممحؽ، مف ىذا  (2( ك)1) لفقرتيفا
 .مف أجميا كأف تتـ صيانتيا بطريقة مالئمةعدت أ

 
 األجهزة والمعدات الكهربائية من تنشأ التي األخطار من الوقاية.1

( أعاله، مف أجؿ ضماف ما 1العامة المذككرة في الفقرة ) الشتراطاتلطبقان تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية يجب 
 يمي:
أك أم ضرر قد ينتج عف التالمس المباشر أك  ير  الجسدممالئمة مف خطر األذل  األشخاص بطريقةحماية  -أ 

 ؛المباشر
أال تنتج درجات حرارة أك أقكاس كيربائية أك إشعاعات أك تأثيرات كيركمغناطيسية قد تسبب خطرا عمى  -ب 

 ؛المحيطة بيـ البيئة أك الممتمكات األشخاص أك
األجيزة كالمعدات بطريقة مالئمة مف األخطار  ير الكيربائية التي تنتج عف  كالممتمكاتاألشخاص حماية  -ج 

 ؛كالتي يمكف أف تظير مف الممارسات العممية الكيربائية
 ؛المتكقعة الجياز عمؿ لظركؼأف يككف العازؿ مناسبان  -د 
كشكؿ المأخذ  يجب أف يتـ مراعاة الجيد الكيربائي كالتردد الخاص بكؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء ككذلؾ نكع -ق 

 :)القابسات كالمقابس( المستخدـ في كؿ دكلة حسب الجدكؿ التالي
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االمارات العربية  
المملكة العربية  مملكة البةرين المتةدة

الجمهورية  دولة الكويت دولة قطر سلطنة ُعمان السعودية
 اليمنية

الجهد المقنن
 

)فو
ل

ت(
 230/400±10

%_6%
230/400±6%

127/220 ±5
لالستعمال بالنسبة 

اريتجلوا ًلسكنا
 

220/380 ±5
لالستعمال بالنسبة 

 الصناعً

240/415±6%240/415±6%240/415±6%220/400±6%

التردد
)هيرتز( 

 

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

60 Hz
± 0.1

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz

نوع وشكل 
القابسات
س 

والمقاب
 

C/D/GGGC/GD/GC/GA/D/G

 .حسب الرموز المذكورة فً الجدول أعاله .لمعرفة نوع وشكل القابسات والمقابس(IEC) موقع الهٌئة الدولٌة الكهروتقنٌةمالحظة: ٌلزم الرجوع إلى 

مصممة لمعمؿ  التي تعمؿ بأجكاء داخمية  ير مكيفة أك خارجية األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تككف  -ك 
 .بما يتناسب مع الظركؼ المناخية في الدكؿ األعضاء في ىذه األجكاء

 األجهزة والمعدات الكهربائيةالوقاية من األخطار التي تكون نتيجة لمؤثرات خارجية عمى .3
 ما يمي: مف أجؿ ضماف مف ىذا الممحؽ (1) فقرةال لممتطمبات األساسية المبينة في يجب تحديد التدابير الفنية طبقان 

شخاص األض عر  المتطمبات الميكانيكية المتكقعة بطػػريقة ال تُ  األجيزة كالمعدات الكيربائيةتستكفي  أف -أ 
 ؛لمخطر كالممتمكات

التأثيرات  ير المػيكانيكية في الظركؼ البيئية المتكقعة، بطػريقة ال  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تقػاكـ  -ب 
 لمخطر؛ كالممتمكاتاألشخاص ض عػر  تُ 

في ظركؼ زيادة الحمؿ  األشخاص كالممتمكاتعمى  اخطر  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أال تشكؿ  -ج 
 .المتكقعة

 الكهرومغناطيسي التوافق متطمبات.4
 األجيزة كالمعدات الكيربائيةمف  المتكلد )التشكيش( كالتداخؿ الكيركمغناطيسي ضطرابااليتجاكز  الأ يجب -أ 

 ؛كالمعدات األخرلمعدات الراديك كاالتصاالت السمكية كالالسمكية  كظائؼعمى  الذم يؤثرالمستكل 
الكيركمغناطيسي  )التشكيش( مف االضطراب المناعةمف  الكيربائية مستكلجيزة كالمعدات أللأف يككف  يجب -ب 

دكف حدكث تشكيش  ير مقبكؿ عند االستخداـ الطبيعي ليا.بحيث تعمؿ 
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 (2) محقالم
 والظواهر الطبيعية التي تقع خارج نطاق هذه الالئحة والمعدات الكهربائيةاألجهزة 

 ؛لالنفجار أجكاء قابمةفي  لالستخداـاألجيزة كالمعدات الكيربائية .1
 ؛ راض الطبيةشعاعي كاأللمطب اإل كالمعدات الكيربائيةاألجيزة .1
 ؛األجزاء الكيربائية لممصاعد الخاصة باألفراد كالبضائع.2
 ؛الكيرباء أجيزة قياس.3
 ؛أجيزة التحكـ في السكر الكيربائي.4
 ؛التداخؿ الراديك كيربائي.5
 ألحكػػػاـ المطابقػػػة ،الحديديػػػةلسػػػكؾ فػػػي السػػػفف كالطػػػائرات كا سػػػتخداـلال ،متخصصػػػةال األجيػػػزة كالمعػػػدات الكيربائيػػػة.6

 تمثيؿ فييا. لمدكؿ األعضاءطراؼ( الدكلية التي يكجد الجػيات )األ المكضكعة مف طرؼ ةػالسالم
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 (3) محقالم
 (2)القائمة  ضمن المدرجة ألجهزة والمعدات الكهربائيةل بالنسبةالمطابقة تقويم إجراء 

 :الوثائق الفنية.1
 األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب عمى الصانع إعداد الكثائؽ الفنية، كالتي يجب أف تمكف مف تقييـ مدل مطابقة  -أ 

 مع المتطمبات الفنية المطبقة، كما يجب أف تحتكم عمى تحميؿ كتقييـ مناسبيف لممخاطر
 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أف تحدد الكثائؽ الفنية المتطمبات المطبقة كأف تشمؿ، بحسب مقتضيات التقييـ، التصميـ كالتصنيع كتشغيؿ  -ب 
 تحكم الكثائؽ الفنية العناصر اآلتية عمى األقؿ حيثما لـز األمر:يجب أف ك . األجيزة كالمعدات الكيربائية

 الكيربائية؛كالمعدات كصؼ عاـ لألجيزة (1
المككنات كالمركبات الجزئية كالدكائر كمخططات كصؼ مفصؿ مع رسكـ التصميـ كالتصنيع، شامال قائمة (2

 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالمكاد المستعممة في 
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةالالزمة لفيـ الرسـك المشار إلييا كالمخططات كتشغيؿ األكصاؼ كالشركح (3
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةعناكيف أماكف تصنيع كتخزيف (4
 الكيركتقنيةالصادرة عف المجنة الدكلية  الدكلية القياسية لمكاصفاتا أكبياف لممكاصفات القياسية الخميجية (5

(IEC) ، ،ككصؼ لمحمكؿ المتخذة الستيفاء المتطمبات األساسية لمكائح الفنية الخميجية المطبقة كميان أك جزئيا
الصادرة عف المجنة  الدكلية القياسية لمكاصفاتا أك السارية حيثما ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية الخميجية

لممكاصفات القياسية الخميجية يجب أف تبيف الكثائؽ الفنية . في حالة التطبيؽ الجزئي (IEC) الكيركتقنيةالدكلية 
 الفقرات التي تـ تطبيقيا؛

 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميـ القائمة كالفحكصات المن(6
 ؛كصؼ إلجراء تقكيـ المطابقة المتبع(7
 .أك مف جية مقبكلة مف ىذه الالئحة، (22)، كفقا لممادة نعامصل تابعة داخمية اتمختبر تقارير االختبارات مف  (8

الكثائؽ الفنية بالمغة العربية، فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة  إعداديجب  -ج 
 .السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء

 لطمب استجابة العربية المغة إلى الفنية الكثائؽ مف المطمكبة لألجزاء ترجمة يقدـ أف أك المستكرد الصانع عمى يجب -د 
 .األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح سمطات مف مبرر
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 فإنيا منيا، ألجزاء ترجمةن  أك الفنية الكثائؽ تكفير أك المستكرد الصانع مف السمطات الكطنية المختصة تطمب عندما -ق 
 مبررات كجكد حاؿ في إال ترجمتيا، أك الكثائؽ ىذه مثؿ الستالـ عمؿعشركف يكـ  مدتو نيائيان  مكعدان  تحدد قد

 .كآنية جدية خطكرة حالة لكجكد بالنظر أقصر مدة تستدعي
 مسح لسمطات فإف الفقرة، ىذه مف( ق)ك( د)ك( ج) النقط في المذككرة لممتطمبات المستكرد أك الصانع يمتثؿ لـ إذا -ك 

أك الجية التي تحددىا  مقبكلة جية قبؿ مف الكيربائية المعدة أك الجياز عمى اختبار إجراء طمب في الحؽ السكؽ
 األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة مف التأكد أجؿ مف المستكرد، أك الصانع نفقة كعمى خالؿ فترة محددة

( 3) المادتيف في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة كلمتطمبات المعتمدة القياسية لممكاصفات
 (.1) كالممحؽ( 5)ك

 التصنيع.2
األجيزة يجب عمى الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية كي تضمف عمميات التصنيع كالمراقبة مطابقة  -أ 

( كمع متطمبات المكائح الفنية الخميجية 1المصنعة مع الكثائؽ الفنية المشار إلييا في الفقرة ) كالمعدات الكيربائية
 الخاصة بيا.

الصادرة عف المنظمة الدكلية القياسية المكاصفات  أكتعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة لممكاصفات القياسية الخميجية  -ب 
 أ(.-2) نقطةالخاصة بنظـ اإلدارة ذات الصمة مستكفية لشركط ال (ISO)لممكاصفات 

قرار الصانع بالمطابقة.3  شارة المطابقة وا 
عمى  بكضع الشارة ذات العالقة كالمتطمباتيجب عمى الصانع تثبيت شارة المطابقة كفقا لمكائح الفنية الخميجية  -أ 

 متطمبات المكائح الفنية الخميجية السارية. حقؽي أك معدة كيربائيةكؿ جياز 
)إقرار الصانع  الكيربائيةاألجيزة كالمعدات نمكذج مف لكؿ يجب عمى الصانع أف يصدر إقرارا مكتكبا بالمطابقة  -ب 

تيحو ضمف الكثائؽ الفنية ، كأف يُ (5في الممحؽ )المرفؽ ( كالنمكذج 17( مف المادة )1طبقا لمفقرة ) بالمطابقة(
( سنكات بعد كضع المنَتج في السكؽ. يجب أف يحدد إقرار الصانع 10لمدة عشر )المختصة لمسمطات الكطنية 

 مف أجمو. بالمطابقة نمكذج المنَتج الذم أصدر
 يجب تكفير نسخة مف إقرار الصانع بالمطابقة لمسمطات المعنية عند الطمب. -ج 

 الممثل الرسمي.4
شرط ( باسـ الصانع كتحت كامؿ مسؤكليتو، 3ة )كاجبات المشار إلييا في النقطاليمكف لمممثؿ الرسمي لمصانع القياـ ب

  أف يككف ذلؾ مكضحا في التككيؿ المحرر لو مف قبؿ الصانع.
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 (4) الممحق
 (1)ضمن القائمة  المدرجةألجهزة والمعدات الكهربائية ل بالنسبةإجراء تقويم المطابقة 

 يجب أف يحتكم الطمب عمى:ك  .فحص الطرازل كاحدة مف اختياره جية مقبكلةليجب عمى الصانع أف يقدـ طمبا .1
 ؛الممثؿ الرسمي الطمب مف قبؿ، كاسـ كعنكاف الممثؿ الرسمي لمصانع إذا تـ تقديـ اسـ كعنكاف الصانع -أ 
 إقرار مكتكب بعدـ تقديـ نفس الطمب إلى أم جية مقبكلة أخرل؛ -ب 
 ؛التالية( 2المبينة في الفقرة ) الكثائؽ الفنية -ج 
برنامج  الستكماؿ، كيمكف لمجية المقبكلة طمب المزيد مف العينات إف دعت الضركرة المنتجعينات ممثمة عف  -د 

 االختبارات؛
األدلة الداعمة لتكافؽ الحمكؿ الفنية المتخذة في التصميـ. يجب أف تشير ىذه األدلة إلى كؿ الكثائؽ التي  -ق 

 القياسية لمكاصفاتأك االخميجية يتـ استعماليا، عمى كجو الخصكص حيف ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية 
بأكمميا. يجب أف تشمؿ األدلة الداعمة، كمما اقتضى  (IECالدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية )

الصانع كتحت  باسـالحاؿ، نتائج االختبارات المنفذة في المختبر المناسب لدل الصانع، أك في مختبر آخر 
 كليتو.ؤ مس
 

 :الوثائق الفنية.2
 كالمعدات الكيربائيةاألجيزة يجب عمى الصانع إعداد الكثائؽ الفنية، كالتي يجب أف تمكف مف تقييـ مدل مطابقة  -أ 

 مع المتطمبات الفنية المطبقة، كما يجب أف تحتكم عمى تحميؿ كتقييـ مناسبيف لممخاطر
 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أف تحدد الكثائؽ الفنية المتطمبات المطبقة كأف تشمؿ، بحسب مقتضيات التقييـ، التصميـ كالتصنيع كتشغيؿ  -ب 
 . يجب أف تحكم الكثائؽ الفنية العناصر اآلتية عمى األقؿ حيثما لـز األمر:لكيربائيةاألجيزة كالمعدات ا

 ؛الكيربائية  كالمعداتكصؼ عاـ لألجيزة (1
المككنات كالمركبات الجزئية كالدكائر كمخططات كصؼ مفصؿ مع رسكـ التصميـ كالتصنيع، شامال قائمة (2

 ؛ةاألجيزة كالمعدات الكيربائيكالمكاد المستعممة في 
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةاألكصاؼ كالشركح الالزمة لفيـ الرسـك المشار إلييا كالمخططات كتشغيؿ (3
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةعناكيف أماكف تصنيع كتخزيف (4
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الدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية  القياسية لمكاصفاتأك ابياف لممكاصفات القياسية الخميجية (5
(IEC) ، المطبقة كميان أك جزئيا، ككصؼ لمحمكؿ المتخذة الستيفاء المتطمبات األساسية لمكائح الفنية الخميجية

الدكلية الصادرة عف المجنة  القياسية لمكاصفاتأك ا السارية حيثما ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية الخميجية
لممكاصفات القياسية الخميجية يجب أف تبيف الكثائؽ الفنية . في حالة التطبيؽ الجزئي (IECالدكلية الكيركتقنية )

 الفقرات التي تـ تطبيقيا؛
 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميـ القائمة كالفحكصات المن(6
نسخة مف شيادة مطابقة الطراز ككصؼ الحمكؿ التي يضمف بيا الصانع مطابقة اإلنتاج مع الطراز المحدد في (7

 الكثائؽ التي أرسميا الصانع إلى الجية المقبكلة. شيادة مطابقة الطراز كنسخ مف
 ؛كصؼ إلجراء تقكيـ المطابقة المتبع(8
 .أك مف جية مقبكلة مف ىذه الالئحة، (22)، كفقا لممادة نعامصل تابعة داخمية اتمختبر تقارير االختبارات مف (9

بالمغة العربية، فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة إعداد الكثائؽ الفنية يجب  -ج 
 .السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء

 لطمب استجابة العربية المغة إلى الفنية الكثائؽ مف المطمكبة لألجزاء ترجمة يقدـ أف أك المستكرد الصانع عمى يجب -د 
 .األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح سمطات مف مبرر

 فإنيا منيا، ألجزاء ترجمةن  أك الفنية الكثائؽ تكفير أك المستكرد الصانع مفالسمطات الكطنية المختصة  تطمب عندما -ق 
 مبررات كجكد حاؿ في إال ترجمتيا، أك الكثائؽ ىذه مثؿ الستالـعشركف يكـ عمؿ  مدتو نيائيان  مكعدان  تحدد قد

 .كآنية جدية خطكرة حالة لكجكد بالنظر أقصر مدة تستدعي
 مسح لسمطات فإف الفقرة، ىذه مف( ق)ك( د)ك( ج) النقط في المذككرة لممتطمبات المستكرد أك الصانع يمتثؿ لـ إذا -ك 

أك الجية التي تحددىا  مقبكلة جية قبؿ مف الكيربائية المعدة أك الجياز عمى اختبار إجراء طمب في الحؽ السكؽ
 األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة مف التأكد أجؿ مف المستكرد، أك الصانع نفقة كعمى خالؿ فترة محددة

( 3) المادتيف في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة كلمتطمبات المعتمدة القياسية لممكاصفات
 (.1) كالممحؽ( 5)ك

األجيزة ( سنكات بعد كضع 10لمدة عشر ) ختصةالميجب أف يتيح الصانع الكثائؽ الفنية لمسمطات الكطنية  -ز 
 في السكؽ. كالمعدات الكيربائية
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 :يمي بما تقكـ أف المقبكلة الجية عمى يجب.3
 :ألجيزة كالمعدات الكيربائية ل بالنسبة -أ 

 .كالمعدات الكيربائية ألجيزةل الفني التصميـ مالئمة تقييـ أجؿ مف الداعمة كاألدلة الفنية الكثائؽ فحص(1
بالتعاكف مع الصانع إذا دعت ك  ( مف ىذه الالئحة19المخاطر التي أجراىا الصانع كفقا لممادة )تقييـ لتحميؿ (2

 .الضركرة
 :لمعينات بالنسبة   -ب 

 المكاصفات مع بالتكافؽ تصميميا تـ التي العناصر كتحديد الفنية لمكثائؽ مطابؽ العينات تصنيع أف مف التأكد(1
 كالعناصر ،(IECالدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية ) القياسية لمكاصفاتأك االخميجية  القياسية

 ؛تمؾ المكاصفات القياسية مع التكافؽ دكف تصميميا تـ التي
 تطبيؽ الصانع اختيار حالة في لمتأكد بالنيابة، بيا يقكـ مف تككيؿ أك المناسبة، كاالختبارات بالفحكصات القياـ(2

الدكلية الصادرة عف المجنة  القياسية لمكاصفاتأك ا الخميجية القياسية المكاصفات في المحددة الفنية الحمكؿ
 صحيحا؛ تطبيقا تطبيقيا تـ بأنو (،IECالدكلية الكيركتقنية )

 الحمكؿ تطبيؽ عدـ حالة في لمتأكد بالنيابة، بيا يقكـ مف تككيؿ أك المناسبة، كاالختبارات بالفحكصات القياـ(3
الدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية  القياسية لمكاصفاتأك ا الخميجية القياسية المكاصفات في المحددة الفنية

 الفنية لمكائح األساسية المتطمبات تحتـر الصانع قبؿ مف المتخذة الفنية الحمكؿ بأف (،IECالكيركتقنية )
 السارية؛ الخميجية

 .كاالختبارات الفحكصات إجراء مكاف عمى الصانع مع االتفاؽ(4
. كمخرجاتيماأعاله ( ب)ك( أ) لمفقرتيف طبقا بيا قامت التي اإلجراءات عف تقرير إصدار المقبكلة الجية عمى يجب -ج 

 بعد إال جزئيا أك كميا التقرير ىذا تنشر أال المقبكلة الجية عمى يتعيف ،جية التعييف تجاه بمسؤكلياتيا المس بدكف
 الصانع. مصادقة

 الطراز:فحص بالنسبة لشيادة  -د 
 أك المعدة الكيربائية المعني الجياز عمى السارية الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع مطابؽ الطراز كاف إذا(1

 .الطراز فحص شيادة لمصانع تصدر المقبكلة الجية فإف
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التي كالفحكصات كقائمة باالختبارات  الصانع، كعنكاف اسـ عمىليذه الالئحة كأف تحتكم  الشيادةتشير  أف يجب(2
لمطراز كاضح كصؼ ك  ،(ِجدتكُ  إف) سريانيا كشركط ،مع اإلشارة إلى تقارير االختباراتكنتائجيا تـ إجراؤىا 

 الشيادة تحتكم أف كيمكف. هلتحديد الالزمة المعطياتكذا كؿ ك لو  صكرة ممكنةك  متضمنا أبعادهالمصادؽ عميو 
 .مرفقات عمى

 المصن عة األجيزة مطابقة تقكيـ مف لمتمكيف المناسبة المعمكمات كؿ عمى مرفقاتيا مع الشيادة تحتكم أف يجب(3
 .التشغيؿ أثناء المراقبة مف كالتمكيف المفحكص الطراز مع

كالمعدات الكيربائية  األجيزة عمى السارية الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع مطابؽ  ير الطراز كاف إذا(4
 مع بقرارىا الطمب صاحب تبمغ كأف الطراز فحص شيادة إصدار ترفض أف المقبكلة الجية عمى يجب المعنية،
 .رفضيا حكؿ المفصمة المبررات تكفير

 بالنسبة لمتطكرات في الحالة التقنية:  -ق 
 إلى التطكرات ىذه أشارت كحيثما عمكما، المعركفة التقنية حالة في التطكرات كؿ تتبع أف المقبكلة الجية عمى يجب

 :فيجب السارية، الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع عميو المصادؽ الطراز مطابقة عدـ ظيكر إمكانية
 أف عمييا اإلضافية، الفحكصات إلى الحاجة حالة كفي إضافية، فحكصات إلى الحاجة المقبكلة الجية تحدد أف(1

 .بذلؾ الصانع تبمغ
مراجعة شيادة فحص الطراز كمما كاف ذلؾ ضركريا، خاصة في حالة التغيير في عممية التصنيع أك التغيير في (2

 سنكات. ثالث، كعمى أم حاؿ كؿ الجياز أك المعدة الكيربائيةالمادة الخاـ أك المككنات الداخمة في تصنيع 
 في التغييرات بكؿ الطراز فحص بشيادة الخاصة الفنية بالكثائؽ تحتفظ التي المقبكلة الجية إبالغ الصانع ىعم(3

 مع أك السارية، الخميجية الفنية المكائح لمتطمبات بالمطابقة المس شأنيا مف كالتي عميو، المصادؽ الطراز
 لشيادة إضافة شكؿ عمى إضافية مصادقة تستدعي التغييرات ىذه مثؿ. الطراز فحص شيادة سرياف شركط
 .األكلية الطراز فحص

 الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسيةيجب أف تسحب شيادة فحص الطراز في حالة عدـ االلتزاـ بمتطمبات السالمة  -ك 
 .(1كالممحؽ ) (6)ك( 4) المادتيفالمذككرة في 

ضافاتيا كمرفقاتيا الطراز فحص شيادة مف بنسخة االحتفاظ الصانع عمى يجب  -ز  تاحتيا الفنية، الكثائؽ مع كات  كات
 .السكؽ في المنَتج كضع بعد سنكات عشر لمدة المختصة الكطنية لمسمطات
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 التصنيع.4
األجيزة يجب عمى الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية كي تضمف عمميات التصنيع كالمراقبة مطابقة  -أ 

الطراز المصادؽ عميو بشيادة فحص ك ( 2المصنعة مع الكثائؽ الفنية المشار إلييا في الفقرة ) كالمعدات الكيربائية
 (، كمع متطمبات المكائح الفنية الخميجية الخاصة بيا.د-3) النقطةالطراز المشار إلييا في 

الصادرة عف المنظمة الدكلية القياسية أك المكاصفات تعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة لممكاصفات القياسية الخميجية  -ب 
 (.أ-4) نقطةارة ذات الصمة مستكفية لشركط الالخاصة بأنظمة اإلد (ISO)لممكاصفات 

قرار الصانع بالمطابقة.5  شارة المطابقة وا 
عمى بكضع الشارة ذات العالقة كالمتطمبات يجب عمى الصانع تثبيت شارة المطابقة كفقا لمكائح الفنية الخميجية  -أ 

 متطمبات المكائح الفنية الخميجية السارية. يحقؽأك معدة كيربائية  جيازكؿ 
)إقرار الصانع  األجيزة كالمعدات الكيربائيةنمكذج مف كؿ عمى الصانع أف يصدر إقرارا مكتكبا بالمطابقة ل يجب -ب 

، كأف يتيحو ضمف الكثائؽ الفنية لمسمطات (5( كالنمكذج في الممحؽ )17( مف المادة )1طبقا لمفقرة ) بالمطابقة(
السكؽ. يجب أف يحدد إقرار الصانع بالمطابقة  ( سنكات بعد كضع المنَتج في10لمدة عشر ) المختصةالكطنية 

 نمكذج المنَتج الذم أصدر مف أجمو.
 يجب تكفير نسخة مف إقرار الصانع بالمطابقة لمسمطات المعنية عند الطمب. -ج 

 
 الممثل الرسمي.6

( .ق3) النقط كاجبات المشار إلييا فيالالقياـ ب( ك 1) فقرةيمكف لمممثؿ الرسمي لمصانع تقديـ الطمب المشار إليو في ال
شرط أف يككف ذلؾ مكضحا في التككيؿ المحرر لو مف قبؿ باسـ الصانع كتحت كامؿ مسؤكليتو،  ،(5)الفقرة ( ك ز.3ك)

 .الصانع
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 (5الممحق )
 إقرار الصانع بالمطابقة

Declaration of Conformity اإلقرار بالمطابقة
الوحٌد للجهاز أو المعدة  ًالتعرٌف الرقم.1

)رقم الطراز مثال( الكهربائٌة
----------------------1. Unique identification No of the 

electrical equipment(i.e Model no)

.2----------------------اسم الصانع أو ممثله الرسمً.2 Name of the manufacturer or his 
authorized representative

.3---------------------- الصانع أو ممثله الرسمًعنوان.3 Address of the manufacturer or his 
authorized representative

 الجهاز موضوع اإلقرار )تعرٌف.4
مع توفٌر معطٌات أك المعدة الكيربائية 

التتبعٌة(

----------------------
----------------------

4. Object of the declaration (identification 
of electrical equipment allowing 
traceability(

 4موضوع اإلقرار المبٌن فً الفقرة .5
الخلٌجٌةاللوائح الفنٌة  لمتطلبات مطابق

----------------------5. The object of the declaration 
described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations

 القٌاسٌة المواصفات إلى اإلشارة.6
 الفنٌة المتطلبات أو المطبقة، الخلٌجٌة

بالمطابقة اإلقرار فً المستخدمة

----------------------
----------------------

6. References to the relevant standards 
used or references to the 
specifications in relation to which 
conformity is declared

إذا لزم()المقبولةالجهةاسم.7
المقبولةرقم الجهة.8
المقبولةالجهةنطاق تدخل.9

----------------------
----------------------
----------------------

7. The notified body name (if any)

8. Number of the notified body

9. Notified body scope

.10----------------------معطٌات إضافٌة.10 Additional information

 المسؤولٌة تحت اإلقرار هذا إصدار تم
 للصانع الكاملة

This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibility 
of the manufacturer

:Signed for and on behalf of---------------------- :موّقع من طرف وبتفوٌض عن

(place and date of issue)---------------------- )مكان وتارٌخ اإلصدار(

(name, function)---------------------- )االسم، الوظٌفة(

(signature)---------------------- )التوقٌع(
 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقوٌم إجراء تحدٌد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة فً-

 عنه الصادرة الشهادة من ونسخة المستخدم المطابقة

Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the Conformity 

Assessment Procedure used & certificate issued
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 (6) الممحق
 بالمطابقة إقرار المستورد

Declaration of Conformity اإلقرار بالمطابقة
الوحٌد للجهاز أو المعدة  ًالتعرٌف الرقم.1

)رقم الطراز مثال(الكهربائٌة
----------------------1. Unique identification No of the 

electrical equipment (i.e Model no)

.2----------------------المستورداسم .2 Name of the importer

.3---------------------- المستورد عنوان.3 Address of the importer

 الجهاز موضوع اإلقرار )تعرٌف.4
مع توفٌر معطٌات أك المعدة الكيربائية 

التتبعٌة(

----------------------
----------------------

4. Object of the declaration (identification 
of electrical equipment allowing 
traceability(

 4موضوع اإلقرار المبٌن فً الفقرة .5
الخلٌجٌةاللوائح الفنٌة  لمتطلبات مطابق

----------------------5. The object of the declaration 
described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations

 القٌاسٌة المواصفات إلى اإلشارة.6
 الفنٌة المتطلبات أو المطبقة، الخلٌجٌة

بالمطابقة اإلقرار فً المستخدمة

----------------------
----------------------

6. References to the relevant standards 
used، or references to the 
specifications in relation to which 
conformity is declared

إذا لزم()المقبولةالجهةاسم.7
المقبولةرقم الجهة.8
المقبولةالجهةنطاق تدخل.9

----------------------
----------------------
----------------------

7. The notified body name (if any)

8. Number of the notified body

9. Notified body scope

.10----------------------معطٌات إضافٌة.10 Additional information

 المسؤولٌة تحت اإلقرار هذا إصدار تم
 للمستورد الكاملة

This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibility 
of the importer

:Signed for and on behalf of---------------------- :موّقع من طرف وبتفوٌض عن

(place and date of issue)---------------------- )مكان وتارٌخ اإلصدار(

(name, function)---------------------- )االسم، الوظٌفة(

(signature)---------------------- )التوقٌع(

 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقوٌم إجراء تحدٌد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة فً-

 عنه الصادرة الشهادة من ونسخة المستخدم المطابقة

Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the Conformity 

Assessment Procedure used & certificate issued
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م�سرف.البحرين.املركزي
.قرار.رقم.)39(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.تعيين.ع�سو.جديد.لمجل�س.حماية.الودائع
وح�سابات.ال�ستثمار.المطلقة

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

)64( ل�شنة 2006،
وعلى الالئحة يف �شاأن نظام حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة ال�شادرة بالقرار 

رقم )34( ل�شنة 2010  ،
وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س حماية الودائع وح�شابات 

ال�شتثمار املطلقة وتعديالته،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ٌتعني الفا�شلة غنية مح�شن الدرازي ع�شوًا ممثاًل عن بنوك التجزئة التقليدية يف جمل�س 
، وذلك عن  اأبو احل�شن  �شو�شن  ال�شيدة   بدًل من  املطلقة  ال�شتثمار  الودائع وح�شابات  حماية 

الفرتة املتبقية للمجل�س.

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�سرف.البحرين.املركزي
ر�سيد.محمد.املعراج

                                                                        
.�شدر بتاريخ : 15 ذي القعدة 1436 هـــــ
املــــــــــــــوافــــــــــــق :30 اأغ�شط�س 2015 م
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م�سرف.البحرين.املركزي
.قرار.رقم.)40(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.اإلغاء.الترخي�س.الممنوح
لل�سركة.ال�سعودية.الأولى.للتاأمين.)�س...م.ب.م(.معفاة

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

)64( ل�شنة 2006،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح لل�شركة ال�شعودية الأولى للتاأمني )�س.م.ب.م( معفاة امل�شجل يف 
ال�شجل التجاري حتت رقم 01-19101 املوؤرخ يف 1/28/ 1988. 

مادة.)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�سرف.البحرين.املركزي
ر�سيد.محمد.املعراج . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافــــــــق: 31 اأغ�شــطـــ�س 2015م
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قرارات.التر�سية

 

فحة ص  9 من 1 
 

 

 

 مجلس المناقصات والمزايدات
1024( لسنة 7إعالن رقم )  

1024 يوليوبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر   
1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )77المادة ) لحكمإعماالً   

 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتية
 

          

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

000999 BD  
 

ERNST AND YOUNG 
CONSULTING W.L.L 

١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FRO DATA 
PROJECTION  

 ١ OIC4902C90/ مناقصة

090299 BD  
 

MICRO CENTER ١ 
 

OUTSOURCE RESOURCE FOR DATA 
WAREHOUSING 

 ٢ OIC4900C94/ مناقصة

400022 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٣ OIC4902C90/ مناقصة استئجار سيارات

002049299 BD  
 

KEY STONE 
TECHNOLOGY 

١ 
 

 ٤ OTIC4904C09/ أمر تغييري نظام المراقبة بالدائرة التليفزيونية المغلقة

0200,9 BD  
 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L. 

١ 
 

 ٥ OIC4900C90/ أمر تغييري شراء بطاقات الهوية

0400229 BD  
 

INTERTEC SYSTEMS 
WLL 

١ 

0000,29 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 261,120
 

 ٦ OIC4900C04/ مناقصة مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز

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

0900029,04 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

 ١ 22,2C94C02 مناقصة قطع غيار لمحطة الرفاع للكهرباء

0402029499 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

 ٢ 2092C90C02 مناقصة قطع غيار

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000999 BD  
 

ERNST & YOUNG ١ 
 

 ١ 0C4904 تجديد اسناد مهمة التدقيق الخارجي إلى إحدى مؤسسات التدقيق الدولية

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

240999 BD  
 

LEARNING 
RESOURCES 
NETWORK - LEARN 

١ 

 

 ١ TBC02040C4900 مناقصة شراءاللوحات األلكترونية

2000,9 BD  
 

AL SADIQ TRANSPORT ١ 
 

 ٢ BPC992C4904 تجديد توفير مواصالت لطلبة وطالبات بوليتكنك البحرين لمدة عامين

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

0004099499 BD  
 

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST 

١ 

20290 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

٢ 

000,0 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٣ 

 ١ IBOC00C4900/ مناقصة توريد أجهزة ومعدات لكلية العلوم الصحية
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فحة ص  9 من 2 
 

 

 

2409200 BD  
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

٤ 

20292 BD  
 

GULF HOUSE 
MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

٥ 

  المجموع )د.ب.(: 55,648.075
 

009029009 BD  
 

STM MIDDLE EAST 
FZE 

١ 

090,029200 BD  
 

MIDDLE EAST 
CONSULTANCY 
CENTER CO. W.L.L 

٢ 

400000 BD  
 

AWAL STATIONERY ٣ 

40000049000 BD  
 

ELMIA BOOK STORES 
WLL 

٤ 

4009249220 BD  
 

PANWORLD GENERAL 
TRADING 

٥ 

  المجموع )د.ب.(: 354,483.803
 

 ٢ IBC0C4902/ مناقصة توريد كتب دراسية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين

0,20,04 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٣ IBOC2C4902/ مناقصة استئجار سيارات

2290999 BD  
 

AL BADER TRAVEL & 
TOURISM 

١ 
 

 ٤ IBOC0C4902/ مناقصة توفير خدمات سفر لجامعة البحرين

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

240220 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ١ ASH/HACADC990C4902 مناقصة بناء محالت تجارية في منطقة حالة النعيم

 شركة الجنوب للسياحة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,40999 BD  
 

DELMA MARINE ١ 
 

 ١ 94C4902 مناقصة شراء سفينة لنقل الركاب

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

0920900 BD  
 

NORTH STAR 
TECHNOLOGY CO 

١ 
 

EXTENDING DELL HARDWARE SETUP AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

 ١ BH/C09C4902 مناقصة

 شركة ممتلكات البحرين القابضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة اءقيمة العط

0200499 USD 
 

INSEAD - ABU DHABI ١ 
 

تنظيم دورة تدريبية لممثلي شركة ممتلكات البحرين القابضة في مجالس 
 االدارة للشركات الواقعة تحت مظلتها 

 ١ B/A/C99,C4902 مناقصة

 شركة نفط البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # عطاء الفائزال العملة قيمة العطاء

,00,29 BD  
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C 
CLOSED 

١ 
 

PROVISION OF SMART MOBILE SERVICE ( 00) مناقصةT0299,9 ١ 

220099 BD  
 

WEIR ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 
 

REPLACE DISCHARGE BOWLS OF 
FLOWSERVE PUMPS 

 ٢ O900200( 04) مناقصة

020499 BD  
 

MWH KHONJI ١ 
 

PROVISION OF SUPERVISION SERVICES FOR 
AWALI SEWER REPLACEMENT PROJECT 

PHASE 4 

 ٣ TBC00002C4902 تمديد

40204049409 BD  
 

PAXTON CO ١ 
 

MAINTENANCE OF AUTOMATIC OILMIST AND 
GREASE LUBRICATION SYSTEMS IN 

ADDITION TO THERMOJET OIL PURIFICATION 
SYSTEMS  

 ٤ T029929 مناقصة

0000020 BD  
 

ALKOMED ١ MAINTENANCE AND REPAIR OF AIR 
CONDITIONING EQUIPMENT AT REFINERY 

 ٥ T029900 مناقصة
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ENGINEERING 
SERVICES CO 

 

SITRA WHARF AND MARKETING TERMINAL  

020999 BD  
 

SPECIALIST 
TECHNICAL SERVICES 
CO 

١ 

 

 ٦ ,T09990 تمديد توفير معالج حفاز

440200 BD  
 

ELYSIUM ١ 
 

SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR ISIS PATHOLOGY LOOKUP 

SOFTWARE  

 ٧ TBC00000C4902 تجديد

400290,09 BD  
 

UOP ١ 
 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM 
TECHNOLOGY AND ENGINEERING DESIGN 

PACKAGE (EDP) LICENSOR SELECTION FOR 
NEW PROCESS UNITS AT BAPCO - STAGE1: 

DIESEL HYROTREATING 

 ٨ T009000 مناقصة

0,0049 BD  
 

SECURE SERVICES 
LIMITED W.L.L 

١ 
 

COLLECTION OF CASH FROM SERVICE 
STATION  

 ٩ T029924 مناقصة

0900229 USD 
 

CLARIANT 
CONSULTING MIDDLE 
EAST 

١ 

 

NO. 2 HYDROGEN PLANT ZINC OXIDE DRUM 
C7602 CATALYST PROCUREMENT FOR 2014 

 ١٠ O90000,(40) مناقصة

090209 BD  
 

CTS MIDDLE EAST  ١ 
 

PURCHASE OF PRIMARY AND SECONDARY 
ROOF SEALS FOR TANK 143 

 ١١ O92942,(0,) مناقصة

0040999 BD  
 

TOTAL ADDITIFS ١ 
 

COLD FILTER PLUGGING POINT (CFPP) 
ADDITIVE FOR DIESEL  

 ١٢ O902220(40) مناقصة

20900929040 BD  
 

AHMED MANSOOR 
ALAALI 

١ 
 

INSTALL GAS SUPPLY LINE FROM HIDD 
METERING STATION (HMS) TO HIDD 

INDUSTRIAL AREA DISTRIBUTION POINT 
(HIADP) 

 ١٣ T009044 مناقصة

44,0029 BD  
 

YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO 

١ 
 

UPGRADE DCS OPERATOR STATIONS AT 
NORTH PROCESS CONTROL BUILDING NPCB  

 ١٤ T029900 مناقصة

0000099 BD  
 

JUMA ABD 
MOHAMMED & SONS 
CO 

١ 

 

PROVISION OF HANDYMEN SERVICES TO 
PROCUREMENT DEPARTMENT  

 ١٥ T029920 مناقصة

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

0220,29 BD  
 

SGS NEAR EAST FZCO 
(FOREIGN BRANCH) 

١ 
 

 ١ 0C4990 تجديد شراء أجهزة المسح على الحاويات والشاحنات بخدماتها

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

2000,00 BD  
 

ORACLE SYSTEMS 
LIMITED 

١ 
 

ORACLE SUPPORT CONTRACT تجديد TBC0200C4990 ١ 

009440242 BD  
 

SITA ١ 
 

GULF AIR TYPE B MESSAGING SERVICES 
CONTRACT RENEWAL 

 ٢ TBC04029C4909 تجديد

002020090,9 BD  
 

ETIHAD AIR WAYS CO ١ 
 

THIRD PARTY HANDLING ON CALL AT ABU 
DHABI INTERNATIONAL AIRPORT (AUH) AUE 

 ٣ TBC00290C4902 مناقصة

0900209499 BD  
 

AWAL DAIRY CO. ١ 
 

 ٤ /00C90C9244COT تمديد شراء عصائر والحليب طويل األجل

20,0,0222 BD  
 

ALITALIA ١ 
 

GROUND HANDLING SERVICES AT LONDON 
HEATHROW AIRPORT 

 ٥ TBC00044C4900 تجديد

44,0002 BD  
 

PAK AIRLIFT AVIATION 
SERVICES 

١ 
 

 ٦ /OT-9004-90-00 تجديد اختيار وكالة مبيعات عامة في باكستان

0,0299 BD  
 

AL ETIHAD 
TRANSPORT 

١ 
 

 ٧ /09C90C9,02COT أمر تغييري خدمة المواصالت لطاقم الضيافة وموظفي الشركة

0,0299 BD  
 

AHMADI TRANSPORT 
EST 

١ 
 

 ٨ /09C90C9,02COT أمر تغييري خدمة المواصالت لطاقم الضيافة وموظفي الشركة
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 مجلس التنمية األقتصادية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0200922 BD  
 

AHQ HOLDING 
COMPANY W.L.L. 

١ 
 

 ١ TBC00000C4902 مناقصة مية االقتصادية التعاقد المباشر لمساحات مكاتب لمجلس التن

4200429209 BD  
 

BELL POTTINGER ١ 
 

 ٢ TBC92C4992C00 أمر تغييري تقديم خدمات العالقات العامة

,90999 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

 ٣ TBC02,00C4902 مناقصة الترتيب لزيارة الوفد التجاري لجمهورية الهند

20090,9 BD  
 

RAMEE GRAND & SPA ١ 
 

حجز فنادق للفرق اإلستعراضية المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 
4902 

 ٤ PPC04-4900C02/ أمر تغييري

000929,99 BD  
 

THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN 

١ 
 

حجز فنادق للفرق اإلستعراضية المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 
4902 

 ٥ PPC04-4900C02/ أمر تغييري

002209049 BD  
 

KEMPINSKI GRAND 
HOTEL  

١ 
 

حجز فنادق للفرق اإلستعراضية المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 
4902 

 ٦ PPC04-4900C02/ أمر تغييري

0200999 BD  
 

ASEELA FORUM 
FOUNDATION 

١ 
 

 ٧ TBC00,90C4902 مناقصة رعاية مهرجان أصيلة الثقافي في المملكة المغربية

4290999 BD  
 

AVL CONCEPTS CO  ١ 
 

تعيين شركة لبناء المسرح بكامل تجهيزات الصوت والضوء لمهرجان 
 4902ربيع الثقافة 

 ٨ PPC90-4902C20/ مناقصة

0990999 USD 
 

 ١ منتدى قيادات البنية التحتية العالمي
 

 ٩ TBC02290C4902 مناقصة رعاية منتدى البنية التحتية العالمي السابعة

 ةمعهد اإلدارة العام
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

09,0299 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ BOPHC/OIC990C4902 مناقصة التأمين الصحي لموظفي معهد اإلدارة العامة

 هيئة الحكومة اإللكترونية
 # ةرقم المناقص النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0002009099 BD  
 

AL ZAYANI INFO 
SYSTEMS 

١ 
 

 ١ AHC4900C90/ أمر تغييري تطوير نظام ادارة البرامج والمشاريع

0400999 BD  
 

PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN 

١ 
 

 ٢ ,AHC4900C9/ مناقصة مشروع السجل الشامل للخدمات الحكومية

2900209420 BD  
 

GULF BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٣ AHC4900C94/ تجديد تجديد بوابة الحكومة االلكترونية

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

4440049 EUR 
 

GCC 
INTERCONNECTION 
AUTHORITY 

١ 

 

التعاقد مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون العداد دراسات 
 فنية

 ١ TBC02090C4900 مناقصة

020429 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

290049 BD  
 

ABDULLA AHMED BIN 
HINDI CO 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 79,200
 

 ٢ P-P/DS/-9,4-4902 مناقصة  0, -استئجار رقم  –( سنوات 0استئجار رافعات شوكية لمدة خمس )

200020 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

تقديم الدعم الفني وإجراءات الصيانة ألجهزة شبكة المعلومات وانظمة 
 األمن الخاصة بها

 ٣ D-ODS/-092-4902 مناقصة

220222 BD  
 

 ١ شركة كاجريا القابضة
 

 ٤ TBC2000 تجديد استئجار مكاتب 

0040,209,09 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

SUPPLY OF SPARE PARTS FOR ALSTOM 
13DM GAS TURBINES AT RIFFA POWER 

STATION 

 ٥ P/-APS-920-4902 مناقصة
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 هيئة تنظيم سوق العمل
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4900,,2 BD  
 

APPLE CENTRE ١ 
 

بخدمات دعم ومساندة فنية  التعاقد مع شركة لتوفير فنيين حاسوب للقيام
 لجميع أجهزة الموظفين

 ١ HC4900C0/// تجديد

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

220,99 BD  
 

MBC GROUP ١ 
 

 ١ TBC00090C4902 مناقصة 4902شراء مسلسل لخطة برامج شهر رمضان المبارك 

0940299 BD  
 

المؤسسة العربية لالتصاالت 
 عربسات

١ 
 

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

 ٢ TBC00002C4902 تجديد

020099 BD  
 

EBTESAM E AL 
SUWAIDI 

١ 
 

 ٣ OHHC90C4904 تجديد تجهيز غرفة المكياج وتصفيف الشعر من مستلزمات وموظفين

 ارة اإلسكانوز
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2000200 BD  
 

AL MATOUCK 
CONSULTANTS 

١ 
 

CONTRACT MANAGEMENT & SITE 
SUPERVISION FOR THE CONSTRUCTION OF 

483 VILLAS AT EAST HIDD HOUSING 
PROJECT  

KUWAITI GRANTS TO FUND HOUSING 
PROJECTS IN THE KINGDOM OF BAHRAIN  

 ١ DPC40C00 مناقصة

,00,99 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST.  

١ 
 

 ٢ APC90C00 تمديد 4900 - 4900تزويد أيدي عاملة للمشاريع اإلسكانية للسنوات 

002200290 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

000000000 BD  
 

AL GHANAH 
CONTRACTING 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 2,781,180
 

عراد مقاولة  420وحدة سكنية نوع سي بالقرب من مجمع  090انشاء 
 2رقم تي

 ٣ APC00C00 مناقصة

0000099 BD  
 

KOOHEJI 
ENGINEERING 

١ 
 

الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف للمشاريع االسكانية في مناطق 
 مختلفة من مملكة البحرين

 ٤ APC40C4900 أمر تغييري

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

000999 BD  
 

KOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

١ 
 

 ١ DSC90C4900 تمديد توفير صهاريج لشفط مياه األمطار والحاالت الطارئة

000999 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST. 

١ 
 

 ٢ DSC90C4900 تمديد يج لشفط مياه األمطار والحاالت الطارئةتوفير صهار

000999 BD  
 

SAYED KADHEM AL 
DURAZI 

١ 
 

 ٣ DSC90C4900 تمديد توفير صهاريج لشفط مياه األمطار والحاالت الطارئة

090999 BD  
 

AL KHUNAIZI GROUP 
CO 

١ 

090999 BD  
 

YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 100,000
 

)سنتين( مع  ,490-4902المقاولة الزمنية لعوازل مياه األمطار 
 ضمان عشر سنوات   

 ٤ B/S-00C9900 مناقصة

02402029,00 BD  
 

ABDULLA AHMED 
NASS & SONS CO 

١ 
 

 ٥ C04C4900/ أمر تغييري الرفاع  -إعادة تأهيل شارع الشيخ سلمان السريع 

29002009400 BD  
 

NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L 

١ 

 

 ٦ SD-00C9909/ مناقصة 090إعادة إنشاء شارع الشيخ أحمد بن سلمان إلى الرفاع مجمع 

00,0024 BD  
 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L. 

١ 
 

إنشاء مركز تحكم مروري إلدارة االشارات الضوئية وأنظمة النقل 
 الذكية

 ٧ SD-02C9990/ مناقصة

42209009292 BD  
 

JAHECON ١ 
 

IMPROVEMENT OF ABDUL RAHMAN 
ALDAKHEL AVENUE MANAMA - BLOCK 321 

 ٨ SD-00C9900/ مناقصة
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290000 BD  
 

HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED 

١ 
 

 ٩ TBC00040C4902 مناقصة مشاريع الطرق -إنشاء طريق يربط بين قصري الروضة والصخير 

000402 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ١٠ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

040202 BD  
 

AL SAFINA BUILD.  ١ 
 

 ١١ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

090200 BD  
 

AL HARBI ELECTRICAL 
EST. 

١ 
 

 ١٢ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

000002 BD  
 

ARADOUS CONT. ١ 
 

 ١٣ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

20200 BD  
 

AL THAWADI 
ELECTRIAL 

١ 
 

 ١٤ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

4092, BD  
 

MADAN ELECTRICAL 
CONT. 

١ 
 

 ١٥ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

4000049299 BD  
 

AL AHLIA CONT. ١ 
 

 ١٦ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

00002 BD  
 

AL FOUZ CONT. ١ 
 

 ١٧ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

200029299 BD  
 

YASEEN ELECTRICAL 
CENTRE 

١ 
 

 ١٨ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

020020 BD  
 

BAHRAIN INDIA 
ELECTRICAL 

١ 
 

 ١٩ B/C94C09 أمر تغييري C سنتين 4904 - 4909المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة الكهربائية 

002,,00209,00 BD  
 

NASS CONTRACTING 
COMPANY (W.L.L) 

١ 
 

مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق 
 بمدينة حمد 02والدورا  00الرابط بين دوار 

 ٢٠ SD-00C9920/ مناقصة

2000002009000 BD  
 

BETON & RAHRBAU - 
FOREIGN BRANCH 

١ 
 

 H & Bمشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي 
 ثةالمرحلة الثانية والثال

 مشاريع الصرف الصحي

 ٢١ DAD-00C9900 مناقصة

00000000929922 BD  
 

GREAT LAKES 
DREDGE & DOCK CO 

١ 
 

 مشروع دفان منطقة البحرين اللوجستية بالحد
 أعمال الحفر والدفان

 ٢٢ DPIC0,0C02 مناقصة

4900000 BD  
 

 ١ واطسون خنجي لإلستشارات
 

 مشاريع الصرف الصحي
ارية لالشراف على مشروع الصرف الصحي بالرفاع الخدمات االستش

 الشرقي
 المرحلتين السادسة والسابعة

A, 
A0 

 ٢٣ TBC02902C4900 أمر تغييري

020200 BD  
 

ZOHAL 
CONSTRUCTION LTD 

١ 
 

 مشاريع الصرف الصحي
 بسند S2Bو  S2Hاصالح المضخات 

 ٢٤ ,DAD-02C999 مناقصة

2020999 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO. 

١ 

 

 تطوير غرب شارع الحد الدائري
 422-420-000-004-000-009-090-090-090-090مجمع 

 ٢٥ C00C4992/ أمر تغييري

02049, BD  
 

MWH KHONJI ١ 
 

 ٢٦ ,TBC004,C499 أمر تغييري رسوم االشراف على مشاريع الصرف الصحي

409,00999 BD  
 

ASAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

مشروع المرحلة األولى من شارع المحرق الدائري  -مشاريع الطرق 
 في مملكة البحرين ضمن المشاريع التي تمولها المملكة العربية السعودية

 ٢٧ SD-00C9900/ أمر تغييري

000290 BD  
 

A KARIM AL JAHROMI ١ 
 

 ٢٨ DSC00C4909 يأمر تغيير 4904-4900المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي 

0000,009029 BD  
 

NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L 

١ 

 

في توبلي وتطوير شارع  00لطريق  4و  0إنشاء مواقف سيارات 
 في الغريفة 2490

 ٢٩ SDC00C9902/ مناقصة
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 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

420020 BD  
 

DADABHAI TRAVEL ١ 
 

 ١ C2C4902/ أمر تغييري توفير تذاكر سفر الموظفين االجانب بمعهد البحرين للتدريب

040049 BD  
 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L. 

١ 
 

 ٢ TBC00090C4902 تجديد HPAA//تجديد اتفاقية نظام الحماية األمني 

20900 BD  
 

ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 

00049 BD  
 

BAHRAIN TECHNICAL 
SUPPLIES CENTRE 

٢ 

00900 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٣ 

400000 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 46,039
 

 ٣ C09C4900/ مناقصة توفير أجهزة ومعدات لقسم الرياضيات بمعهد البحرين للتدريب

00,00 BD  
 

BAHRAIN TECHNICAL 
SUPPLIES CENTRE 

١ 

00004 BD  
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES CO 

٢ 

00040 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

٣ 

20409 BD  
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 18,600
 

 ٤ C00C4900/ ةمناقص تجهييز وتوريد اجهزة ومعدات ألقسام معهد البحرين للتدريب

000090 BD  
 

BAHRAIN TECHNICAL 
SUPPLIES CENTRE 

١ 

420009 BD  
 

FABRICATION 
TECHNICAL MECH 
CONT 

٢ 

020,09 BD  
 

MOHAMMED HASAN 
AL MAHROOS CO 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 121,141
 

توفير أجهزة ومعدات وآالت لقسم تشكيل المعادن بمعهد البحرين 
 للتدريب

 ٥ C00C4900/ ةمناقص

,990999 BD  
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

١ 
 

 ٦ C000C4900/ مناقصة توريد وتركيب  مكيفات للورش والمعامل والمخازن

290999 BD  
 

AWAL STATIONERY ١ 
 

H/HSA/O/ DEO//D مناقصة شراء كتب /C00C4902 ٧ 

2990999 BD  
 

ROUBENS STORE ١ 
 

 ٨ C024C4900/ قصةمنا توريد آالت تصوير

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0000999 BD  
 

 ١ جمعية الحكمة للمتقاعدين
 

 ١ IDSC/PPC4902-0/ مناقصة إدارة وتشغيل دار الكرامة

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

0,0090 BD  
 

UNITAG ١ 
 

 ١ C02C4900/ تجديد خدمات النظافة في القاعات الرئيسية بمتحف البحرين الوطني

0990999 EUR 
 

MAFAN GENERAL 
TRADING & 
CONTRACTING CO. 

١ 

 

احياء حفل الفنان سعد لمجرد خالل عيد الفطر المبارك ضمن فعاليات 
 4902صمة السياحة االسيوية المنامة عا

 ٢ TBC00402C4902 مناقصة

200,90 BD  
 

AL GOSAIBI TRAVEL 
AGENCY 

١ 
 

 ٣ 90C4902 مناقصة 4902توفير تذاكر سفر للفرق المشاركة في مهرجان صيف البحرين 

020099 BD  
 

MAESTRO MUSIC 
EQUIPMENTS 

١ 
 

 ٤ 09C4902 مناقصة 4902توفر االحتياجات الفنية مهرجان صيف البحرين 
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4204,09099 BD  
 

AL GOSAIBI TRAVEL 
AGENCY 

١ 
 

توفير تذاكر سفر للمدربين القادمين من خارج مملكة البحرين لفعاليات 
 ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية  4902مدينة نخول 

 ٥ 00C4902 مناقصة

020,40 BD  
 

ISHRAQ 
INTERNATIONAL - 
HOLIDAY INN 
EXPRESS 

١ 

 

نجوم للمدربين القدمين من خارج مملكة  2توفير االقامة الفندقية 
ضمن فعاليات المنامة عاصمة  4902البحرين لفعاليات مدينة نخول 

 السياحة االسيوية 

 ٦ 04C4902 مناقصة

0200009 BD  
 

FRENCH HOUSE 
DESIGN 

١ 
 

ضمن مشروع مهرجان صيف  4902تصميم وتنفيذ مدينة نخول 
 البحرين

 ٧ C0C4902/ مناقصة

0000,,9299 BD  
 

ALMOAYYED 
NETWORKS 

١ 
 

 ٨ 02C4990 تجديد توفير خدمات فنية متخصصة في البرامج

44000, BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ٩ 00C4990 تجديد توفير خدمات فنية متخصصة في الدعم الفني

420029 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ١٠ C4992,0 تجديد ئقنظام إلدارة الوثا

000004 BD  
 

 ١ المؤيد للشبكات
 

 ١١ 00C4990 تجديد توفير خدمات فنية متخصصة في الشبكات

000,90 BD  
 

AL MOAYYED 
SECURITY 

١ 
 

 ١٢ 00C4902 مناقصة 4902توفير حراس أمن مهرجان صيف البحرين 

,2002,9299 BD  
 

EMIRATES AIRLINE ١ 
 

 ١٣ TBC002,4C4902 مناقصة ,0موسم اصيلة الثقافي الدولي توفير تذاكر سفر ل

200244 USD 
 

ARABIAN MEDIA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 
(MBC) 

١ 

 

 ١٤ TBC00090C4902 مناقصة حملة اعالنية  ترويجية لمهرجان صيف البحرين

202290099 EUR 
 

RESTAURA SAL ١ 
 

العالمي للحضارات تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض 
 اكسبو ميالنو

 ١٥ TBC0000,C4902 مناقصة

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

0909209099 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

ORACLE LICENSES & SUPPORT مناقصة /IAC004C4902 ١ 

0,00999 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

MEDICAL EQUIPMENT (SMC 
BRACHYTHERAPY TREATMENT SYSTEM  

 ٢ IAC000C4900/ مناقصة

200499 BD  
 

MOHAMMED AHMADI 
CO W.L. 

١ 
 

( من مستخدمي مكتب لعدد من االدارات بوزارة الصحة ,توفير عدد )
 لفترة سنتين

 ٣ IAC090C4902/ مناقصة

40909009000 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 
 

 ٤ DAA-0,C4902 مناقصة تزويد أدوية مخزنة

000499 BD  
 

BAHRAIN INTERNET 
EXCHANGE 

١ 
 

 ٥ TBC,002C4990 تجديد تزويد شبكة المعلومات الحكومية بخدمة االنترنت

4000000 BD  
 

 ١ شركة البحرين لمعالجة النفايات
 

 ٦ IAC09,C00/ تجديد ات الرعاية الصحيةتجديد عقد وتشغيل محرقة مخلف

4000002 BD  
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

١ 
 

 ٧ IAC042C00/ مناقصة استبدال أجهزة الغاليات بمجمع السلمانية الطبي

0000249 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

 ٨ IAC909C4902/ مناقصة توفير محاليل لقسم الكلى

 زارة الصناعة والتجارةو
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0200009009 BD  
 

ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

HOSPITALITY EQUIPMENT AND 
ACCESSORIES 

 ١ BA/HC90C4900 مناقصة
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 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4090999 USD 
 

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT 
PROGRAMME 

١ 

 

 ١ C4902, مناقصة تطوير وتحسين عمل وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة 

090202 BD  
 

INTEGRATED GULF 
BIOSYSTEMS 

١ 

400490 BD  
 

MANAMA SCIENTIFIC 
CO 

٢ 

000,009099 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٣ 

2900249,09 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٤ 

00002, BD  
 

NAIZAK GLOBAL ENG 
SYSTEMS 

٥ 

  المجموع )د.ب.(: 146,006.71
 

توريد مواد كيميائية ومحاليل وقطع غيار وأجهزة لإلدارة العامة ألدلة 
 ابة العامةالمادية بالني

 ٢ 42C4900 مناقصة

420299 BD  
 

COIL TECH ١ 
 

 ٣ 40C4900 مناقصة صيانة مكبفات الهواء لمبنى الوزارة

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

,,0999 BD  
 

ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE 

١ 
 

 ١ ITCPIDTC94C4902/ مناقصة سنوات 2ق الحكومية الرسمية لمدة طباعة األورا

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

42404429,00 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

المجموعة  - حدائق في مناطق مختلفة في البحرين 0مناقصة إلنشاء 
 التاسعة

 ١ DSC2C4902// مناقصة

490204 BD  
 

MANAMA SCIENTIFIC 
CO 

١ 

000090 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 32,133
 

 ٢ 0CHAC4902 مناقصة توريد جهاز تحليل متبقيات المضادات الحيوية والسموم في االغذية

000,,09009 BD  
 

AAZ AL AWTAN 
FASHION 

١ 
 

 ٣ DP/CHPC990C4900 أمر تغييري تزويد الوزارة بأعالم وطنية ودولية

0000999 BD  
 

MOROOJ MAY 
CAFETRIA 

١ 
 

 ٤ DH/C4C4902 مزايدة مزايدة عامة لتأجير محالت في مجمع الرفاع الشرقي

4,0999 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

 ٥ TBC000,9C4902 تجديد لتقديم االستشارات الماليةاعارة اثنين من موظفي شركة كي بي ام جي 

0200499 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ٦ DSC00C4900// مناقصة تجميل الرصيف االوسط لشارع االستقالل

020000, BD  
 

CROWN ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES 

١ 

 

 ٧ DSC90C4902// مناقصة 0490و ممشى مدينة حمد  004انشاء حديقة بوري 
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1024( لسنة 8إعالن رقم )

 1024 أغسطسبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73المادة ) لحكمإعماالً 

 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتية
 

          

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

449,44 BD  
 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L. 

١ 
 

IMPLEMENT THE GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEMS (GIS) AT NATIONAL LEVEL 

 ١ BT24641T1422/ تجديد

2669444 BD  
 

DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST 

١ 
 

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 
CONSULTANCY (PKI) 

 ٢ OIT1424T24/ مناقصة

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

4449163 BD  
 

GULF FEED MILL CO ١ 
 

 ١ 4T1424 مناقصة %21طن علف دجاج بياض  1444توريد 

169364 BD  
 

DELMON POULTRY CO ١ 
 

 ٢ 4T1424 مناقصة توريد أعالف صيصان بياضة

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

449444 BD  
 

ZONE SECURITY ١ 
 

 ١ 1T1424 تجديد حراسة منتزه ومحمية دوحة عراد لمدة ثالث سنوات

21,9644 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٢ VNT2T1421/ تجديد تشغيل وصيانة منتزه ومحمية دوحة عراد

4,9.425,24 BD  
 

SHERATON BAHRAIN 
HOTEL 

١ 
 

 ٣ BT2,641T1424/ مناقصة اجتماع وزراء ووكالء البيئة لمجلس التعاون الخليجي

 زيةالمخــازن المرك
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

.493.4 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

 ١ 4431T44T24 مناقصة قواطع كهربائية

4194315244 BD  
 

AL KHAJA EST ١ 
 

CIRCUIT BREAKER 4436 مناقصةT44T24 ٢ 

1349444 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

RING MAIN UNIT 44,4 مناقصةT44T24 ٣ 

2269464 BD  
 

PROCESS 
ENGINEERING CO.  
PENCO 

١ 

 

 ٤ 44,6T44T24 مناقصة مواد كيميائية

1439,1. BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

TRANSFORMER 44,1 مناقصةT44T24 ٥ 

629,64 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

RING MAIN UNIT 4.41 مناقصةT4.T24 ٦ 

629144 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

 ٧ 4.44T4.T24 مناقصة أنابيب

439444 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

 ٨ 4.21T46T24 مناقصة مراوح تهوية
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 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

449.44 BD  
 

AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS W.L.L 

١ 
 

مشروع انشاء مبنى اداري واجتماعي وصالة رياضية ومسبح بمدينة حمد 
 الدوار الثاني.  المرحلة األولى الخدمات االستشارية

 ١ SYOIPFT21T1424/ مناقصة

449444 BD  
 

AKBARI ARCHITECTS ١ 
 

المرحلة األولى الخدمات  مشروع إعادة تهيئة وصيانة نادي البحرين.
 االستشارية

 ٢ SYOIPFT2.T1424/ مناقصة

439.44 BD  
 

AL AALI ENGINEERING ١ 
 

مشروع إنشاء مركز البسيتين الشبابي والرياضي .  المرحلة األولى 
 الخدمات االستشارية

 ٣ SYOIPFT26T1424/ مناقصة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # عطاء الفائزال العملة قيمة العطاء

6194.4 BD  
 

HOUSE OF TRAVEL ١ 
 

 ١ BT2,433T1424/ مناقصة تنظيم مؤتمر دولي حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

.649414 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ FOIT1T1424 مناقصة .142 1424التأمين الصحي لموظفي الهيئة 

24194,.5164 USD 
 

IBM WORLD TRADE CORP. ١ 
 

 ٢ BT2,644T1424/ مناقصة //OBA FIS/ Mصيانة 

 بنك األسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

69,3,9444 BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL 

١ 

 

 ١ BT24T/44/ مناقصة انشاء مشروع سكني لمحدودي الدخل في منطقة كرباباد

49.,39444 BD  
 

AHMED ISA 
CONTRACTING 

١ 
 

تعيين مقاول إلنشاء مشروع اإلستقالل السكني لمحدودي الدخل في منطقة 
 الرفاع الشمالي

 ٢ BT24T/41/ قصةمنا

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

23.9,3,54.4 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ١ BYT444T1424 مناقصة تجديد تراخيص منتجات مايكروسوفت العالمية 

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لعطاء الفائزا العملة قيمة العطاء

24,9144 BD  
 

MICROCENTRE ١ 
 

 ١ 1T1424 تجديد توفير فنيين إلدارة نظم المعلومات

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

.19644 BD  
 

NIDUKKI TRADING 
COMPANY 

١ 
 

 ١ SMAMAT/FT444T24/ مناقصة بالج الجزائر: عقد محدد المدة لخدمات النظافة العامة

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

1219444 BD  
 

TRAVELEX W.L.L ١ 
 

REGARDING 5 TRAVELEX LOCATIONS AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

 ١ BT2,661T1424/ مزايدة

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

36.9111 BD  
 

EXCEED IT SERVICES ١ 
 

PROVISION OF MICROSOFT SOFTWARE 
ASSURANCE 

 ١ ..2444/ مناقصة

11692.4 BD  
 

MASAOOD JOHN 
BROWN 

١ 
 

UPGRADE GT-15 PLC-5 CONTROL SYSTEM 
AND GT-13/14 OBSOLETE CONTROL LOGIX 

MODULES 

 ٢ 2444.4/ مناقصة

2419.14 BD  
 

IRIS POWER ١ 
 

PROVISION OF ENHANCED MAINTENANCE 
SUPPORT SERVICES ON HIGH VOLTAGE (HV) 

MOTORS AND GENERATORS 

 ٣ 244462/ مناقصة
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6,9444 BD  
 

NATIONAL 
TRANSPORT CO. S.P.C 

١ 
 

PROVISION OF LUGGER BUCKETS SERVICES  ٤ .24446/ مناقصة 

139142 BD  
 

BMMI ١ 
 

SUPPLY OF BEVERAGES FOR BAPCO BLUB AL 
DAR AND BAPCO HOME SALES  

 ٥ Q434136 (16) مناقصة

.49444 BD  
 

SECURE SERVICES ١ 
 

 ٦ ,24443/ تمديد توفير حراس أمن لدائرة األمن

6.49144 BD  
 

HELLMAN 
WORLDWIDE 
LOGISTICS 

١ 

 

PROVISION OF FREIGHT FORWARDING 
SERVICES 

 ٧ BT244.6T1422/ تمديد

4119444 BD  
 

DANIEL F. YOUNG ١ 
 

PROVISION OF FREIGHT FORWARDING 
SERVICES 

 ٨ BT244,.T1422/ تمديد

2394449214 BD  
 

CHEVRON LUMMUS 
GLOBAL 

١ 
 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM 
TECHNOLOGY AND ENGINEERING DESIGN 

PACKAGE (EDP) LICENSOR SELECTION FOR 
NEW PROCESS UNITS AT BAPCO - STAGE 2: 

HYDROCRACKING 

 ٩ 244234/ مناقصة

4,9,44 BD  
 

GENERAL ELECTRIC 
CORP (GE 

١ 
 

SUPPLY AND COMMISSIONING OF STATIC 
RELAYS 

 ١٠ (42)4,34-24 مناقصة

.449444 BD  
 

AL MAAMIRI CONT ١ 
 

MINOR BUILDING AND CIVIL WORKS IN THE 
COMPANYS OPERATING AREAS 

 ١١ ,22424/ أمر تغييري

.419.44 BD  
 

ALUMINIUM BAHRAIN  ١ 
 

SUPPLY OF FLASH EVAPORATED DISTILATE 
(FED) SWEET WATER FOR THE REFINERY 

OPERATIONS AND DOMESTIC USE 

 ١٢ 244462/ مناقصة

211914. BD  
 

FLOWSERV ١ 
 

SPARE PARTS FOR VALTEK CONTROL VALVES  مناقصة Q41,442 (44) ١٣ 

1429244 GBP 
 

TAPCO 
INTERNATIONAL 

١ 
 

REFURBISHMENT OF TAPCO SLIDE VALVE 
SPARES 

 ١٤ Q413,,1(22) مناقصة

649441 BD  
 

HOWDEN THOMASSEN 
M.E 

١ 
 

PURCHASE OF FIRST STAGE COMPRESSOR 
CYLINDER  

 ١٥ Q41,,24(21) مناقصة

649344 BD  
 

BAHRAIN MEDICAL & 
INDUSTRIAL GAS 
PLANT 

١ 

 

SUPPLY OF ANHYDROUS AMMONIA مناقصة Q4343.6(1.) ١٦ 

4193.4 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

SUPPLY AND INSTALLATION OF HVAC SYSTEM 
FOR AWALI SERVICES 

 ١٧ Q411142 (24) مناقصة

43693615.44 BD  
 

MOHAMMED HASAN 
AL MAHROOS CO 

١ 
 

SUPPLY , INSTALLATION , COMMISSIONING 
AND ANNUAL MAINTENANCE OF A RACK & 

PINION TYPE ELEVATOR 

 ١٨ 244421/ مناقصة

4,49434 BD  
 

AL JAZEERA SHIPPING 
CO 

١ 
 

HIRE OF MOBILE AIR CONDITIONING UNITS 
AND GENERATORS  

 ١٩ 244414/ مناقصة

1449444 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

PROVISION OF IBM EQUIPMENT 
MAINTENANCE SERVICES 

 ٢٠ 224246/ تجديد

.39.3.5344 BD  
 

THE PROSPERITY & 
CONTRACTING CO. 
W.L.L 

١ 

 

PURCHASE OF ACTIVATED CARBON  مناقصة Q434.14(1.) ٢١ 

669114 BD  
 

SERCO CONSULTING 
BAHRAIN W L L 

١ 
 

PROVISION OF TRAINING AND EXERCISE 
SERVICES AT PART OF THE IMPLEMENTATION 

PROJECT AND ONGOING TRAINING AND 
EXERCISING OF BAPCO NEW EMERGENCY 

RESPONSE SYSTEM 

 ٢٢ t244424 أمر تغييري

449444 BD  
 

D.J. JONES & 
PARTNERS 

١ 
 

PROVISION OF QUANTITY SURVEYING 
SERVICES FOR THE HUB2 T & I Q1 2014 

 ٢٣ 244266/ أمر تغييري

 شئون الطيران المدني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2.9623 BD  
 

BAHRAIN COMMER. 
SERV. CO. 

١ 
 

 ١ AS/STYT24T442 تمديد استئجار مركبات خفيفة الستخدام شئون الطيران المدني
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 طيران الخليج
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

1339444 BD  
 

AZIZ PLAZA-JUFFAIR ١ 
 

RENEWAL OF LEASE CONTRACT FOR CABIN 
CREW ACCOMMODATION WITH AZIZ BULDING 

 ١ BT21411T1424/ تجديد

449244 BD  
 

SOCIETE 
INTERNATIONAL DE 
TELECOUNICATIONS 
AERONAUTIQUES 
(SITA) 

١ 

 

BAGGAGE RECONCILIATION SYSTEM AT 
CHENNAI AIRPORT (MAA) 

 ٢ BT21214T1424/ أمر تغييري

4.49.44 USD 
 

AIRBUS INDUSTRIES ١ 
 

AOG TRANSACTION TO SUPPORT WINGS 
PANELS CORROSION REPAIR ON A340-313 

MSN 0282-A9C-LJ 

 ٣ BT21341T1424/ مناقصة

4649444 BD  
 

GULF LAUNDRY ١ 
 

CABIN LAUNDRY SERVICES IN BAHRAIN  2144-4-24 مناقصة-O// ٤ 

2439111 BD  
 

ORIENT TRAVEL ١ 
 

 ٥ //O-2443-.-21 تجديد الفجيرة(‘ عجمان‘ في األمارات )الشارقة اختيار وكيل مبيعات

2191449444 USD 
 

LUFTHANSA TECHNIC 
AG 

١ 
 

LANDING GEAR OVERHAUL 2011-2016 4 تمديد,T43T44,.TO// ٦ 

412944. BD  
 

CREATION & IMAGE ١ 
 

REORDER OF FEMALE CABIN CREW UNIFORM تجديد /BT3344T1443 ٧ 

649444 BD  
 

LANGUAGE DIRECT 
TRANSLATION 
SERVICES 

١ 

 

APPOINTING A COPTRIGHTING AND 
TRANSLATION AGENCY 

 ٨ //O-2143-21-24 مناقصة

2.,9441 BD  
 

VIVANTA BY TAJ 
TRIVANDRUM 

١ 
 

GULF AIR'S CREW ACCOMMODATION HOTEL 
IN TRIAVANDRUM (TRY) 

 ٩ //O-2144-4-24 مناقصة

.19.44 BD  
 

EMIRATES NATIONAL 
FACTORY FOR 
PLASTIC 

١ 

 

SUPPLY OF THERMAL BOARDING CARD WITH 
MAGNETIC STRIP 

 ١٠ //O-2141-4-24 مناقصة

..39124 BD  
 

DOMODEDOVE 
AIRPORT HANDLING 
COMPANY 

١ 

 

GROUND HANDLING SERVICES AT 
DOMODEDOVO INTERNATIONAL AIRPORT 

DME 

 ١١ BT2,6,4T1424/ مناقصة

116961. USD 
 

AIRBUS ١ 
 

COMPLIANCE OF FAA AIRWORTHINESS 
DIRECTIVE (AD) 2012-02-08 AND EUROPEAN 

COMMISSION REGULATING (EC) NO 1332/2011 
MANDATORY REQUIREMENT FOR A320 /A3330 

FLEET 

 ١٢ BT2,144T1424/ مناقصة

.,91,4 BD  
 

7 SEAS CO. ١ 
 

 ١٣ //O-4344-41-22 تجديد كيل مبيعات المسافرين والشحن في األردناختيار و

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

194219.24 BD  
 

EQUILIBRIUM (GULF) 
LIMITED 

١ 
 

يبات الالزمة تعيين شركة استشارية لتقديم خدمات استشارية والقيام بالترت
 OMB OV///VM/OIVMAانشاء مجلس استشاري دولي 

MSNOFI/P BIM/S 

 ١ BT2,444T1424/ مناقصة

.49444 BD  
 

ZENITH OPTIMEDIA 
INTERNATIONAL 

١ 
 

تعيين شركة متخصصة لوضع خطة إعالنية وشراء مساحات إعالنية في 
 الوسائل اإلعالمية المختلفة لمدة خمس سنوات قادمة

 ٢ SYT4,-1424T14/ يريأمر تغي

42.92.4 BD  
 

OLIVER WYMAN ١ 
 

 ٣ SYT4.-1424T34/ مناقصة مراجعة القطاع المالي

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

.19111 BD  
 

ALNADEEM ١ 
 

MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد /BT4461 ١ 

 ركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقةم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4,9,4, BD  
 

SOLIDARITY GENERAL 
TAKAFUL  

١ 
 

 ١ B/FO/FT2T1424 مناقصة التأمين الصحي لمنتسبي مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
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 واإلفتاء القانوني هيئة التشريع
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

.69343 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

جهاز حاسب محمول لمشروع االنتخابات النيابية والبلدية لعام  264شراء 
1424 

 ١  SQ-AAI/T1424T2/  مناقصة

449,1351.4 BD  
 

 ١ عدد من دور النشر
 

مة االعالن في الصحف اليومية لمشروع االنتخابات النيابية والبلدية خد
1424 

 ٢ BT2,146T1424/ مناقصة

149244 BD  
 

ALNAHRAIN PRINTING ١ 

149444 BD  
 

BMS ٢ 

469444 BD  
 

GMI ٣ 

  المجموع )د.ب.(: 86,100
 

 خدمة الطباعة وتركيب اعالنات مشروع االنتخابات النيابية والبلدية
1424 

 ٣ BT2,141T1424/ مناقصة

 هيئة الحكومة اإللكترونية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2639444 BD  
 

GBM ١ 
 

 ١ ,OMT144,T4/ تجديد البنى المتكاملة للخدمات االلكترونية

41494445..1 BD  
 

 ١ عدد من الشركات
 

 ٢ BT21.6.T1424/ مناقصة ائز األمم المتحدة للخدمة العامة منتدى وحفل توزيع جو

1.9614 BD  
 

SECURE ME ١ 
 

 ٣ BT23,,2T1424/ تجديد توفير خدمات االمن في مبنى الحكومة االلكترونية 

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

1.9346 BD  
 

ALMOAYED DATA 
GROUP 

١ 
 

SUPPLY OF CISCO UCS SERVERS ١ 431-1424 مناقصة 

129144 BD  
 

PRUDENT SOLUTIONS  ١ 
 

استبدال نظام التحكم الحالي لوحدة التبادل األيوني للوحدة الثانية بمحطة 
 سترة

 ٢ YY-/YS-244-1424 مناقصة

4249,16 BD  
 

AL ZAYANI LEASING W. 
L. L 

١ 

239441 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 333,408
 

 ٣ Y-S/FS/-121-1424 مناقصة سنوات T4 لمدة ..-استئجار رقم  -استئجار مركبات 

,349,.1 BD  
 

AL ZAYANI LEASING W. 
L. L 

١ 

149614 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

٢ 

69443 BD  
 

BAHRAIN 
COMMERCIAL 
SERVICES 

٣ 

2149644 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 1,138,224
 

 ٤ Y-S/FS/-124-1424 مناقصة سنوات 4لمدة   4.-استئجار رقم  -استئجار مركبات 

2,9432 BD  
 

JASSIM ABDUL 
RAHMAN AL ZAYANI 
CO 

١ 

 

واختبار ضاغط هواء لألجهزة الدقيقة مع وحدة التجفيف تزويد وتركيب 
 ب بمحطة سترة2أ و 2للمقطرات 

 ٥ YY-/YS-4,1-1424 مناقصة

469344 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٦ Y-OFS/-221-1424 مناقصة خدمات الشبكة وأمن نظم المعلومات 

64,9,61 BD  
 

FUJI ELECTRIC CO ١ 
 

 ٧ YY-//S-221-1424 مناقصة كيلو فولت . 22اختبار مفاتيح كهربائية ذات جهد تزويد وتركيب و 

449444 BD  
 

NATIONAL FINANCE 
AND EXCHANGE 
CO.W.L.L 

١ 

 

خدمات تحصيل وإيداع لمستحقات هيئة الكهرباء والماء بمراكز خدمات 
 المشتركين

 ٨ Y-/FS/-..1-1424 تمديد
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1449413 BD  
 

AL ZAYANI LEASING W. 
L. L 

١ 

319434 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

٢ 

,29.34 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 916,992
 

 ٩ Y-S/FS/-124-1424 مناقصة سنوات( 4لمدة   6.-استئجار رقم  -استئجار مركبات 

139444 BD  
 

ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST 

١ 
 

 ١٠ BT2.636T1421/ تجديد T1426.142تجديد عقود الخدمات والصيانة ذات الطبيعة المستمرة لعام 

439422 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 

19414 BD  
 

MOHAMMED HASAN 
AL MAHROOS CO 

٢ 

19144 BD  
 

BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L 

٣ 

4934. BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 51,556
 

 ١١ YY-S/FS-144-1424 مناقصة تزويد وتركيب واختبار معدات ورش جديدة 

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

349264 BD  
 

BASMA SECURITY ١ 
 

 ١ .AA/MT1424T4 مناقصة بنى هيئة تنظيم سوق العملتوفير حراسة أمنية لم

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

1669444 BD  
 

AYLA INTERIORS ١ 
 

 ١ OMMTA2T1424 مناقصة إعادة تهيئة مركز األخبار 

349.44 BD  
 

PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN 

١ 
 

 ٢ OMMT2T1424 مناقصة تزويد الهيئة بخدمات الجرد والتدقيق لألصول الثابتة

129,64 BD  
 

PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN 

١ 
 

 ٣ BT2,6,2T1424/ تجديد التدقيق الداخلي 

2294415,,3 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ٤ BT23436T1424/ تمديد يانة الفنية والتقنيةتعاقدات الهيئة لتوفير مختلف  الخدمات الص

4469.,15.44 BD  
 

DAR AL 
MEBTAKEROON 
CONSTRACTION 

١ 

 

 ٥ OMMT2,T1424 مناقصة إنشاء مبنى إلدارة اإلعالم الخارجي

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

1249,6,5,11 BD  
 

AL HEDAYA CONT. ١ 
 

 ١ AYT.2T22 أمر تغييري 9 منطقة حالة النعيم9143 مجمع 246وحدة سكنية9 موقع  1.إنشاء عدد 

11494., BD  
 

ATLAS TRANSPORT & 
CONTRACTING & 
MECHANIC 

١ 

 

 ٢ AYT..T24 أمر تغييري وحدة سكنية في عسكر 221أعمال البنية التحتية لعدد 

66931,5341 BD  
 

FUNDAMENT ١ 
 

 ٣ BT241.1T1422/ أمر تغييري 1421-1422المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 

2944394.4 BD  
 

YOUSIF ALMANNAI 
EST. 

١ 
 

9 مجمع 234موقع  SMVM-Mوحدة سكنية نوع  12أعمال بناء عدد 
 في البسيتين 116

 ٤ AYT4,T24 مناقصة

41,92.15464 BD  
 

AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI 

١ 

 

, مجمع 231موقع  MAعمارات سكنية نوع  4أعمال البنية التحتية لعدد 
 في البرهامة 4.4

 ٥ AYT44T24 مناقصة

1.4944.5344 BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

مع 9 مج2,3موقع  3/وحدة سكنية نوع  2.أعمال البنية التحتية لعدد 
 9 في منطقة بحيرة اللوزي2416و  2414

 ٦ AYT4.T24 مناقصة
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2943.9,4154,4 BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

9 142موقع S22وحدة سكنية نوع _ .11أعمال البنية التحتية لعدد 
 في النبيه صالح 432مجمع 

 ٧ AYT46T24 مناقصة

44193.4513. BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

9 92,4 2,1موقع  ,Sوحدة سكنية نوع  64أعمال البنية التحتية لعدد 
 في مدينة حمد 2122&  2124مجمع  - 144&  .,2

 ٨ AYT41T24 مناقصة

292..9,.45444 BD  
 

AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI 

١ 

 

9 266موقع  S22نية نوع _وحدة سك 441أعمال البنية التحتية لعدد 
 في الهملة 2424مجمع 

 ٩ AYT43T24 مناقصة

341922. BD  
 

DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS 

١ 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION 
SERVICES AT AL MADINA AL SHAMALIYA 

HOUSING DEVELOPMENTS 
ISLAND 14 (WEST) 

 ١٠ FYT14T24 مناقصة

1319314 BD  
 

ASEERI CONTRACTING ١ 
 

 ١١ BT241.1T1422/ أمر تغييري 1421-1422المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 

2419634 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ١٢ AYT21T24 مناقصة شهر 14سيارة لمدة  .4إستئجار عدد 

 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة مة العطاءقي

4491..5144 BD  
 

JASS TRADING & 
CONTRACTING CO 

١ 
 

اعمال االنشاءات للسور المحيط  -موقع المقر الجديد لوزارة الخارجية  
 بالعقار

 ١ FYIT2..T24 مناقصة

449244 BD  
 

 ١ مؤسسة جارتنر االستشارية العالمية 
 

 ٢ BT2,641T1424/ مناقصة الخدمات االستشارية

4394,15.44 BD  
 

ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 

 

استبدال المكيفات المركزية بالمنامة للمحكمة الدستورية رقم المشروع: 
424 24 

 ٣ YS-24T4444/ مناقصة

2139444 BD  
 

NATIONAL 
EXCAVATION 

١ 
 

 ٤ T26T1421/ أمر تغييري من عسكر إلى جوتطوير شارع حوار السريع 

1119144 BD  
 

ZOHAL 
CONSTRUCTION LTD 

١ 
 

أعمال تشغيل وصيانة وتصليح وحدات هوبر للتصفية الدقيقة مع األجهزة 
سنوات( رقم المشروع:  4لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي )

F/F-21-4.-444 

 ٥ F/F-24T4412 مناقصة

1.944. BD  
 

HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC 

١ 
 

PRE & POST CONTRACT QUANTITY 
SURVEYING SERVICES 

SHURA MULTI-STOREY CAR PARK. 

 ٦ FYIT2.,T24 مناقصة

1.491215,41 BD  
 

A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY  

١ 

 

AVENUE 3 DUALLING – HAMAD TOWN مناقصة /SF-24T44. ٧ 

419444 BD  
 

CAPITAL SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٨ A/ST44T1424 مناقصة تزويد حراسة أمنية لبعض مواقع وزارة األشغال

449444 BD  
 

KOOHEJI TECH ١ 
 

 ٩ FST2.T1422 تمديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

449444 BD  
 

HABIB AWACHI 
COMMER.  

١ 
 

 ١٠ FST2.T1422 تمديد ات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحيأعمال الصيانة لمحط

449444 BD  
 

CELLMEC ١ 
 

 ١١ FST2.T1422 تمديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

449444 BD  
 

EMCE CONST. ١ 
 

 ١٢ FST2.T1422 تمديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

6,9,36 BD  
 

MWH KHONJI ١ 
 

 ١٣ BT4.16T1446/ أمر تغييري رسوم االشراف على مشاريع الصرف الصحي

4449444 BD  
 

INGENIEURGESELL ١ 
 

 مشاريع الصرف الصحي
الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لمشروع تأهيل شبكة الصرف 

 المرحلة األولى -الصحي 

 ١٤ FST44T1422 أمر تغييري

.49.44 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST. CO. 

١ 
 

المقاولة الزمنية للتزويد باأليدي العاملة إلدارة تشغيل وصيانة الصرف 
 1421-1422الصحي 

 ١٥ FST24T1422 أمر تغييري

69.33 BD  
 

ADLIYA CONT. EST. ١ 
 

 ١٦ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 
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62. BD  
 

AL QAWAREER CONT. ١ 
 

 ١٧ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

4,942, BD  
 

TRASS 
INTERNATIONAL 
CONST. 

١ 

 

 ١٨ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

249144 BD  
 

AL SAFINA BUILD. ١ 
 

 ١٩ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

469.4. BD  
 

PRUDENTIAL CONT. ١ 
 

 ٢٠ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

2129432 BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING 

١ 
 

 ٢١ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

641 BD  
 

MAHMOOD AKBAR ALI 
REZA  

١ 
 

 ٢٢ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

249643 BD  
 

ARADOUS CONT. ١ 
 

 ٢٣ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

4496,, BD  
 

HAMEED AL NOOH 
CONST. 

١ 
 

 ٢٤ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

.9224 BD  
 

NAEEL CONT. ١ 
 

 ٢٥ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424ة ألعمال صيانة المباني المقاولة الزمني

..9.,6 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٢٦ BAT42T1424 أمر تغييري T سنتين 1421 - 1424المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

4,69444 BD  
 

MC6 CONSTRUCTION  ١ 
 

صيانة الوقائية لمحطات الصرف الصحي الفرعية تزويد فنيين ومعدات لل
 F/F-21-4,-444( رقم المشروع: 1424-1424لمدة سنتين )

 ٢٧ F/F-21T4421 مناقصة

4,9,,. BD  
 

INFOVISION 
CONSULTANTS  

١ 
 

 مشاريع الصرف الصحي 
لمختبري إدارة تشغيل وصيانة الصرف  .2141اعتماد شهادة أآليزو 

 موادالصحي وادارة هندسة ال
 A/S-24-.4-442رقم المشروع 

 ٢٨ .F/F-24T446 مناقصة

4229,44 BD  
 

URS 
INFRASTRUCTURE & 
ENVIRONMENT UK  

١ 

 

 مشروع دفان منطقة البحرين اللوجستية بالحد
 الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف على التنفيذ

 ٢٩ BT2,46.T1424/ أمر تغييري

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

.9341 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 

449,43 BD  
 

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST 

٢ 

119144 BD  
 

BAHRAIN TECHNICAL 
SUPPLIES CENTRE 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 122,455
 

 ١ AT,1T1424 مناقصة ميكانيكا بمعهد البحرين للتدريبتجهيز مختبرات قسم ال

1319,41 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

شراء أجهزة سيسكو لتجهيز الشبكة الالكترونية لمبنى تقنية المعلومات 
والدراسات التجارية وتحديث شبكة المباني القديمة بمعهد البحرين 

 للتدريب

 ٢ BT2,643T1424/ مناقصة

149,44 BD  
 

HYBRID 
ELECTROMECHANICAL 
CO 

١ 

619,4.5444 BD  
 

SULTAN A/C & REF 
SERVICES 

٢ 

6491145144 BD  
 

A.JABBAR ABDULLA 
WORKSHOP CO 

٣ 

44944454,6 BD  
 

BLUE RAY A/C 
REPAIRS 

٤ 

2194245644 BD  
 

GENERAL AIR 
CONDITIONING & REF 
EST. 

٥ 

4,91.35.44 BD  
 

AL FOUZ SERVICES ٦ 

419.1,5441 BD  
 

SOUTH BAY GROUP ٧ 

اصالح وصيانة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وادارات وزارة 
 التربية والتعليم

 ٣ F-1424-211 مناقصة
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6494145444 BD  
 

SONDUS A/C & REF 
REPAIRS WORKSHOP 

٨ 

1291415.44 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

٩ 

6194,,5144 BD  
 

AL JAHRA WORKSHOP 
FOR A/C & REF  

١٠ 

1494345644 BD  
 

BIN ANNAN 
REFRIGERATION 
SERVICES  

١١ 

  المجموع )د.ب.(: 577,861.128
 

24,9444 BD  
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

١ 

24194.1 BD  
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

٢ 

419,.1 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

٣ 

2249443 BD  
 

AIRCO AIR 
CONDITIONING CO 

٤ 

4,93.1 BD  
 

SONDUS A/C & REF 
REPAIRS WORKSHOP 

٥ 

.19264 BD  
 

SULTAN A/C & REF 
SERVICES 

٦ 

.29664 BD  
 

AL FOUZ SERVICES ٧ 

.49133 BD  
 

GENERAL AIR 
CONDITIONING & REF 
EST. 

٨ 

  المجموع )د.ب.(: 612,756
 

اصالح وصيانة المكيفات المركزية بمدارس وادارات وزارة التربية 
 والتعليم

 ٤ F-1424-212 مناقصة

4491.4 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٥ 16FT1424 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

.3921. BD  
 

ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING 

١ 

 

 ٦ 16FT1424 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

.3921. BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL 

١ 

 

 ٧ 16FT1424 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

24494.4 BD  
 

CAPITAL TRANSPORT 
EST 

١ 
 

PROVIDE TRANSPORTATION FOR STUDENTS 
ENROLLED IN THE PROGRAM OF FIELD 

TRAINING FOR THE ACADEMIC YEAR 
2014/2015 

 ٨ FT34T1424 مناقصة

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

1,91.4 BD  
 

DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING 

١ 
 

 ١ 44T1422 تمديد وزارة والدور والمراكز التابعة لهاتنظيف مبنى ال

449444 BD  
 

GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L 

١ 
 

 ٢ T1421.4 تجديد وضع اعالنات في الشوارع الحيوية والعامة في مملكة البحرين

2.49444 BD  
 

MTE STUDIOS ١ 
 

 ٣ BT24362T1422/ تمديد إدارة وتشغيل المركز العلمي البحريني

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

3439464 BD  
 

TELMACO ١ 
 

 ١ BT2,641T1424/ مناقصة تركيب أجهزة تكميلية الخاصة بالصوت واإلضاءة للمسرح الوطني

449444 BD  
 

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
CARGO SERVICES 

١ 

 

 ٢ BT2,.,.T1424/ مناقصة 46دات الخاصة بموسم أصيلة الثقافي شحن المع
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.,9421 BD  
 

AL WADAD CONST. 
EST. 

١ 
 

 ٣ 3T1424 تمديد توفير خدمات تنظيف لقطاع الثقافة والتراث الوطني

3.9444 BD  
 

FRENCH HOUSE 
DESIGN 

١ 
 

 ٤ BT2,.2.T1424/ مناقصة 46موسم أصيلة الثقافي الدولي 

.1.9664 EUR 
 

STUDIO ANN HOLTROP ١ 

1,9,4. EUR 
 

ANOUK VOGEL 
LANSCAPE 
ARCHITECTURE 

٢ 

6.9444 EUR 
 

SCE PROJECT ٣ 

,492.4 CHF 
 

MONOTTI INGEGNERI 
CONSULENTI SA 

٤ 

63921. EUR 
 

BREED INTEGRATED 
DESIGN 

٥ 

  المجموع )د.ب.(: 366,390.88
 

في المعرض العالمي للحضارات  تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين
 اكسبو ميالنو

 ٥ BT2,.26T1424/ مناقصة

1.9414 EUR 
 

MODULFERIAS 
EUROPA S.L. 

١ 
 

تجهيز جناح مملكة البحرين في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي ضمن 
 1424فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية 

 تجهيز خيمة  معرض الكتاب ومقهى الوزارة 

 ٦ BT2,644T1424/ مناقصة

2449444 BD  
 

PASION TURCA, S.L. ١ 
 

 إحياء حفل باليه 
/IPMA BMAA// IS /MABISOM 

 ٧ BT2,644T1424/ مناقصة

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

1.9264 BD  
 

MAGIC SHINE 
CLEANING 

١ 
 

 ١ AISMT44T1421 تمديد دمين ضيافة وتوفير عمال نظافة لوزارة الخارجيةتوفير مراسلين ومق

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

194,194125144 BD  
 

AZIMUTH CO ١ 
 

شراء برنامج ونظام متكامل لألجهزة والمعدات الطبية والهندسية وأجهزة 
 الصحية المعلومات

 ١ AIAT216T1424 مناقصة

29,469344 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

١ 
 

 ٢ FOA-44.T1424 أمر تغييري الشراء الموحد لألدوية من خالل المكتب التنفيذي

,49444 BD  
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES CO 

١ 
 

السلمانية استبدال أجهزة التكييف المركزية بمبنى إدارة المواد بمجمع 
 الطبي

 ٣ AIAT243T1424 مناقصة

469144 BD  
 

ALI ABDUL AZIZ 
CONTRACTING CO 

١ 
 

RENOVATION OF OPD ENTRANCE AT SMC مناقصة AIAT222T1424 ٤ 

6496635344 BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ٥ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )فواكة و خضروات(

1693445344 BD  
 

AL QATARI FRUITS CO ١ 
 

 ٦ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )فواكة و خضروات(

44294.15344 BD  
 

HASAN & HABIB S/O 
MAHMOOD COMPANY 

١ 
 

 ٧ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )فواكة و خضروات(

4.92.45144 BD  
 

FINE FOODS ١ 
 

 ٨ AIAT444T24 ييريأمر تغ تزويد أغذية )فواكة و خضروات(

41452.1 BD  
 

ALDAAYSI HOLDING 
COMPANY  

١ 
 

 ٩ AIAT44.T24 أمر تغييري تزويد أغذية )البان و عصائر(

4.49,1,5644 BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ١٠ AIAT44.T24 أمر تغييري تزويد أغذية )البان و عصائر(

19141 BD  
 

MAZA FOOD PACKING ١ 
 

 ١١ AIAT44.T24 أمر تغييري ذية )البان و عصائر(تزويد أغ

.4391245444 BD  
 

AWAL DAIRY CO ١ 
 

 ١٢ AIAT44.T24 أمر تغييري تزويد أغذية )البان و عصائر(

2229... BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ١٣ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(
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4492415344 BD  
 

MIDDLE EAST BAKERY ١ 
 

 ١٤ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(

14944. BD  
 

AL ZAHRAA BAKERY ١ 
 

 ١٥ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(

1696.. BD  
 

FINE FOODS ١ 
 

 ١٦ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(

24,96435444 BD  
 

RADHWAN BAKERY ١ 
 

 ١٧ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(

,394115344 BD  
 

AWAL DAIRY CO ١ 
 

 ١٨ AIAT444T24 أمر تغييري تزويد أغذية )الخبز و توابعه(

21934.5411 BD  
 

ALDAAYSI HOLDING 
COMPANY  

١ 
 

 ١٩ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

12494,.5114 BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ٢٠ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

114 BD  
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES CO 

١ 
 

 ٢١ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

294345416 BD  
 

P HARIDAS SONS CO ١ 
 

 ٢٢ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

4,92665644 BD  
 

FINE FOODS ١ 
 

 ٢٣ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

41292415464 BD  
 

ALAKFA FOODSTUFF 
CENTER 

١ 
 

 ٢٤ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

,9441 BD  
 

NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL 

١ 
 

 ٢٥ AIAT446T24 يريأمر تغي تزويد أغذية )متنوعة(

2494635144 BD  
 

P. MAGHANMAL & 
SONS CO 

١ 
 

 ٢٦ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

6691.45144 BD  
 

MAZA FOOD PACKING ١ 
 

 ٢٧ AIAT446T24 أمر تغييري تزويد أغذية )متنوعة(

,,,5163 BD  
 

TRAFCO GROUP ١ 
 

 ٢٨ AIAT446T24 ريأمر تغيي تزويد أغذية )متنوعة(

4119.44 BD  
 

DELMON POULTRY CO ١ 
 

 ٢٩ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

194445644 BD  
 

ALDAAYSI HOLDING 
COMPANY  

١ 
 

 ٣٠ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

4269644 BD  
 

DELMON FISH ١ 
 

 ٣١ AIAT441T24 أمر تغييري أسماك(تزويد أغذية )لحوم و 

21,94,15644 BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ٣٢ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

.9444 BD  
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES CO 

١ 
 

 ٣٣ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

22491,4 BD  
 

FINE FOODS ١ 
 

 ٣٤ AIAT441T24 أمر تغييري ويد أغذية )لحوم و أسماك(تز

23,9,4. BD  
 

MAZA FOOD PACKING ١ 
 

 ٣٥ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

29111 BD  
 

TRAFCO GROUP ١ 
 

 ٣٦ AIAT441T24 أمر تغييري تزويد أغذية )لحوم و أسماك(

2449,665134 BD  
 

AERADIO TECHNICAL 
SERVICES CO 

١ 

2.4934, BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

٢ 

29.269114 BD  
 

SIEMENS W.L.L ٣ 

41394445344 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٤ 

 ٣٧ AIAT241T24 مناقصة يةتزويد أجهزة طب
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34961.5644 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٥ 

  المجموع )د.ب.(: 2,230,994.680
 

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

1269444 BD  
 

MEXICO CLEANING 
SERVICES 

١ 
 

 ١ AIO/T42T1424 مناقصة تنظيف مباني ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة

.3491665364 BD  
 

 ١ خيريةجمعية البحرين ال
 

 ٢ BT1411T1443/ تجديد استئجار مبنى حكومي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة

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

13.9444 BD  
 

THE NATIONAL 
INSTITUTE FOR 
INDUSTRIAL TR 

١ 

 

 ١ BT2,641T1424/ مناقصة دةبرنامج تنمية المهارات الهندسية المتعد

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

2,,9134 BD  
 

ORACLE ١ 
 

RENEWAL OF SUPPORT & MAINTENANCE 
CONTRACT FOR FMIS 

 ١ .OST2.T244T144/ تجديد

3394125464 USD 
 

 ١ أوراكل
 

 ٢ BT2.446T1421/ تجديد يلية النظمة أوراكل الماليةصيانة البرامج التشغ

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

,49444 BD  
 

INTEGRAA ١ 
 

INTRODUCE A NEW AUTOMATED SYSTEM TO 
SCHEDULE SHIFT / ROSTER FOR BAHRAIN 

ATC 

 ١ MMTMVSTM/AT34/ مناقصة

419..4 BD  
 

AL MOAYYED 
SECURITY 

١ 
 

 ٢ T1424. تمديد سنوات 4توفير الحراسات األمنية المدنية للمكاتب البريدية لمدة 

2,9244 BD  
 

BIN HINDI TRANSPORT 
COMPANY S.P.C 

١ 
 

سيارات دلبفري فان لبريد  1سيارة استيشن واجن و  41استئجار 
 سنوات 4البحرين لمدة 

 ٣ 4T1424 تمديد

1.29411 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ٤ AI/TA/ST42T1424 مناقصة مركبة لوزارة المواصالت 44استئجار عدد 

12,96.4 BD  
 

MENA AEROSPACE 
ENTERPRISES W.L.L 

١ 
 

 ٥ ennTna/T//Tp66 تجديد صيانة نظام معالجة البيانات الرادارية وإدارة بيانات الطيران

129644 BD  
 

ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO 

١ 

 

 ٦ OFSTYTDFT1424T42 مناقصة توفير موظفي الدعم الفني لوزارة المواصالت

44,9644 BD  
 

ZONE SECURITY S.P.C ١ 
 

 ٧ AI/TYIF/T44T1424 مناقصة سنوات 4خدمات حراس األمن للمكاتب البريدية لمدة 

2249334 BD  
 

FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

١ 
 

تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري والقادم 
1424 

 ٨ BT23211T1424/ مناقصة

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

,9441 BD  
 

ل تك يو اس تشيلير شركة كوي
 سيرفسس

١ 
 

 ١ ,ST22T144/ تمديد خدمـات الصيانـة الكهربائية والميكانيكيـة لمجمـع ستـرة التجـاري  

2419313 BD  
 

UTILITY A/C & 
REFIGERATION  

١ 
 

 ٢ AFST2.T1421/ مناقصة مناقصة زمنية للخدمات الكهربائية والميكانيكية لمجمع سترة التجاري

429444 BD  
 

MAZEN ALUMRAN 
CONSULTING ENGI 

١ 
 

 ٣ ,FYDT444T4 تمديد أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط

429444 BD  
 

AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS 

١ 
 

 ٤ ,FYDT444T4 تمديد أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط
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419144 BD  
 

BAHRAIN INTERNET 
EXCHANGE 

١ 
 

 ٥ BT2,643T1424/ تجديد BOAتوفير خدمة االنترنت المقدمة من بدالة انترنت البحرين لالنترنت 

419244 BD  
 

SILAH GULF W L L ١ 
 

 ٦ BT2,646T1424/ مناقصة نظام الشكاوي الوطني

69444 BD  
 

YATEEM OXYGEN CO ١ 
 

 ٧ BT23311T1424/ ييريأمر تغ شراء مواد للمركز الوطني لالستزراع السمكي

4.19.44 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 
 

 ٨ AFST1T1424/ مناقصة مناقصة لتزويد وتوصيل حشائش طبيعية محلية

1,69424 BD  
 

ALI ABDUL AZIZ 
CONTRACTING CO 

١ 
 

 ٩ AFST41T1424/ مناقصة حدائق في مناطق مختلفة في البحرين 4مناقصة إلنشاء 

,249144 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ١٠ BT2,6..T1424/ مناقصة NIOYتنفيذ مشروع تقنية االتصال الشبكي 

4,.92,,54.1 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 
 

 ١١ AFST24T1424/ مناقصة تزويد وتوصيل مواد ري

.19144 BD  
 

MILLET INTERNTIONAL 
ARCHITECTURE 
ENGINEE 

١ 

32913151.4 BD  
 

PHOENIX 
ENGINEERING 
SERVICES 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 134,482.25
 

 ١٢ AFT11T1421/ مناقصة خدمات استشارية هندسية

4619444 BD  
 

ASAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

 ١٣ AFST3T1424/ مناقصة تزويد وتوصيل مواد بناء

...9.645244 BD  
 

ARABIAN NEON 
OUTDOORS 
ADVERTISING W.L.L 

١ 

 

استثمار موقع اعالني تجاري من نوع علبة مضاءة وبرزما مساحة 
 متر مربع( بمنطقة السيف 444)

 ١٤ AADVTMDT41T1424 مزايدة

2149444 BD  
 

KUWAITI MANAGER 
CONT 

١ 
 

 ١٥ AFST24T1421/ أمر تغييري أعادة تأهيل سوق مدينة عيسى الشعبي

22943. BD  
 

AL HAIDARIYA HAVEY 
EQUIPMENTS HIRING 

١ 

29136 BD  
 

BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S 

٢ 

21.9344 BD  
 

 ٣ انفينيتي للمقاوالت

449414 BD  
 

 ٤ للمقاوالت 333

439,64 BD  
 

YAFOR BUILDING 
CONSTRUCTION 

٥ 

4.943451.4 BD  
 

MAYOOF SANITARY 
SERVICES  

٦ 

  المجموع )د.ب.(: 263,764.75
 

 ١٦ BT23444T1424/ مناقصة طلب استئجار صهاريح لشفط االمطار

1946.9634 BD  
 

BMMI ١ 
 

 ١٧ BT2,622T1424/ مناقصة مبنى ديوان شئون البلديات -استئجار مساحات إدارية 
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 مجلس المناقصات والمزايدات
1024( لسنة 9إعالن رقم )  

1024سبتمبر بشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر   
1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73المادة ) لحكمإعماالً   

ةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتي  
 

          

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

021.999,031 BD  
 

 ١ البنك الدولي
 

ADVISORY SERVICES FOR BAHRAIN 
STATISTICAL SYSTEM  

 ١ oic3102c10/ مناقصة

90.922,011 BD  
 

MINISTRY OF WORKS, 
MUNICIPALITIES & 
URBAN PLANNING 

١ 

 

 ٢ Bc0130c3110/ تجديد فتح فرع جديد لبطاقة الهوية في مجمع سترة

220.209,031 BD  
 

INTERNATIONAL 
TURNKEY SYSTEMS 

١ 
 

BACKUP & RECOVERY SOLUTION  مناقصة /OIc3102c13 ٣ 

09.911 BD  
 

BAHRAIN COMPUTER 
SUPPORT CENTRE 

١ 

300.200,191 BD  
 

TRANSWORLD  
INFORMATION 
TECHNOLOGY  

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 268,051.06
 

DATA CENTER INFRASTRUCTURE UPGRADE  مناقصة /OIc3102c10 ٤ 

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

009.911 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

 ١ 2240c12c02 مناقصة مصابيح إلنارة الشوارع

000.211 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

 ٢ 2299c12c02 مناقصة لوحة مفاتيح

21.311 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

22KV FUSE 2032 مناقصةc19c02 ٣ 

09.011 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

RING MAIN UNIT 2293 مناقصةc12c2 ٤ 

300.411 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

DISTRIBUTION BOARD 2200 مناقصةc12c02 ٥ 

91.111 BD  
 

A K AZAD REAL 
ESTATE  

١ 
 

SCRAP ITEMS مزايدة BKc9c3102 ٦ 

033.201 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٧ 2290c12c02 مناقصة محوالت فرعية

91.932 BD  
 

TYLOS PLASTIC 
INDUSTRIES CO 

١ 
 

 ٨ 2000c19c02 مناقصة أنابيب

339.439,011 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

JOINT KITS - 2 ITEMS 2002 مناقصةc9c02 ٩ 

329.111 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

RING MAIN UNIT 2009 مناقصةc19c02 ١٠ 

39.091 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

 ١١ 2033c19c02 مناقصة أدوات كهربائية
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 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

02.909,011 BD  
 

DAR AL 
MEBTAKEROON 
CONSTRACTION 

١ 

 

 ١ SYOIPFc00c3102/ مناقصة مشروع ترفيع السور الحالي لنادي الشباب النموذجي

203.300,011 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

مشروع إنشاء مبنى من ثالث طوابق بالمرافق الرياضية لنادي النبيه 
 صالح

 ٢ SYOIPFc30c3102/ مناقصة

02.311 BD  
 

OLIVE V.F.M. CO ١ 
 

 ٣ SYOIPFc31c3102/ مناقصة الصيانة الطارئة لألندية الوطنية والمراكز الشبابية

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

091.011 BD  
 

ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST 

١ 
 

 ١ FOIc0c3102 مناقصة دف اعداد بيئة للكوارث والطوارئشراء أجهزة آلية به

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

99.499 BD  
 

PARAMOUNT 
COMPUTER SYSTEMS 

١ 
 

 ١ BOIc3102c10 مناقصة /YK/KA/ FEKYAشراء جهاز التحكم في سعات االنترنت 

 يتكنك البحرينبول
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

02.133,211 BD  
 

TAALK DESIGN ١ 
 

 ١ BYc130c3102 مناقصة تنفيذ التصاميم لمركز التدريب لبوليتكنك البحرين بمجمع ريادات مول

330.040 BD  
 

SEFTEC NMCI 
OFFSHORE 

١ 
 

مية لبكالريوس إدارة اللوجستيات العالمية للعام تزويد خدمات أكادي
 3102c3102الدراسي 

 ٢ BYc114c3102 مناقصة

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

0.024.292 BD  
 

GULF MARCOM 
MARKETING CO 

١ 
 

 ١ FS-022 مناقصة فعاليات تمكين الوطنية التجارية

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

32.443 BD  
 

ARAB TOP TRADING 
EST 

١ 
 

 O AFEOF 3 EK/REK/A K R ADI K -  توريد جهاز
RKFAI  

 ١ IBc34c3102/ مناقصة

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

2.002.202,441 USD 
 

ALLSPORT 
MANAGMENT 

١ 
 

 / KFFFYI// DK KOADAمشتريات مختلفة من شركة 
 3102لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسنة 

 ١ Bc00991c3102/ مناقصة

00.909 BD  
 

MAJID AL FUTAIM ١ 
 

تذاكر جائزة البحرين ايجار مساحة في المركز التجاري )ستي سنتر( لبيع 
 3100البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال 

 ٢ Bc09402c3102/ مناقصة

92.111 BD  
 

PAROLIN RACING 
KART 

١ 
 

شراء سيارات كارتنج واالتفاق على توفير قطع الغيار والدعم الفني لها 
 خالل سباق

BDS-/OK DA K KK//O O /EKDYOI FEOY 

 ٣ BO/c19c3102 مناقصة

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

002.111 BD  
 

H C P Y ARQUITECTOS 
ASOCIADOS / ADEL 
AHMADI ASSOCIATES 
S P C. 

١ 

 

 ١ ARKDKcAFc119c3102 مناقصة اختيار استشاري لمشروع مواقف سيارات متعدد الطوابق بمنطقة العدلية 

090.111 BD  
 

HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC 

١ 
 

PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY 
SERVICES –E25- AL JAZAYAER BEACH 

DEVELOPMENT  

 ٢ e30 مناقصة
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 شركة نفط البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

040.390 BD  
 

SAYBOLT 
INTERNATONAL  

١ 
 

INDEPENDENT TANK GAUGING SERVICES  ١ 021193/ مناقصة 

41.290,011 BD  
 

NATIONAL HOTELS 
SERVICES CO 

١ 
 

SUPPLY OF BEVERAGES FOR BAPCO CLUB, 
AL DAR AND BAPCO HOME SALES FOR THE 

YEAR 2015 

 ٢ Q100019 (39) مناقصة

0.100.030 BD  
 

R B HILTON ١ 
 

PROVISION OF FIRE / JOB WATCHER AND 
SAFETY WARDEN SERVICES IN THE 

COMPANY’S OPERATING AREAS  

 ٣ 021049/ مناقصة

900.200 BD  
 

BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

REFURBISHMENT OF ONE (1) ROTOR AND 
PURCHASE OF TWO (2) NEW ROTORS 

 ٤ Q149921(03) مناقصة

030.029 BD  
 

BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

PURCHASE OF TURBINE SPARES  مناقصة Q101120(03) ٥ 

92.011 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

PROVISION OF FIXED H2S & HC GAS 
DETECTION SYSTEM AT GDN STATIONS 

PHASE 1 (6 STATIONS) 

-2410-02 مناقصة
Q101212(20) 

٦ 

022.291 BD  
 

SECURI CORE S.P.C.  ١ 
 

PURCHASE OF X-RAY BAGGAGE INSPECTION 
SYSTEM WALK THROUGH METAL DETECTOR 
AND UNDER VEHICLE INSPECTION SYSTEM 

 ٧ (22)2349-02 مناقصة

41.192 GBP 
 

WORKPLACE ١ 
 

TIME AND ATTENDANCE SYSTEM تجديد t101002 ٨ 

001.211 BD  
 

AREENA 
CONTRACTING 
GROUP 

١ 

 

PROVISION OF CLEANING SERVICES AT 
BAPCO SERVICE STATIONS, CARD BUSINESS 

UNIT OFFICE AND VEHICLE & PUMP 
MAINTENANCE WORKSHOP BUILDING 

 ٩ 021190/ مناقصة

 طيران الخليج
 # ةرقم المناقص النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

040.924 BD  
 

BHADRA 
INTERNATIONAL 

١ 
 

 ١ //O-1021-2-00 تجديد الخدمات األرضية في مطار مدراس

00.301 BD  
 

OMAN AIR S.A.O.C ١ 
 

THIRD PARTY TECHNICAL HANDLING (ON AD-
HOC) AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT 

 ٢ Bc09001c3102/ مناقصة

93.101 BD  
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

١ 
 

MODIFICATION WORKS AT GULF AIR CLUB 0022-2-02 أمر تغييري-O// ٣ 

92.199,311 BD  
 

WILLIS ١ 
 

GULF AIR INSURANCE REQUIREMENTS تجديد /Bc0929c3110 ٤ 

921.111 USD 
 

SEABURY ١ 
 

GULF AIR TEN YEAR NETWORK AND FLEET 
PLAN STUDY PROJECT  

 ٥ //O-0390-9-02 مناقصة

2.902.111 USD 
 

MESSIER GOODRICH ١ 
 

A330 BRAKE MAINTENANCE مناقصة /Bc09919c3102 ٦ 

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

009.099 BD  
 

T"AZUR CO ١ 
 

 ١ Bc10-3100c00/ تجديد تصاديةالتأمين الصحي لموظفي مجلس التنمية االق

 هيئة الحكومة اإللكترونية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

040.291 BD  
 

BAHRAIN 
DEVELOPMENT BANK 
B S C (C) 

١ 

 

 ١ Bc09490c3102/ مناقصة برنامج دعم االبتكار وريادة األعمال

00.222 BD  
 

AL MAOYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ٢ eOKc3101c19 أمر تغييري مشروع المنصة الوطنية للمدفوعات
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 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

04.301 BD  
 

SAMA SAFETY ١ 
 

 ١ 1333c3100c2221-YY تمديد الفحص الدوري ألنظمة الكشف عن الحريق لمباني ومنشآت الهيئة 

000.921 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

JOINT TRANSITION FOR 220KV & END 
SEALING SF-6 FOR 220KV 

 ٢ Bc09200c3102/ مناقصة

290.202 BD  
 

INDRA ١ 
 

 ٣ 013c3101c2211 تجديد عقد صيانة نظام وبرامج خدمات المشتركين لمدة سنتين 

3.101.909,902 BD  
 

SUMITOMO 
CORPORATION 

١ 
 

-3100( كيلوفولت )99مشروع استبدال عدد من محوالت الطاقة جهد )
3114) 
 

 كيلوفولت واألعمال المصاحبة لها 99محوالت الطاقة جهد 

 ٤ 2990c3102c2011 مناقصة

319.100 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 
 

 ٥ YY-A/R-319-3102 مناقصة كيلو فولت 99هد تزويد وصالت كهربائية ذات ج

99.030,921 BD  
 

JALAL IONICS CO ١ 
 

 ٦ Y-S/FR/-029-3102 مناقصة سنوات . 2تزويد مياه الشرب المعبأة ومبرداتها لمدة 

300.294,230 BD  
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L 

١ 

 

قات التفريغ والقياس في محطة صوامع الجير مع مرف -تنفيذ وبناء نظام 
 رأس أبو جرجور لتحلية المياه

 ٧ YY-A/R-123-3102 مناقصة

29.913 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ٨ YY-OFR-140-3102 مناقصة تزويد وتركيب نظام إلدارة خدمات تقنية المعلومات المؤسساتية

02.911 BD  
 

ALMADAR GENERAL 
TRADING EST. 

١ 
 

امات للخزانات االرضية بمحطة توزيع المياه بميناء الشيخ استبدال الصم
 خليفة بن سلمان

 ٩ YY-E/R-000-3102 مناقصة

201.111 BD  
 

ALSTOM POWER 
SERVICES  

١ 
 

 ١٠ 203c3119c2011-YY تجديد تزويد أيدي عاملة ماهرة متخصصة لمحطةالرفاع وسترة إلنتاج الكهرباء

332.111 BD  
 

AL JAZEERA SHIPPING 
CO 

١ 
 

 ١١ Y-AYR/-019-3102 مناقصة خدمات نقل الديزل لجزيرة حوار

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

42.002,191 BD  
 

 ١ شركة البحرين للحاسبات
 

LABOR MARKET REFORM INFORMATION 
TECHNOLOGY SOLUTION 

 ١ FD/Kc3103c12 تجديد

029.011 BD  
 

BASMA MARBLE & 
GRANITE 

١ 
 

 ٢ FD/Kc3102c12 مناقصة توفير خدمات التنظيف لمبنى الهيئة

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

21.111 USD 
 

SEDCO ١ 
 

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

 ١ Bc09200c3102/ تجديد

29.030 USD 
 

ERICSSON 
TELEVISION LIMITED 

١ 
 

 ٢ Bc02090c3101/ تمديد الدعم الفني لمنظومة البث الفضائي لباقة قنوات البحرين الفضائية

224.111 BD  
 

IN FOCUS FOR 
PRODUCTION & ART 
DISTRBUTION 

١ 

 

 ٣ Bc09190c3102/ مناقصة 3102تنفيذ مسلسل تراثي لشهر رمضان المبارك 

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

0.490.393 BD  
 

AHMED ISA 
CONTRACTING 

١ 
 

 ١ Bc02303c3100/ أمر تغييري 3103-3100سكنية بأسعار موحدة المقاولة الزمنية لبناء الوحدات ال

40.092.249,094 BD  
 

AL NABA 
INTERNATIONAL 
COMMERCIAL 
ENTERPRISES 

١ 

 

وحدة سكنية بالمحافظة  0091مناقصة بناء  -برنامج التنمية الخليجي 
 منحة المملكة العربية السعودية -الجنوبية 

 ٢ FYc12c3102 مناقصة

390.241,030 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

, مجمع 049موقع  /Kعمارات سكنية نوع  2أعمال البنية التحتية لعدد 
 في أم الحصم 229

 ٣ EYc01c02 مناقصة
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3.020.901,931 BD  
222.393 BD  

 

AL SHAHEEN 
CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

١ 

  المجموع )د.ب.(: 2,574,972.620
 

 ٤ Bc02303c3100/ مناقصة 3103-3100ولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة المقا

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

2.201.111 BD  
 

 ١ الشركة العالمية للمباني ش م ك م
 

 ١ FYIc002c02 مناقصة ويتمبنى سفارة مملكة البحرين وسكن السفير في الك

02.901 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ٢ O/R-/F/DF-02-10 مناقصة مركز اإلتصاالت إلدارة تقنية المعلومات في وزارة األشغال

20.301,021 BD  
 

HISHAM 
CONTRACTING EST. 

١ 
 

مدينة  -إنشاء مبنى إضافي للجهاز المركزي للمعلومات واالتصاالت 
 عيسى 

 ٣ YR-02c1112/ ناقصةم

000.913,411 BD  
 

 ١ شركة زحل لإلنشاء المحدودة
 

 ٤ FRc12c14 أمر تغييري شبكة مجاري ومصارف المياه وأعمال الطرق لمنطقة المعامير الصناعية

022.911 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٥ RFc02c1119/ أمر تغييري 3100-3102المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز مشاة 

204.242,429 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO. 
W.L 

١ 

 

)من شارع البديع السريع إلى شارع الجنبية  04و  02إعادة تاهيل شارع 
 004و 000و 002بمجمع  02السريع( باإلضافة إلى توسعة شارع 

 ٦ RF-02c1132/ مناقصة

222.222,222 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 

222.222,222 BD  
 

BETA CONTRACTING ٢ 

222.222,222 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 999,999.999
 

 المقاولة الزمنية ألعمال الخطوط األرضية للشوارع
 (3102 - 3109) 

 ٧ RF-02c1190/ مناقصة

04.011 BD  
 

HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED 

١ 
 

 مشاريع الصرف الصحي 
دراسة جدوى تطوير البنية التحتية لتصريف مياه االمطار في المنطقة 

 الوسطى 
 

 ٨ FAF-02c1193 مناقصة

990.404,210 BD  
 

NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L 

١ 

 

 ٩ RF-02c1130/ مناقصة تطوير شارع أبوشاهين وديبل ونون

00.103 BD  
 

AL AHLIA CONT. ١ 
 

 ١٠ BDc10c3101 أمر تغييري c سنتين 3103 - 3101المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

3.442 BD  
 

AL JOWDAH CONT. ١ 
 

 ١١ BDc10c3101 أمر تغييري c سنتين 3103 - 3101المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

34.024 BD  
 

AL MAOYYED CONT. ١ 
 

 ١٢ BDc10c3101 أمر تغييري c سنتين 3103 - 3101المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

393.911 BD  
 

BLUEWATER BIO 
LIMITED 

١ 
 

 ١٣ Bc00344c3101/ أمر تغييري مشروع المحافظة على خليج توبلي

20.092,391 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

١ 
 

 ١٤ BDR-02c1110 مناقصة في وزارة األشغال 2إلضاءة الحالية في مجمع رقم تبديل تجهيزات ا

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

24.223,911 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ١ 0c3102 اقصةمن تنفيذ االضاءة بقلعة الشيخ سلمان الفاتح قلعة الرفاع

301.111 USD 
 

CABALETTA LIMITED ١ 

29.011 BD  
 

MAESTRO MUSIC 
EQUIPMENTS 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 134,000
 

 ٢ Bc09900c3102/ مناقصة احياء حفل ليونا لويس ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية
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92.111 EUR 
 

RIEDER ART 
CONSULTING 

١ 

00.111 EUR 
 

SULIVAN SWEETLAND 
LTD 

٢ 

21.111 USD 
 

MACADI NAHHAS ٣ 

02.111 EUR 
 

AICHA REDOUANE & 
HABIB YAMMINE 
ENSEMBLE AL-ADWAR 
YAMMINE 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 76,152
 

 ٣ Bc09940c3102/ مناقصة العروض الموسيقية ضمن  فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية

90.111 EUR 
 

ASSOCIATION POUR 
LE RAYONNEMENT DE 
LCEUVRE DE 
MONSIEUR YVES 
SAINT LAURENT 

١ 

 

 معرض نساء البربر في المغرب
 اقامة المعرض

 وشحن االعمال الفنية 

 ٤ Bc09410c3102/ مناقصة

011.111 EUR 
 

MAFAN GENERAL 
TRADING & 
CONTRACTING CO. 

١ 

 

 ٥ Bc09492c3102/ مناقصة لمباركاحياء حفل اسما لمنور خالل عيد األضحى ا

33.903 BD  
 

DADABHAI TRAVEL ١ 
 

 -العروض الموسيقية ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية 
 توفير تذاكر السفر

 ٦ 09c3102 مناقصة

390.111 EUR 
 

MILEBOARD LLP ١ 
 

 ٧ Bc09022c3102/ مناقصة احياء حفل باليه ضمن المسرح الوطني

211.200,011 EUR 
 

EXPO 2015 S.P.A ١ 
 

تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات 
 اكسبو ميالنو

 ٨ Bc09009c3102/ مناقصة

20.111 BD  
 

NOORAN PICTURES 
PRODUCTION AND 
ARTISTIC  

١ 

 

 ٩ Bc09400c3102/ مناقصة ملتقى البحرين لألفالم

20.190 BD  
 

AL GOSAIBI TRAVEL 
AGENCY 

١ 
 

توفير تذاكر سفر للمدربين القادمين من خارج مملكة البحرين لفعاليات 
 ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية  3102مدينة نخول 

 ١٠ 00c3102 أمر تغييري

00.190 BD  
 

AL GOSAIBI TRAVEL 
AGENCY 

١ 
 

 -السياحة األسيوية  احياء حفل ليونا لويس ضمن فعاليات المنامة عاصمة
 تذاكر سفر ألعضاء الفرق

 ١١ 00c3102 مناقصة

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

01.111 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

١ 
 

SUPPLY AND INSTALL AND COMMISSIONING 
SURGICAL LIGHTS FOR MAIN OPERATION 

THEATERS AT SMC 

 ١ DIEc009c3102 مناقصة

99.022,001 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

 تزويد دواء 
EODOVOD EOKF 0DOc0DF 

 ٢ Bc09441c3102/ مناقصة

02.190 BD  
 

ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO 

١ 

 

 ٣ DIEc001c02 مناقصة سنوات 2استئجار حاسب آلي لفترة 

30.209,911 BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL 

١ 

 

SUPPLY & FIX PVC FLOOR AT VARIOUS 
LOCATIONS IN MOH. 

 ٤ DIEc000c3102 مناقصة

229.991 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١ 
 

 ٥ FOE-29c3102 مناقصة تزويد أدوية مخزنة

29.300 BD  
 

ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO 

١ 

 

 ٦ DIEc019c02 مناقصة سنوات 2استئجار حاسب آلي للخدمات اإلدارية لفترة 

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

9.001 BD  
 

AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 

١ 
 

 ١ DIO/c14c3101 تمديد تنظيف مكاتب ومباني وزارة الصناعة والتجارة

229.139,431 BD  
 

 ١ شركة عقارات السيف
 

استئجار مركز البحرين للمستثمرين والمخزن التابع له مع شركة عقارات 
 السيف

 ٢ Bc9042c3119/ تجديد
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29.430 BD  
 

BAHRAIN INTERNET 
EXCHANGE 

١ 
 

 ٣ Bc01300c3119/ تجديد تعاقد مع بدالة انترنت البحرين

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

90.230 BD  
 

SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING 

١ 
 

التنظيفات والضيافة بمبنى الوزارة وصندوق الزكاة ومركز أحمد الفاتح 
 االسالمي

 ١ DIOKc3102c3 مناقصة

014.321,032 BD  
 

GULF HOTELS GROUP 
- GULF HOTEL 

١ 
 

 ٢ 3c3102 مناقصة عقد مؤتمر حوار الحضارات  

01.993,311 BD  
 

GULF AIR B.S.C. (C) ١ 
 

 ٣ Bc09194c3102/ مناقصة شراء تذاكر  للمؤتمر الدولي )الحضارات في خدمة اإلنسانية(

32.421 BD  
 

GULF AIR B.S.C. (C) ١ 
 

از القضائي وأعضاء النيابة العامة وشراء تذاكر استكمال تدريب الجه
 سفر

 ٤ 02c3102 أمر تغييري

09.003 EUR 
 

المعهد الدولي للدراسات العليا 
 (/OFOFالجنائية )

١ 
 

استكمال تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة وشراء تذاكر 
 سفر

 ٥ 02c3102 أمر تغييري

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

0.410.423 BD  
 

TRIBAL GROUP ١ 
 

 ١ E///c110c3102 مناقصة انشاء مرصد يختص بإجراءات دراسات سوق العمل

90.090 BD  
 

AL BAYAN MEDIA 
GROUP 

١ 
 

 ٢ DIFcE/E/c3c3102 مناقصة حملة اعالمية لمشروع المعايير المهنية 

 لمواصالتوزارة ا 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

201.111 BD  
 

ORIENTAL PRESS ١ 
 

 ١ DI/cYIF/c10c3102 مناقصة طباعة الطوابع البريدية لبريد البحرين

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة نوعال الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

9.000 BD  
 

ALMOAYYED 
COMMERCIAL 
SERVICES 

١ 

 

 ١ Bc04922c3102/ تجديد تمديد عقد صيانة آالت التصوير مينولتا

4.911 BD  
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

١ 
 

 ٢ Bc04922c3102/ تجديد تجديد عقد آالت التصوير نشوتك

099.001 BD  
 

AHMADI SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٣ SO c10c3102 مناقصة حراس أمن للحدائق والمتنزهات والسواحل

94.231 BD  
 

MINISTRY OF THE 
INTERIOR 

١ 
 

 ٤ Bc09422c3102/ مناقصة عقد الحراسات مع وزارة الداخلية

011.422 BD  
 

INFO TOUCH ١ 
 

استثمار موقع اعالني تجاري من نوع علبة مضاءة على شارع الملك 
 فيصل

 ٥ DD/ cK/c10c3102 دةمزاي

31.911 BD  
 

مؤسسة أحمد عمر للتجارة 
 والمقاوالت

١ 
 

 ٦ Rc3c3110/ تجديد حديقة أم النعسان -إنشاء حديقة الشيخ خليفة الكبرى 

09.311 BD  
 

OVERLAND 
CAFETERIA 

١ 

09.311 BD  
 

BAHRAIN DONUT ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 38,400
 

تيرياcمقاهي( بالساحة وسط المبنى الجديد ( محالت )كف2تأجير عدد )
 سنوات 2لسوق مدينة عيسى الشعبي لمدة 

 ٧ DKDc2c3102 مزايدة

322.011 BD  
 

ABDULLA HASAN AL 
DARAZI & SONS CO 

١ 
 

المرحلة االولى cانشاء  -تنفيذ مشروع الحاضنات الزراعية بهورة عالى
 مبنى االدارة وملحقاته

 ٨ D/ cFY/c03c3103 مناقصة

342.311 BD  
 

CROWN ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES 

١ 

 

 ٩ DFRc01c3102/ مناقصة 003وحديقة الحد  332انشاء حديقة عراد 

0.990.211 BD  
 

DAR AL 
MEBTAKEROON 
CONSTRACTION 

١ 

 

 ١٠ DFRc02c3102/ مناقصة تطوير ساحل البسيتين
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 مجلس المناقصات والمزايدات
1104( لسنة 01إعالن رقم )  

1104 اكتوبربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر   
1111( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73المادة )لحكم إعماالً   

يةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األت  
 

          

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

632,49 BD  
 

BAHRAIN NATIONAL 
INSURANCE CO 

١ 
 

ALL RISK INSURANCE PROGRAM تجديد AGG-P-011-04 ١ 

 الجهاز المركزي للمعلومات
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # ائزالعطاء الف العملة قيمة العطاء

442434 BD  
 

GULF BUSINESS 
MACHINE (GBM) 

١ 
 

RENEWAL OF E-GOVERNMENT SYSTEM 
LICENSE 

 ١ BT42,4T,119/ تجديد

,342212 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

MAINTENANCE CONTRACTS RENEWAL تجديد /BT,2,2 ٢ 

0,22031,211 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

MAINTENANCE CONTRACTS RENEWAL تجديد /BT,2,2 ٣ 

,42,96,,11 BD  
 

PROGONZ 
CORPORATION 

١ 
 

الحصول على موقع الكتروني ديناميكي متطور لطرق نشر البيانات 
 االحصائية 

 ٤ BT06404T,103/ مناقصة

 المخــازن المركزية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # ئزالعطاء الفا العملة قيمة العطاء

0492911 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

INDICATOR, FAULT PASSAGE 3942 مناقصةT12T03 ١ 

22341 BD  
 

AL MOAYYED AC ١ 
 

 ٢ ST/CT,22,T4T00/ أمر تغييري أعمال تطوير وأعمال تكييف قسم المخازن بسترة

,4120,3,341 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

 ٣ 39,9T14T03 مناقصة موصالت كهربائية

2992429 BD  
 

SANA SCRAP ١ 
 

SCARP ITEMS مزايدة BKT4T,103 ٤ 

442211 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

TERMOMECCANICA SPARES مناقصة CPTGATP/-
3941T14T03 

٥ 

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

902963,,21 BD  
 

TADAWUL 
CONTRACTING 

١ 
 

 ١ SPAGACT,2T,103/ مناقصة مشروع اعمال صيانة نادي المنامة

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

412322,211 BD  
 

PALADION NETWORKS 
PRIVATE LIMITED 

١ 
 

 ١ BT2941T,112/ تجديد تجديد عقد الستشاري أول أمن وسرية المعلومات لمدة سنتين

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

0142439,919 BD  
 

BAHRAIN FINANCIAL 
HARBOUR HOLDING 
COMPAN 

١ 

 

 ١ BT02969T,104/ مناقصة استئجار مكاتب جديدة لبدالة انترنت البحرين
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 تمكين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

602429 BD  
 

SAUDI NATIONAL 
INSUR. CO. 

١ 
 

 ١ FS-199 تجديد دوق العملخدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة لموظفي صن

,442,29 BD  
 

SAUDI NATIONAL 
INSUR. CO. 

١ 
 

 ٢ FS-199 تجديد خدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة لموظفي صندوق العمل

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

,29102913 BD  
 

NATIONAL 
TRANSPORT CO. S.P.C 

١ 
 

 ١ GBOT4T,103/ مناقصة توفير خدمة مواصالت لطلبة جامعة البحرين

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0162331 BD  
 

BLIZZARD CONT ١ 
 

 ١ ,9T,10 تجديد تنظيف مبنى جهاز المساحة

 رين الدوليةحلبة البح
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

992009 BD  
 

ZAYANI MOTORS CO ١ 
 

 ١ BCST13T03 مناقصة شراء عدد من الشاحنات الخفيفة لحلبة البحرين الدولية

0492111 USD 
 

ROTANA VIDEO AND 
AUDIO VISUAL CO. 

١ 
 

في  103,ساعات  9سباق البحرين للتحمل  بتنظيم حفل غنائي خالل
 103,نوفمبر  09الى  03الفترة ما بين 

 ٢ BT0663,T,103/ مناقصة

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

0932649 BD  
 

JASS TRADING & 
CONTRACTING CO 

١ 
 

 ١ ASG/GATACT114T03 مناقصة في بالج الجزائر شاليه 0,ترميم 

421112111 BD  
 

MINOR HOTEL GROUP ١ 
 

APPONTMENT OF HOSPITALITY OPERATORS مناقصة C/I110 ٢ 

,21422211 BD  
 

SMALLWOOD 
REYNOLDS,STEWART 
STEWART INTER 

١ 

 

DETAILED FRAME WORK FOR CONSULTANCY 
SERVICES E25-AL JAZAYER BEACH 

DEVELOPMENT 

 ٣ A,9 مناقصة

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

322111 BD  
 

AL JAZEERA SHIPPING 
CO 

١ 
 

HIRING TEMPORARY POWER GENERATION 
UNITS AT BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

BIA 

 ١ BGSTCS/T,1T,103 تمديد

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

232111 USD 
 

TIBCO SOFTWARE ١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR PROVISION OF 
SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR OPEN SPIRIT SOFTWARE 

 ١ c0,1020 تجديد

092494 BD  
 

SABA SOFTWARE ١ 
 

CORPORATE E-LEARNING AND 
DEVELOPMENT 

 ٢ 1411,4/ تمديد

6424,9 BD  
 

A J M AL KOOHEJI 
GROUP 

١ 
 

SUPPLY OF TYRES مناقصة O149169(32 ) ٣ 

4362921 BD  
 

PETRA SOLAR ١ 
 

OPERATION & MAINTENANCE SERVICES OF 
BAHRAIN DISTRIBUTED SOLAR PILOT 

PROJECT. 

 ٤ 031134/ صةمناق

412211 BD  
 

EBRAHIM HASAN 
MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

١ 

 

PROVISION OF RIGGER SERVICES TO 
PROCUREMENT DEPARTMENT  

 ٥ 031144/ مناقصة

0219229,9 BD  
 

JUMA ABD 
MOHAMMED & SONS 
CO 

١ 

 

PROVISION OF FIRE / JOB WATCHER AND 
SAFETY WARDEN SERVICES IN THE 

COMPANY’S OPERATING AREAS  

 ٦ 041046/ مناقصة
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3226,2633 BD  
 

NATIONAL 
TRANSPORT CO. S.P.C 

١ 
 

OUTSOURCING OF LOCAL MARKETING FLEET 
OPERATION 

 ٧ 0,1014/ مناقصة

992621 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

PURCHASE OF HVAC EQUIPMENT AND 
CONTROLS 

 ٨ O121624 (00) اقصةمن

6,2319 USD 
 

MUNICH RE ١ 
 

CONSTRUCTION ALL RISK (CAR) INSURANCE 
COVERAGE - WASTE WATER TREATMENT 

PROJECT 

 ٩ CST40T91T,119/ أمر تغييري

,2222 BD  
 

TAKAFUL INTER ١ 
 

 ١٠ 011120/ أمر تغييري التأمين على مشروع التوربينات البخارية والشحن البحري

912940,911 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

PURCHASE OF PUMP SPARES مناقصة O120132 (0,) ١١ 

922111 BD  
 

BNI ١ 
 

GROUP LIFE INSURANCE PROGRAMME FOR 
SENIOR / EXECUTIVE MANAGEMENT 

 ١٢ 001012/ تمديد

2642111 BD  
 

WORLEY PARSONS 
BAHRAIN WLL 

١ 
 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM 
TECHNOLOGY AND ENGINEERING DESIGN 

PACKAGE (EDP) LICENSOR SELECTION FOR 
NEW PROCESS UNITS AT BAPCO - STAGE1: 
SULPHUR RECOVERY PLANTS, INCLUDING 

SOUR GAS/WATER TREATING SYSTEMS 

 ١٣ 031143/ مناقصة

 طيران الخليج
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لعطاء الفائزا العملة قيمة العطاء

992111 BD  
 

ARINC ١ 
 

SERVICE AGREEMENT FOR MESSAGE 
SWITCHING 

 ١ BT641,T,116/ تجديد

6242494 BD  
 

FLEMINGO 
INTERNATIONAL LTD 

١ 
 

DUTY FREE SERVICE PROVIDER FOR GULF 
AIR  

 ٢ C/S-0,92-9-03 مناقصة

3020,4,091 BD  
 

ROYAL DUTCH 
AIRLINES KLM 

١ 
 

THIRD PARTY TECHNICAL ENGINEERING 
HANDLING AGENT AT ATHENS 

INTERNATIONAL AIRPORT (ATH) GREECE  

 ٣ C/S-0,99-9-03 مناقصة

0,,2131 BD  
 

BDO CONSULTING 
W.L.L 

١ 
 

INTERNAL AUDIT SECONDED STAFF 4,,0-4-03 مناقصة-C/S ٤ 

9962061 BD  
 

AL JABER LEGT 
ENGINEERING & 
CONTRACTING 

١ 

 

APPOINTMENT OF CONTRACTOR FOR 
INTERIOR FIT OUT AND MEP WORKS OF THE 

NEW GULF AIR LOUNGE IN DUBAI  

 ٥ C/S-,0,9-9-03 مناقصة

4241,2111 USD 
 

ADAT (GAMCO) ١ 
 

AOG JUSTIFICATION FOR USING ADAT FOR 
A9C-EP SIX YEAR CHECK 

 ٦ BT26,9T,112/ أمر تغييري

021942094 USD 
 

PANASONIC AVIONICS ١ 
 

 إستحداث أجهزة التسلية على طائرات طيران الخليج من فئة
G441 

 ٧ C/S-1963-16-01 أمر تغييري

022042111 USD 
 

ADAT (GAMCO) ١ 
 

AOG JUSTIFICATION FOR USING ADAT FOR 
A9C-EP SIX YEAR CHECK 

 ٨ BT26,9T,112/ يأمر تغيير

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

,022944,221 BD  
 

 ١ برج السيف
 

 ١ 9T,119 تمديد تأجير طابق إضافي للمجلس في برج السيف

,32111 BD  
 

WORKSMART FOR 
EVENTS 
MANAGEMENT W.L.L 

١ 

 

 ٢ BT06294T,103/ مناقصة في معرض جيتكس بدبي المشاركة

412,20,461 BD  
 

CHINA INDUSTRIAL 
OVERSEAS 
DEVELOPMENT & 
PLANNING 
ASSOCIATION 

١ 

 

 ٣ BT06293T,103/ مناقصة التعاقد للمشاركة في معرض الصين السادس لألستثمار في الخارج

32694 BD  
 

WORKSMART FOR 
EVENTS 
MANAGEMENT W.L.L 

١ 

 

 ٤ BT06294T,103/ أمر تغييري المشاركة في معرض جيتكس بدبي

,62419 BD  
 

INTERCONTINENTAL  
HONG KONG 

١ 
 

 ٥ BT066,6T,103/ مناقصة الحملة الترويجية في جمهورية الصين
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 هيئة الحكومة اإللكترونية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

402991 BD  
 

PARAMOUNT 
COMPUTER SYSTEMS 

١ 
 

مشروع تطبيق نظام متكامل لتقارير أمن المعلومات في هيئة الحكومة 
 االلكترونية 

 

 ١ AGT,103T19/ مناقصة

362269 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

ة البوابة المطورة للحكومة االلكترونية ترقية االنظمة الحالية لبوابة الحكوم
 االلكترونية 

 ٢ AGT,104T10G/ مناقصة

92434 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 مشروع تطوير البنية التحتية لبرنامج بناء القدرات 
 

 ٣ AGT,103T10/ أمر تغييري

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

,4202,,3,9 BD  
 

TRANSMARKET 
ADVERTISING CO 

١ 
 

تزويد وفبركة وتركيب مظالت للمحوالت بمختلف المحطات الفرعية 
 التابعة إلدارة نقل الكهرباء

 ١ PP-A/S-032-103, مناقصة

942,04 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ٢ 0,9T,112T9109-PP تمديد 49استئجار  -إستئجار سيارات خفيفة 

,92390 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ٣ 46T,112T9109-PP, تمديد لمدة أربع سنوات 44اسـتئــجار السيــارات الخفيـفــة  استئجـار رقم

992332 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ٤ 401T,112T9109-PP تمديد ,3استئجار رقم  -سنوات  3استئجار سيارات لمدة 

022694 BD  
 

 ١ السياراتكانو لتأجير 
 

 ٥ 401T,112T9109-PP تمديد ,3استئجار رقم  -سنوات  3استئجار سيارات لمدة 

9422119 BD  
 

ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ 

024692113 BD  
 

ALSTOM GRID SAS ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 2,073,010
 

 ٦ 3902T,116T4,11-PC مناقصة العقود الزمنية ألعمال نظام االتصاالت

3,2,4, BD  
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L 

١ 

 

شراء نظام متطور و متكامل لفحص واختبار قواطع الحماية وعدادات 
 الطاقة التابعة إلدارة نقل الكهرباء

 ٧  PP-A/S-0,3-103, مناقصة

,032911 BD  
 

ISMAIL KHONJI 
CONSULTANTS 

١ 
 

دة تأهيل األعمال خدمات األعمال االستشارية لمشروع إعا
 الكهروميكانيكية للمرحلة الثانية والثالثة من محطة سترة

 ٨ 349T,114T4001 مناقصة

302111 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

تزويد وتركيب وتدشين نظام لتنظيف الريش لضاغط الهواء للتوربينة 
 بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء 9الغازية رقم 

 ٩   PP-APS-034-103,  مناقصة

232321 BD  
 

EMCO  W.L.L ١ 
 

SUPPLY INSTALL & COMMISSION AMI SYSTEM 
FOR HYDROUS METERS IN MOH PROJECT 

 ١٠ PC-DSS-,02-103, مناقصة

,,0234, BD  
 

 ١ خدمات الكوهجي
 

 صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع
ICP 

 ١١ 009T,111T9101 تجديد

,424,1 BD  
 

BAHRAIN INTERNET 
EXCHANGE 

١ 
 

SUPPLY OF INTERNET BANDWIDTH 013 تجديدT,116T4411 ١٢ 

492929,461 BD  
 

 ١ دبي -أوريكل لألنظمة المحدودة 
 

MAINTENANCE OF ORACLE LICENSES & 
SUPPORT 

 ١٣ 926T,119T4411 تجديد

442230 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

IBM HARDWARE AND SOFTWARE 
MAINTENANCE & AIZ & TSM SUPPORT LINE  

 ١٤ C-CCS/-129-104, تجديد

0402,91 BD  
 

PANORAMA CONT. & 
ENG. 

١ 
 

 ١٥ 143T,100T3911-PP تجديد تزويد خدمتي التشغيل والصيانة الوقائية لمحطتي سلماباد والحد

412491 BD  
 

TURK HEAVY 
TRANSOPRT 

١ 
 

 ١٦ 092T,101T9109-PP تجديد سيارات والمعدات الثقيلة لمدة عاميناستئجار ال

442,21 BD  
 

YOUSIF BIN AHMED 
KANOO 

١ 
 

LEASING OF 7 NOS OF LORRY WITH MOUNTED 
CRANE  

LEASE 38 

 ١٧ 020T,112T9109 تجديد

422969 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ١٨ 049T,116T9109-PP تجديد سنوات 3لمدة  33إستئجار  -إستئجار مركبات خفيفة 
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392331 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ١٩ 049T,116T9109-PP تجديد سنوات 3لمدة  33إستئجار  -إستئجار مركبات خفيفة 

0032,11 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

١ 
 

 ٢٠ 009T,101T9109 تجديد وات( لمدة اربع سن39استئجار المركبات الخفيفة )

292211 BD  
 

SOUTH PARK 
RESTAURANT 

١ 
 

عقد لمدة سنة واحدة لتزويد الوجبات والخدمات المرافقة لها لموظفي 
 الهيئة بمواقع مختلفة

 ٢١ PP-S/CS-30,-104, تجديد

,62411 BD  
 

MICRO CENTRE ١ 
 

 ٢٢ 039T,10,T4409 تجديد توفير الطاقم الفني لدعم نظام المعلومات الجغرافية بهيئة الكهرباء والماء

,62221 BD  
 

KHATIB & ALAMI 
FAKHROO 

١ 
 

 ٢٣ T,64TPPTACC,10, تجديد ( مطورين لدعم نظام المعلومات الجغرافية بالهيئة,تزويد عدد)

422106 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٢٤ ,BT09440T,10/ تجديد خدمات نقل مياه الشرب الى جزيرة حوار

0632949 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

مرشحات الهواء الخاصة بالتوربينات الغازية  -تصليح شامل لغرف 
 بمحطة الرفاع

 ٢٥ PP-APS-163-103, مناقصة

49244, BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

CISCO UNIFIED COMMUNICATION VERSION 10 44,-103, مناقصة-sp-dpi ٢٦ 

,222111 BD  
 

NATIONAL FINANCE 
AND EXCHANGE 
CO.W.L.L 

١ 

 

خدمات تحصيل وإيداع لمستحقات هيئة الكهرباء والماء بمراكز خدمات 
 المشتركين

 ٢٧ P-SCS/-99,-104, مناقصة

4942401 BD  
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L 

١ 

 

تزويد وتركيب وتدشين وحدات تصفية الزيت بمحوالت الطاقة التابعة 
 إلدارة نقل الكهرباء

 ٢٨  PP-A/S-093-103,  مناقصة

4432691 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

CONSTRUCTION OF NEW PRECAST 
COMPOUND WALL DESIGN & BUILT AT EWA 

PREMISES - UM AL-HASSAM 

 ٢٩ PP-S/CS-040-103, مناقصة

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

42491 BD  
 

ZAYANI LEASING  ١ 
 

 ١ F//GT,101T19 تجديد توفير سيارات لاليجار

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

0026402694,431 BD  
 

ASAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

MADINA AL SHAMALIYA INFRASTRUCTURE 
WORKS AT ISLANDS 13 & 14 EAST  

PRIMARY INFRASTRUCTURE ISLAND 13 AND 
14 EAST  

 ١ CPT06T04 مناقصة

0332111 BD  
 

FRESHFIELDS 
BRUCKHAUS 
DERINGER S P C 

١ 

 

RETAINER FOR LEGAL SERVICES FOR THE 
MINISTRY OF HOUSING 

 ٢ APT10T03 مناقصة

09923,3 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AND 
GUARD ROOM FOR 72 TYPICAL VILLAS AT 

BLOCK 944, SAFRAH 

 ٣ APT94T04 أمر تغييري

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

,322,0 BD  
 

MOHAMMED SHARIF 
MOHAMMED & SONS 
CO 

١ 

462,6,,011 BD  
 

KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY 

٢ 

22132,911 BD  
 

NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 72,161.6
 

SUPPLY OF CLOTHING AND SAFETY SHOES مناقصة A/ST1,T,103 ١ 

6,2949 BD  
 

BETON & ROHRBAU ١ 
 

اإلصالحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في  -مشاريع الصرف الصحي 
 مركز توبلي لمعالجة مياة الصرف الصحي

 ٢ CST02T,101 أمر تغييري
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34263, BD  
 

A HADI AL AFOO ١ 
 

 ٣ CST40T,101 أمر تغييري ,10,-100,ل الصرف الصحي المقاولة الزمنية ألعما

092342 BD  
 

BAKER WILKINS & 
SMITH, BAHRAIN 

١ 
 

 ٤ CST044T,114/ أمر تغييري أعمال إستشارية إلنشاء المسرح الوطني

099244,,2,9 BD  
 

DELTA 
CONSTRUCTION 
COMPANY 

١ 

 

 مشاربع صيانة المباني 
 وزراءاضافة مبنى حراسة بمجلس ال

 ٥ B/S-03T1110 مناقصة

46220,1 BD  
 

ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C CLOSED 

١ 
 

 ٦ SC-03T11,4/ مناقصة تطوير شارع العزل

09,2111 BD  
 

G.P.ZACHARIADES 
OVERSEAS LTD 

١ 
 

SECURITY BUILDING (SCANNER ROOM) & SITE 
FENCING - GUDAIBIYA PALACE MINOR WORKS 

2014. 

 ٧ CPGT09,T03 مناقصة

012911 BD  
 

BAKER WILKINS & 
SMITH 

١ 
 

SHAIKH ISA SPORTS CITY - QUANTITY 
SURVEYING SERVICES . 

 ٨ CPST134T19 أمر تغييري

302929 BD  
 

ISMAIL KHONJI 
ASSOCIATES  

١ 
 

 ٩ CPST139T19 أمر تغييري الخدمات األستشارية -مشروع مدينة الشيخ عيسى الرياضية 

632993 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

 ١٠ CST13T14 أمر تغييري شبكة سار )المرحلة الثالثة(

0,2031 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

 ١١ CST13T14 أمر تغييري شبكة سار )المرحلة الثالثة(

212421,029 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO. 

١ 
 

 ١٢ CST13T14 تغييري أمر شبكة سار )المرحلة الثالثة(

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

432431 BD  
 

 ١ سيسكون للتجارة والمقاوالت
 

 ١ BT0,1,6T,101/ تجديد صيانة المصاعد الكهربائية بمدارس وإدارات وزارة التربية والتعليم

992224,101 BD  
 

TECHNO CHEM 
TRADING 

١ 

0422,4 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

٢ 

32092 BD  
 

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 88,864.010
 

 ٢ T69T,104/ مناقصة توفير أجهزة ومعدات لقسم الهندسة الكيميائية بمعهد البحرين للتدريب

02991 BD  
 

I.M.E BAHRAIN CO LTD  ١ 

62662 BD  
 

GOLDEN  MOTOR 
CARS SERVCIES 

٢ 

432,33 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 45,792
 

 ٣ T63T,104/ مناقصة توفير أجهزة ومعدات لقسم اآلالت الدقيقة بمعهد البحرين للتدريب

,94269, BD  
 

PKE GULF ١ 
 

 ٤ T00T,103/ مناقصة أنظمة كاميرات أمنية بمواقع وزارة  التربية والتعليمتزويد وتركيب 

92423 BD  
 

APPLE CENTRE ١ 

42209 BD  
 

HITECH CO ٢ 

92349 BD  
 

MANTECH COMPUTER 
SERVICES 

٣ 

062,,, BD  
 

GENIUS COMPUTER 
CENTER 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 40,298
 

 ٥ T49T,103/ مناقصة الحاسوب لمدارس التعليم الفني والمهنيمناقصة تجهيز اقسام تقنيات 

0362464 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ٦ BT06613T,103/ مناقصة شراء اجهزة سيسكو لتجهيز وتحديث جميع مباني وزارة التربية والتعليم
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 وزارة التنمية االجتماعية
 # رقم المناقصة لنوعا الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

09,2311 BD  
 

 ١ شركة صلة الخليج 
 

 ١ BT03994T,100/ تجديد خدمات االتصال للجهات الحكومية

232111 BD  
 

REAL SOFT 
ADVANCED 
APPLICATION 

١ 

 

 ٢ BT04,42T,101/ تجديد صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية

622311 BD  
 

ABDULAAL GULF 
AUDIT 

١ 
 

 ٣ ,T,10,1 أمر تغييري تقديم خدمات استشارات مالية للقيام بالرقابة على المنظمات األهلية

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

992111 EUR 
 

SCE PROJECT ١ 

0302111 EUR 
 

ARMIN LINKE ٢ 

  د.ب.(:المجموع ) 101,146
 

تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات 
 اكسبو ميالنو

 ١ BT06909T,103/ مناقصة

902911 BD  
 

DESIGN CREATIVE W L L ١ 
 

 ٢ 03T,103 مناقصة إنشاء وتنفيذ تصميم معرض البربر

9,2044,311 EUR 
 

LP ART ١ 
 

 معرض نساء البربر في المغرب
 لمعرضاقامة ا

 وشحن االعمال الفنية 

 ٣ BT06419T,103/ مناقصة

,92111 EUR 
 

PASION TURCA, S.L. ١ 

092111 CHF 
 

DANDY VISION ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 16,820
 

 ٤ BT06940T,103/ مناقصة العروض الموسيقية ضمن  فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية

0062911 EUR 
 

SCE PROJECT ١ 
 

تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات 
 اكسبو ميالنو

 ٥ BT06909T,103/ أمر تغييري

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

0,,2603,991 BD  
 

 ١ السيدة شيخة عبدهللا أبل 
 

 ١ BT0031,T,101/ يدتجد إيجار مبنى محافظة المحرق

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

0262901 BD  
 

SALAM ENTERPRISES CO ١ 
 

 ١ SPT/C/ST,103T0/ مناقصة تجهيز مبنى الوزارة الجديد

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

92623,1 BD  
 

MC6 CONSTRUCTION  ١ 
 

DEVELOPMENT OF AL HOORA HEALTH 
CENTRE 

 ١ GAT006T,103/ مناقصة

293 BD  
 

SARAYA TRADING  ١ 

42,99 BD  
 

MERCURY 
MARKETING W.L.L 

٢ 

64, BD  
 

FIRST MEDICAL FOR 
MEDICAL EQUIPMENT W.L 

٣ 

629,, BD  
 

MANAMA SCIENTIFIC CO ٤ 

99229,,964 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٥ 

022111 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٦ 

,12231 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٧ 

  المجموع )د.ب.(: 119,415.693
 

 ٢ GAT031T,104/ مناقصة تزويد أجهزة طبية
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,2,,9 BD  
 

MERCURY MARKETING 
W.L.L 

١ 

42421 BD  
 

SARAYA TRADING  ٢ 

0,3 BD  
 

MEDMEN MEDICAL 
EQUIPMENT CO 

٣ 

913 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

٤ 

002944 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٥ 

,2491 BD  
 

GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L 

٦ 

,92924 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٧ 

0024,0 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

٨ 

932993 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٩ 

  المجموع )د.ب.(: 123,329
 

 ٣ GAT019T,103/ مناقصة تزويد أجهزة طبية

342391 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٤ GAT009T,103/ مناقصة بمجمع السلمانية الطبياعمال صباغة خارجية 

0092111 USD 
 

JOHN HOPKINS 
MEDICINE 
INTERNATIONAL USA 

١ 

 

استقطاب خبراء عالميين لتقديم الخدمات المقدمة لمرضى فقر الدم 
 المنجلي )السكلر(

 ٥ BT06636T,103/ مناقصة

462911 BD  
 

ISOFT ١ 
 

PURCHASE AND MAINTENANCE OF 
COMPUTER SYSTEM LICENSES 

 ٦ BT01696T,116/ تجديد

,12391 BD  
 

TUXDO GENTS 
TAILORING 

١ 
 

 ٧ GAT106T,104/ مناقصة تزويد مالبس رسمية لموظفي السجالت في المراكز الصحية

0,23,1 BD  
 

HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO 

١ 

,2902 BD  
 

GHULAM MURTAZA & 
SONS 

٢ 

42491 BD  
 

KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY 

٣ 

6260, BD  
 

TUXDO GENTS 
TAILORING 

٤ 

,0206,,211 BD  
 

BLACK SEA TRADING ٥ 

02643 BD  
 

DAR ALNOOR SILK 
TAILORING 

٦ 

42111 BD  
 

ABNAA ALWATAN 
TAILORING  

٧ 

392424 BD  
 

NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING 

٨ 

  المجموع )د.ب.(: 99,823.8
 

 ٨ GAT104T,103/ مناقصة تزويد مالبس رسمية

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

962111 BD  
 

 ١ الشيخ سلمان بن علي آل خليفة
 

 ١ BT3940T,119/ تجديد استئجار مواقف لموظفي النيابة العامة

9121,, BD  
 

BIN HINDI 
INFORMATICS 

١ 
 

 ٢ BT066,0T,103/ مناقصة شراء اجهزة الكترونية لمعهد الدراسات القضائية

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

4924,6 BD  
 

INTERTEC SYSTEMS 
WLL 

١ 
 

 ١ AS/T1,T,103 ناقصةم نظام تدقيق ومراقبة حركة البيانات 
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332931 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٢ AS/T19T,103 مناقصة سيارة صالون ,0استئجار 

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

,42911 BD  
 

CARS TRANSPORT 
CORPORATION W.L.L 

١ 
 

 ١ BT04240T,104/ تجديد ز خدمات النقل العامامتيا

322134 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 شراء أجهزة لشبكة الفروع البريدية 
PGC/ PGA /A/DG/K CDC/SAAC  

 ٢ BT06299T,103/ مناقصة

21269, EUR 
 

INTERNATIONAL 
PARIS AIR 

١ 
 

 ٣ BT06602T,103/ مناقصة المشاركة في معرض باريس الجوي للطيران 

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

,4202,,911 BD  
 

HASHIM PHARMACY ١ 

94294,,,91 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 80,854.750
 

 ١ TGAT,103,0 مناقصة لآلفات الزراعية توريد مبيدات

642394,911 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 

0,2294,,09 BD  
 

THE PROSPERITY & 
CONTRACTING CO. 
W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 106,314.715
 

 ٢ 09TGAT,103 مناقصة توريد مواد زراعية)مواد رى 2أغطية زراعية 2واسمدة كيمائية

992931 USD 
 

PACIFIC TRADING ١ 
 

 ٣ BT06492T,103/ مناقصة استيراد طحالب لتغذية برقات االسماك

,222944,064 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٤ S/CST09T,103 مناقصة 0109مجمع  -إنشاء سور لمنتزه اللوزي

0,12111 BD  
 

SEVEN HILLS FACILITY 
MANAGEMENT 

١ 
 

 ٥ G/T3T,103/ مزايدة ادارة المحالت الجديدة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى

921112111 BD  
 

REALCORP REAL 
ESTATE SERVICES 

١ 
 

 ٦ AT14T,104// مزايدة مزايدة مشروع انشاء مبنى للمجلس البلدي لبلدية المحرق

0092241 BD  
 

GULF EAGLE TRADING 
CO. S.P.C 

١ 
 

 ٧ BT02331T,104/ مناقصة ئجار صهاريح لشفط االمطارطلب است

992361 BD  
 

SECURICORE  ١ 
 

 ٨ SC/T14T00 تمديد تزويد حراس لحدائق وممتلكات البلدية 

912091 BD  
 

UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES 

١ 
 

 ٩ 03TGAT,103 مناقصة توريد آليات زراعية
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)399(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اآر  اإليه مكتب  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الن�شاري  اأحمد  عبدالكرمي  ح�شن  ال�شيد/  عن  نيابة  ميزان،  اإم  اإ�س 
امل�شماة )ح�شن الأن�شاري للمقاولت والتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 8972، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بكافة فروعها بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره مائة األف  )100.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال كل من ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شن 
واأْن  بال�شركة،  �شريكني  الأن�شاري  عبدالكرمي  ح�شن  �شالح  وال�شيد/  الأن�شاري،  عبدالكرمي 

ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري )ح�شن الأن�شاري للمقاولت والتجارة ذ.م.م(. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)400(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املوؤ�ش�شة  �شاحب  جواد  غلوم  فرج  اإبراهيم  ال�شيد/  عن  نيابة  ال�شت�شارية،  العتماد  موؤ�ش�شة 
تغيري  رقم 28615، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  التجارية(،  النبع  امل�شماة )خدمات  الفردية 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بفرعيها رقم )1( و)2( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
جمال  ال�شيد  هاجر  ال�شيدة/  باإدخال  ولك  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره 
النبع  )خدمات  التجاري  ال�شركة  ا�شم  ي�شبح  واأْن  بال�شركة،  �شريكة  الها�شمي  جعفر  اأحمد 

التجارية ذ.م.م(.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)401(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.تخفي�س.راأ�سمال.�سركة.

)بيتك.للِبْنية.التحتية.القاب�سة.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )بيتك للِبْنية التحتية القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
�شركات جتارية و�شناعية وخدمات،  قاب�شة ملجموعة  �شركة  ن�شاط  تزاول  والتي   ، رقم70165 
طالبًة تخفي�س راأ�شمالها من ع�شرة ماليني )10،000،000( دينار بحريني  اإلى مائتني وخم�شني 
األف )250،000( دينار بحريني، موزعة على  2،500 ح�شة )قيمة احل�شة الواحدة 100 دينار 

بحريني(.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)402(.ل�سنة.2015.
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�س.الواحد.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
زهري عبداجلبار عبداحلميد البياتي مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )الريادة للتطوير 
العقاري �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92155، طالبًا حتويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال 

ال�شيد/ عمر اأحمد كامل احلديثي �شريكًا معه يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)403(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للتجارة  الذهبية  )الثقة  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  عبداحل�شني  اأحمد  ح�شن  مريزا 
وتاأجري املعدات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86252، طالبا حتويل ال�شكل القانوين للفرع رقم 
1 من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 .اإعالن.رقم.)404(.ل�سنة.2015..

ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة
.)�سي.اإم.�سي.خدمات.حقول.الزيت.�س.ب.م/.مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ديلويت 
�شي خدمات حقول  اإم  امل�شماة )�شي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  تو�س،  اآند 
ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،10589 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.م.ب.م(،  الزيت 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)405(.ل�سنة.2015..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة

)مركز.تداول.ال�سكوك/.تداول،.القاب�سة.ذ.م.م(.
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )مركز تداول ال�شكوك/  توما�س و�شركاه، نيابة عن 
تداول، القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69404، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)406(.ل�سنة.2015..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة

.)ال�سندوق.اخلليجي.للنمو.املتوازن.�س.م.ب./مقفلة(
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اخلليجي  )ال�شندوق  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  و�شركاه،  توما�س 
للنمو املتوازن �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75903، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
اإعالن.رقم.)407(.ل�سنة..2015

ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية
�سركة.)ريت�س.ملقاولت.البناء.�س.�س.و(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن مالكي �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )ريت�س ملقاولت 
القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  املذكورة،  لل�شركة  القانوين  امل�شفي  وباعتبارها  البناء �س.�س.و(، 
قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،66956

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)408(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.)مقاولت.البحرين.للتنظيفات(

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جعفر 
للموؤ�ش�شة  مالكًا  ب�شفته  املاجد،  محمد  جميد  حميد  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  �شبت 
حتويل  طالبًا   ،9009 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتنظيفات(،  البحرين  )مقاولت  امل�شماة 
املوؤ�ش�شة املذكورة بكامل فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة حتت ا�شم �شركة )مقاولت 

البحرين للتنظيفات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�س.عقد
.�سركة.ارمان.للمطاعم.واملقاهي.مع.ال�سي�سة.�س.�س.و

ملالكها.علي.محمد.ر�سا.عبا�س.مندكار...
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ال�شي�شة �س.�س.و ملالكها علي محمد ر�شا  للمطاعم واملقاهي مع  ال�سركة:  �شركة ارمان  ا�سم.
عبا�س مندكار   

رقم.القيد: 94702
تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/8/23

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س.ال�سركة: مقهى مع �شي�شة، ومطاعم اأخرى، ومع�شرة للفواكه.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:....�سقة.220..مبنى  2648  طريق 5720   جزر اأمواج   جممع 257 

الهاتف: 17311444
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

علي محمد ر�شا عبا�س مندكار                   )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(علي محمد ر�شا عبا�س مندكار

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحريني اجلن�شية(علي محمد ر�شا عبا�س مندكار
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ملخ�س.عقد
.�سركة.ال�ساخوري.ومعيوف.للمقاولت.ت�سامن

وملالكتها.فاطمة.مكي.ال�ساخوري.و�سركاوؤه.
�سركة.ت�سامن

ا�سم.ال�سركة:  �شركة ال�شاخوري ومعيوف للمقاولت ت�شامن وملالكتها فاطمة مكي ال�شاخوري 
و�شركاوؤه

رقم.القيد: 94683
تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/8/20

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س.ال�سركة: التغليف، وتركيب اأحوا�س ال�شباحة ومعداتها.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:.....مبنى  185  طريق 84   املرخ   جممع 531 
الهاتف: 39206418     

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  نعيمة ن�شر عبداهلل معيوف                      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49(
2- فاطمة مكي اأحمد علي ح�شني ال�شاخوري   )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(فاطمة مكي اأحمد علي ح�شني ال�شاخوري

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحرينية اجلن�شية(فاطمة مكي اأحمد علي ح�شني ال�شاخوري
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�سيكل.بروجيكت�س.�س.�س.و

ملالكها.ه�سام.عبدالرحمن.محمد.خليفة..
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:  �شيكل بروجيكت�س �س.�س.و ملالكها ه�شام عبدالرحمن محمد خليفة..
رقم.القيد: 94627

تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/8/16
تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
وا�شترياد  بالكمبيوتر،  املتعلقة  والأنظمة  الربامج  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:  اأغرا�س.
وت�شدير وبيع الأجهزة املكتبية، وت�شميم وتطوير و�شيانة برامج الكمبيوتر، وا�شترياد وت�شدير 
وبيع اأجهزة الكمبيوتر وم�شتلزماته، وا�شت�شارات يف جمال اأجهزة وبرامج الكمبيوتر، وتركيب 
و�شيانة اأجهزة امداد الطاقة لأجهزة الكمبيوتر، وت�شميم �شفحات العر�س على �شبكة الإنرتنت، 
و�شيانة واإ�شالح الكمبيوتر، وت�شفح �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، والت�شليك الداخلي 
ل�شبكات الت�شال بالكمبيوتر و�شيانتها، وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية 

واللكرتونية وقطع غيارها.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:....�سقة.103..مبنى  743  طريق 831   ال�شناب�س   جممع 408 
الهاتف: 39608383     

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
ه�شام عبدالرحمن محمد خليفة                 )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ه�شام عبدالرحمن محمد خليفة

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحريني اجلن�شية(ه�شام عبدالرحمن محمد خليفة
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ملخ�س.عقد
.�سركة.احلجر.املتكامل.للبناء.ت�سامن.

ملالكتها.نعيمة.فوؤاد.عبدالغني.و�سركاوؤه.
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:  �شركة احلجر املتكامل للبناء ت�شامن ملالكتها نعيمة فوؤاد عبدالغني و�شركاوؤه.
رقم.القيد: 94577

تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/8/11
تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س.ال�سركة: خدمات تثبيت الرتكيبات للبناء وال�شيانة، وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات 

وامل�شوغات الف�شية والك�ش�شوارات.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:....�سقة.22..مبنى  492  طريق 4425   النويدرات   جممع 644 
الهاتف: 33122242     

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  جناة عبداهلل عبدالنبي ح�شن احليلة   )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49(
2- نعيمة فوؤاد مح�شن عبدالغني                 )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- نعيمة فوؤاد مح�شن عبدالغني

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(2- جناة عبداهلل عبدالنبي ح�شن احليلة  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحرينية اجلن�شية(1- جناة عبداهلل عبدالنبي ح�شن احليلة 

   )بحرينية اجلن�شية(2- نعيمة فوؤاد مح�شن عبدالغني 
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ملخ�س.عقد
.�سركة.جي.اك�س.فتن�س.برو.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة جي اك�س فتن�س برو ذ.م.م

رقم.القيد: 93434
تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/4/21

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س.ال�سركة: �شالة لالألعاب الريا�شية البدنية )ن�شائية(.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:....�سقة.232..مبنى  231  طريق 3206   عايل   جممع 732      
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  اأماين �شلمان �شيف البناء                     )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(

2- غايات الدولية لال�شت�شارات ذ.م.م        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- اأماين �شلمان �شيف البناء

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- مي�شاء محمد ح�شن جابر الن�شاري  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحرينية اجلن�شية(1- مي�شاء محمد ح�شن جابر الن�شاري 

   )بحرينية اجلن�شية(2- اأماين �شلمان �شيف البناء 
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ملخ�س.عقد
.�سركة.ركن.التوا�سل.التجارية.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة ركن التوا�شل التجارية ذ.م.م

رقم.القيد: 94546
تاريخ.التاأ�سي�س: 2015/8/8

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

وقطع  واللكرتونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:  اأغرا�س.
غيارها.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:....�سقة.1037..مبنى  361  طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية   جممع 317 

الهاتف: 33111486     
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  علي حمود ناجي ال�شيا�شة                     )ميني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )196(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49(

2- معاذ عبدالقادر ح�شني امل�شروع             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(

جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(
املخولون.بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد()ميني اجلن�شية(1- علي حمود ناجي ال�شيا�شة

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- معاذ عبدالقادر ح�شني امل�شروع  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحريني اجلن�شية(1- معاذ عبدالقادر ح�شني امل�شروع 

   )ميني اجلن�شية(2- علي حمود ناجي ال�شيا�شة 
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم
رقم.الدعوى.8/03950/2014/14

تبليغ.باحل�سور
�شقة  بحرينية  650904869. جن�شيتها  ال�شخ�شي:  رقمها  �شعبان.  عي�شى ح�شن  ليلى  املدعية: 
ال�شخ�شي:  رقمه  املدعى عليه: عادل خ�شري حافظ  1 مبنى 754 طريق 2125 جدعلي 721. 

540717029. جن�شيته: عراقي. جمهول العنوان.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنها 
قد اأ�شدرت بتاريخ 2015/06/15م حكمًا وهو كالتايل: حكمت املحكمة بتطليق املدعية )ليلى 
عي�شى ح�شن �شعبان( من زوجها املدعى عليه )عادل خ�شري حافظ( طلقة اأولى بائنة للهجر 

وعدم الإنفاق، على اأن يتم اإيقاع الطالق بعد �شريورة احلكم نهائيًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى.)الدائرة.اجلعفرية(

رقم.الدعوى.3/13889/2014
تبليغ.باحل�سور

 RADHESHYAM عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
CHAUDHARY. الرقم ال�شخ�شي: 790344076 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 414.293 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/14428/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 OMER عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 .920616267 ال�شخ�شي:  الرقم   .YAQOOB MUHAMMAD MUHAMMAD YAQOOB

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   145.841 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.9/15516/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RICHARD :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
PAUL DURAN. الرقم ال�شخ�شي: 820942715. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 110.165 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/16927/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: دينا رعد �شمري. الرقم 
الر�شوم  مع  دينار   291.037 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201422391 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/13248/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 IRFAN NOOR عليه  املدعى  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MOHAMED KONDKARI. الرقم ال�شخ�شي 761300015 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

57.998 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/13685/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فايجيبان بيليا بانومن. 
الرقم ال�شخ�شي: 201421038. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 633.592 دينار مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/13139/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: ابت�شام محفوظ 
علي ح�شني علي. الرقم ال�شخ�شي: 760704090. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 418.686 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/13793/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد فا�شل اأحمد علي 
محفوظ. الرقم ال�شخ�شي: 801008034. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 116.535 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/13897/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: هبه ابراهيم ح�شن علي 
ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 800402650. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 284.678 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/13845/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عطيه  ال�شيد  مرمي  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890601836 ال�شخ�شي:  الرقم  علوي.  ها�شم  عبداهلل 
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203.995 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/13360/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: جليله ال�شيد جواد علوي 
خلف. الرقم ال�شخ�شي: 600075540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 143.872 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/16935/2014/02..
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبداهلل اأحمد علي محمد 
النهام. الرقم ال�شخ�شي: 840101082. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 503.25 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/13893/2014/02.........
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نا�شر الدين فاروق عبد 
الروؤوف الر�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 650901509. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 457.63 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/14756/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .ABDULLAH :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 910221260. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 284.563 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/14420/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأجمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800471270 ال�شخ�شي:  الرقم  اجلواوده.  محمد  عبدالرحمن 

وقدره 221.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/14768/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ANTHRU :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 625.283 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .540906247 ال�شخ�شي:  الرقم   .HAMEED

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/14769/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .JIM SONG :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 880637579. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 255.718 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/14777/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680168249 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SARFRAZ
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وقدره 301.932 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/14381/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RATHEESH :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
REGHU. الرقم ال�شخ�شي: 840521707. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 151.851 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/353/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: ح�شني ابراهيم 
مح�شن العايل. الرقم ال�شخ�شي: 201400605. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 259.258 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/11279/2014/02
تبليغ.باحل�سور

�شلطان  عليه: خليفه جوهر  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 821106180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1322.879 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/16779/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .BUTA SINGH :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 771212461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 322.835 دينار مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/14269/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ه�شام  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن محمود ح�شني ابوزيد. الرقم ال�شخ�شي: 930610199 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 548.85 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/11377/2013/02
تبليغ.باحل�سور

 NINA عليها  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ROCCINI FRANCIA TOBIAS. الرقم ال�شخ�شي: 840822650 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 180.392 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13744/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 PADMANATHASINGH املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
BALAJI SINGH. الرقم ال�شخ�شي 681300990 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 149.343 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/17168/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 KAUSHIK املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
DASH. الرقم ال�شخ�شي: 810157004. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1734.78 دينارًا 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/13200/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ANILKUMAR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره 162.581  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .780660528 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOPARDE

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/14383/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ربيع خمي�س 
�شامل ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 810647354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 133.172 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/940/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RUTH عليها:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
BORDADOR JALBUNA. الرقم ال�شخ�شي: 740354370 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 

232.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/728/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 590104640. مو�شوع  الرقم  �شلطان.  علي ح�شن علي 
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251.486 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/8865/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: محمد منري محمد 
 189 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890203954 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداحل�شني.  ر�شا 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/19338/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ARSHAD عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
 4495.331 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480709319 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAJEED

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/19481/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 BASHEER اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه:  الأهلي املتحد. وكيله عي�شى  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .650337000 ال�شخ�شي  الرقم   .AHMED KAREEM KAREEM SAHIB

طلب مبلغ وقدره 930.584 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/1624/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JUNAID عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
ZAIMI MOHAMMED MOHAMMED ABDUL. الرقم ال�شخ�شي: 790921340. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ وقدره 521.523 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/12441/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 FARHAN املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: 
 161.076 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .891225706 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAYYED

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/10415/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 DINESH :املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
AYYAPPAN NAIR VILASINI. الرقم ال�شخ�شي 730716325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 284.93 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/12327/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ASIF عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
AHMED AHMED AHMED ALI. الرقم ال�شخ�شي 781111200 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 522.609 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/12396/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 NOLI عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
QUINDOZA PEREDA. الرقم ال�شخ�شي: 750739231. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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164.268 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/4338/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة التكافل الدولية للتاأمني. وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليها: �شركة �شبار 
الر�شوم  مع  دينارًا   1025 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ذ.م.م.  كوربوريت  �شكاي  كلينغ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/23325/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  محمد  عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
املوايل. الرقم ال�شخ�شي: 810139464. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1038.426 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/22580/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 THANKACHAN املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
TOJI. الرقم ال�شخ�شي: 800320549. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1532.291 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/19216/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 PATRICK املدعى عليه:  �شلمان.  اإبراهيم محمد  وكيله عي�شى  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650332970 ال�شخ�شي:  الرقم   .OWEN BYRNE
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4234.846 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/11123/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد عبداهلل 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره 133.104  ال�شخ�شي: 810403285. مو�شوع  الرقم  علي عبداهلل. 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/11910/2014/02
تبليغ.باحل�سور

علي  �شعيد  ابراهيم  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم الغريب. الرقم ال�شخ�شي: 860110010. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 284.515 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11927/2014/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  نذير.  ر�شيد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   96.514 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801143268 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11904/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها ZHENYI CHI. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   365.078 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810161141 ال�شخ�شي: 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/12968/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870145800. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

69.452 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/12377/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأ�شرف  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 680205497.  الرقم  اإ�شكندر.  �شامي  ا�شكندر 

130.384 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/12960/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: هادي اأحمد 
ح�شن مكي غامن. الرقم ال�شخ�شي: 810803844. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 74.564 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13162/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SUNIL KUMAR املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ وقدره 75.35  ال�شخ�شي: 690507380. مو�شوع  الرقم   .ALUVEETTIL
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/12615/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي نا�شر 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871203375 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلرياين.  اأحمد  اأحمد 

227.422 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/22245/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: جميلة علي  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الأو�شط.  ال�شرق  ا�شرتلنج  عليها:  املدعى  اأحمد.  �شلمان 

472.364 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/21524/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: BINDU B.K. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   243.411 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810636964 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/21952/2014/02
تبليغ.باحل�سور

داوود  بخيت  محمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره 1328.01  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 821112325. مو�شوع  الرقم  جيدان بالل. 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/21882/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .CLAUDE N GOUAN املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
الرقم ال�شخ�شي: 730501078. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 673.334 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/1157/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 850712785. مو�شوع  الرقم  الزيدي.  ا�شماعيل  م�شلم 

240.244 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.4/13149/2015/02.......
تبليغ.باحل�سور

�س:  هادي  ال�شيد ح�شني  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  �س:800318293.   Darwin xavier املدعية/ 
860911195. املدعي عليها/ �شركة جويل للتجارة �س.ت: 1-31195 مكتب 12 مبنى 743 طريق 

831 جممع 408 ال�شناب�س. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليها املذكورة       لذا تعلن 

2015/9/20م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.02./.9/11972/2015.......
تبليغ.باحل�سور

جعفر  ح�شني  املحامي  وكيلها  بوا�شطة   s388501:شفر� جواز  بوتلني.  تريز  �شيو�شا  املدعية/ 
 .85999-02 �س.ت  ذ.م.م   ديجيتال  جلف  �شركة  عليها/  املدعي   .550022210 �س:  النها�س 
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�شقة 102 م 31 ط 383 جممع 305 املنامة. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليها املذكورة       لذا تعلن 

2015/9/20م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى.9/02327/2014/14
تبليغ.باحل�سور

املدعية: كوثر �شعيد �شالح ال�شيخ ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 650065042. جن�شيتها بحرينية. 
بوا�شطة وكيلها املحامي ال�شيد ح�شن علي ح�شن النواح. املدعى عليه: مح�شن علي مح�شن ال 
رقيه. رقمه ال�شخ�شي: 470508108. جن�شيته: �شعودي. �شقة 14 مبنى 2415 طريق 637 �شرتة 

)اخلارجية( 606.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنها 
قد اأ�شدرت بتاريخ 2015/05/06م احلكم التايل: حكمت املحكمة بتطليق املدعية كوثر �شعيد 
�شالح ال�شيخ ح�شن من زوجها املدعى عليه ح�شني مح�شن علي مح�شن اآل رقية طلقة اأولى بائنة 
للهجر وعدم الإنفاق، وعليها العدة ال�شرعية من حني ايقاعه بعد �شريورة هذا احلكم نهائيًا 

واألزمت املدعى عليه بامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى.-.الدائرة.اجلعفرية

رقم.الدعوى.6/15390/2014/02
تبليغ.باحل�سور

زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   861005376 ال�شخ�شي:  الرقم  الفر�شاين.  ح�شن  كاظم  عبدالر�شول 

مبلغ وقدره 233.028 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/12847/2014/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: 
زياد محمد جويعد املعايطه. الرقم ال�شخ�شي: 771131666. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

2245.289 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.1/13313/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليها: michael lee lester. الرقم ال�شخ�شي: 201420338 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

700 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/8353/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: �شامي �شريف 
اأحمد الرتكي. الرقم ال�شخ�شي: 710801246. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 189 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/15173/2012/02
تبليغ.باحل�سور

 MARIO عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
YASAY PAGATPATAN. الرقم ال�شخ�شي: 810151928 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

241.863 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.3/13231/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SATURNINO،JR املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821028863 ال�شخ�شي:  الرقم   .GLORIA COMIQUE

128.666 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/13299/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
NARAYANAPRASAD NAIR. الرقم ال�شخ�شي: 630639566. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 175.042 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/13109/2013/02
تبليغ.باحل�سور

 NASSOUH ALY املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 75.264 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .450905594 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHOREIBI

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/13113/2013/02
تبليغ.باحل�سور

 JULIAN THOMAS املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
GIBB. الرقم ال�شخ�شي: 620637404. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 186.473 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/12904/2014/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن محمد حامد. الرقم ال�شخ�شي: 590317008. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

650.31 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/15618/2014/02
تبليغ.باحل�سور

رمزي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
فرج �شامل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 670918059. مو�شوع الدعوى:  299.092 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/22190/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جالل جمعة جا�شم 
التيتون. الرقم ال�شخ�شي: 540066583. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 393.851 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/17483/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد ح�شن 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910806632 ال�شخ�شي:  الرقم  العل�س.  �شالح  محمد 

281.207 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/17479/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 soqna for :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
 521.198 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201422656 ال�شخ�شي:  الرقم   .marketing

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/17222/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: قي�شر 
 135.866 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740157558 ال�شخ�شي:  الرقم  جنار.  جورج 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/17424/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 AJEESH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره  الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 880638575 مو�شوع  الرقم   .APPUKUTTAN NAIR

313.7 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/17435/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ماجد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ا�شماعيل عبداهلل علي با�س. الرقم ال�شخ�شي: 810505983. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

459.56 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/18748/2014/02
تبليغ.باحل�سور

زغلول  �شماح  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  دينار مع  الدعوى:  101.832  ال�شخ�شي: 201424325. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  �شعد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/18559/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد اأحمد هالل 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 890802726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 57.258 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/1316/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ARNOLD عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   600632873 ال�شخ�شي:  الرقم   .DELIM BALANQUIT

863.353 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/18330/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ROSEVEL عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  املدعي: 
ALARCIO ESPANIOLA. الرقم ال�شخ�شي: 850617448 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

1308.708 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة................................

رقم.الدعوى.1/10682/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عطاف  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761206833 ال�شخ�شي:  الرقم  يتيم.  يو�شف  ح�شن  علي 

376.913 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/14158/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 JASPER عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SERASPI BALIGNASA. الرقم ال�شخ�شي: 761238956 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

543.97 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/15244/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 GREY عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   201422609 ال�شخ�شي  الرقم   .MECH TECNO SERVICES

وقدره 290.223 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/12795/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .FAIZAL KIZHADAYIL املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 850450870. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 504.354 دنانري مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/1647/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ROBERTO املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .711228302 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANDAL GOLFEO

2290.706 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/13895/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد اإ�شماعيل قا�شم 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870800116 ال�شخ�شي:  الرقم  العلوي.  باقر  ا�شماعيل 

1457.405 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/13171/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SURAJ SAJEEV :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
MENON. الرقم ال�شخ�شي: 891009191. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 441.58 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11317/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها: ندى علي ناجي 
محمد الريا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 910711623. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 150.299 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/897/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: يو�شف 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820501867 ال�شخ�شي:  الرقم  جناتي.  ح�شني  غلوم 

294.704 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/360/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأمين  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اخل�شر اأحمد نا�شر عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 940112400. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

596.453 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/15958/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ع�شام  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 850800846. مو�شوع  الرقم  املا�س املحاربي.  خ�شيف 

156.607 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11538/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: نورة يو�شف 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880203161 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شهلي.  محمد  عبداهلل 

87.505 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/10825/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 CHANDRA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820618772 ال�شخ�شي  الرقم   .TEJASIVI HANUMANTHAPPA

مبلغ وقدره 102.58 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/956/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شليمان  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 690425082.  الرقم  ال�شهري.  عبداهلل  نا�شر 

1045.466 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/17201/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RINNIE RAMOS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
وقدره 178.343  الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 891125400. مو�شوع  الرقم   .MIRANDA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/00937/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد زايد 
عمر كوه ابوقور. الرقم ال�شخ�شي: 920914853. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 322.346 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/13142/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ABDUL SALEEM  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   711010196 ال�شخ�شي  الرقم   .THAZHATH VEEDU

155.677 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/21245/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأ�شرف اأحمد 
فوؤاد محمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820121592. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 928.69 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/1953/2014/02
تبليغ.باحل�سور

يذكر  مل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأ�شمة. رقمة ال�شخ�شي: 700844848. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 326.632 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/10827/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ABDULLAH KAZI. الرقم ال�شخ�شي 821244760 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 112.123 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/22060/2014/02
تبليغ.باحل�سور

جا�شم  الء  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690200285 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عبدالرحمن 

241.61 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/10817/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شابر اأحمد 
ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 800576900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 131.626 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/12453/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالرحمن 
عبداهلل �شلمان داود �شادق. الرقم ال�شخ�شي: 880308559 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

228.194 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/12230/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770931928 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHEED HASSAN RICE

وقدره 114.533 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/12685/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليه: �شامل مال  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين، 
ح�شن علي �شامل. الرقم ال�شخ�شي: 590102087. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 998.184 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/12524/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها: 
خديجه �شباح عبداملح�شن محمد. الرقم ال�شخ�شي: 830904301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلع 

وقدره 4840.572 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/8940/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   500135010 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUTHUNAIKKER RETHINAM

مبلغ وقدره 2038.45 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/12404/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شلمان نا�شر 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880408693 ال�شخ�شي:  الرقم  املعلم.  عبداهلل  �شلمان 

183.844 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.ال�ستئناف.9/121/2013/03
رقم.الدعوى.5/9871/2011/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف/ �شلمان ح�شني �شلمان احلمر. بوا�شطة وكيله املحامي يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي. 
امل�شتاأنف �شدهم/ الأول: ورثة املرحوم عبداهلل محمد علي. الثاين: عبا�س عبداهلل محمد علي. 
عبداهلل  ابراهيم  اخلام�س:  علي  عبداهلل محمد  خليل  الرابع:  عبداهلل محمد.  الثالث: ح�شني 
محمد علي. ال�شاد�س: محمد عبداهلل محمد علي. ال�شابع زهره  عبداهلل محمد علي. الثامن: 
نزهه عبداهلل محمد علي. التا�شع: خديجه عبداهلل محمد علي. العا�شر: اني�شه عبداهلل محمد 
والت�شجيل  امل�شاحة  الثاين ع�شر: جهاز  �شعبان  ابراهيم  اجلمري. احلادي ع�شر: فاطمه خليل 
العقاري. مبنى 276 طريق 2312  جممع 540 الدراز. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف 
�شكاًل. 2- ويف املو�شوع احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا ب�شحة ونفاذ عقد البيع 
البالغ قيمته -/2000 دينار وت�شجيل م�شتحق مورث امل�شتاأنف �شدهم والبالغ 1080 �شهمًا من 
عامة 1320 �شهمًا من البيت الكائن يف بني جمرة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1997/1358 
وا�شدار وثيقة عقارية بذلك با�شم بامل�شتاأنف مبواجهة ورثة امل�شتاأنف �شدهم والزام امل�شتاأنف 
�شدها الثالثة ع�شرة بنقل امللكية يف �شجالتها. 3- وعلى �شبيل الحتياط اإحالة الدعوى للتحقيق 
ليثبت امل�شتاأنف بكافة الطرق القانونية بانه هو امل�شرتي احلقيقي للبيت مو�شوع التداعي. 4- 

ت�شمني امل�شتاأنف �شدهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة الأولى للم�شتاأنف �شـدهم اأو من ينوب عنهم 

باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الأولى.

رقم.ال�ستئناف.9/1332/2014/03
رقم.الدعوى.9/10457/2011/02

تبليغ.باحل�سور
ال�شاد�س  الطابق   76 مكتب  اجلندي.  نادية  وكيله  بوا�شطة  العقداوي،  عطيه  يا�شر  امل�شتاأنف/ 
بناية 322 دار العز طريق 1910 جممع 319 احلورة. �شـد امل�شتاأنف �شده مطعم كا�شتيلو ذ.م.م. 
�شقة 16 مبنى 1779 طريق 85 مقابه 509. الطلبات:1-قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه خالل 
امليعاد القانوين املقرر لال�شتئناف. 2- ويف املو�شوع  قبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة ال�شتئناف 
للتحقيق ليثبت امل�شتاأنف بكافه طرق الإثبات القانونية اأنه قد عمل لدى امل�شتاأنف �شدها وحتت 
العمالية  م�شتحقاته  ي�شتلم  مل  وانه   2011/6/1 وحتى   2008/5/31 من  الفرته  عن  اإ�شرافها 
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امل�شتاأنف  بت�شريح  وقامت  التجاري فجاأه  بغلق محلها  قامت  امل�شتاأنف �شدها  وان  بها  املطالب 
وزمالوؤه من العمل. 3-  اإلغاء حكم محكمة اأول درجة والق�شاء جمددا بالطلبات الواردة بك�شف 
للم�شتاأنف  احلا�شمة  اليمني  توجيه  الحتياط  �شبيل  وعلى   -4 الدعوى.  مبلف  املرفق  الطلبات 
عن  لدينا  يعمل  مل  العقداوي  عطيه  يا�شر  امل�شتاأنف  ان  العظيم  باهلل  اأق�شم   ( ب�شيغة  �شدها 
الفرتة من 2008/5/31 وحتى 2011/6/1 وان ذمتي غري م�شغولة باأيه م�شتحقات عمالية له 

واهلل على ما اأقول �شهيد. 5- اإلزام امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شده باحل�شور مبن ينوب عنه 

للجل�شة املحددة نظرها بتاريخ 2015/10/20.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الأولى

رقم.ال�ستئناف/.6/1837/2015/03
رقم.الدعوى/.7/10341/2011/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة/ النجم الف�شي لالإعالنات والطباعة ل�شاحبها نا�شر �شقر ال�شرياوي. الوكيل املحامي 
ا�شامة اأنور محمد 621013528. مكتب 84 بناية 254 طريق 2007 جممع 320 احلورة البحرين. 
امل�شتاأنف �شدها: �شركة دار الوقت لالإعالم. الطلبات: اأوًل احلكم بقبول ال�شتئناف �شكال وفقا 
للمادة )216( من قانون املرافعات. ثانيا: ويف املو�شوع اأ�شليا: باإلغاء احلكم امل�شتاأنف واحلكم 
عاتق  على  محا�شبي  خبري  ندب  واحتياطيا:  قانوين.  �شند  على  قيامها  لعدم  الدعوى  برف�س 
امل�شتاأنف  ادعت  ما  لبيان  �شدها  وامل�شتاأنف  امل�شتاأنف  بني  احل�شاب  لت�شفية  �شدها  امل�شتاأنف 
�شداده من جانب  وما مت  وبيان مقدارها  امل�شتاأنفة  ل�شالح  اعالنات  ن�شر  باإجنازه من  �شدها 
احل�شاب  وت�شفية  قيمتها  وتقدير  للموا�شفات  مطابقتها  ومدى  ذمتها  يف  تبقي  وما  امل�شتاأنفة 
بني الطرفني. ثانيا: الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف والر�شوم و اتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شدها ال�شاد�شة �شركة 
دار الوقت لالإعالم باحل�شور بنف�شها او مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يوم 

الثالثاء 2015/10/20م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الأولى

رقم.ال�ستئناف:.1/344/2015/03
رقم.الدعوى:.4/162/2015/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: هيئة الكهرباء واملاء متثلها: جهاز ق�شايا الدولة. بناية 247 كار بارك بالزا طريق 
1704 الدبلوما�شية 317 املنامة �شــد امل�شتاأنف �شده: جعفر محمد الربيق عيادة الأبريق رقم 



136
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

24 مبنى 1309 طريق 5043 جممع 405 املق�شع الطلبات: اأوًل قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيًا: ويف 
املو�شوع احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف يف ال�شق املق�شي به والق�شاء جمددًا برف�س الدعوى مع 

اإلزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شده اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو 

مبن ينوب عنه للجل�شة املحددة نظرها يوم الأحد 2015/9/6
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الأولى

رقم.ال�ستئناف.2/1338/2015/03.
رقم.الدعوى.9/5066/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: عبدالعزيز اأحمد بو حاجيه وكيله: املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. مكتب 502 الطابق 
 -2 ايفانوفا  بتكوفا  فنجا   -1: �شدهما  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية  املنطقة  اأ  حوار  بناية  اخلام�س 
JAMES RUDOLPH MICHAEL جمهول العنـوان معروف الطلبات: 1-  قبول ال�شتئناف �شكاًل 

التي  الأ�شرار  لإثبات  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  امليعاد. 2-  لرفعه يف 
اأثناء انتفاع امل�شتاأنف �شدهما بها و�شبب هذه الأ�شرار. 3- ويف  اأحاقت بالعني محل التداعي 
املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به وبرف�س الدعوى. 4- ت�شمني امل�شتاأنف �شدهما 

بامل�شروفات عن درجتي التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة.
اأعاله  املذكورين  عليهما  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شـور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم الإثنني 2015/10/5 ليعلم.  
مت تاأجيل ال�شتئناف اإداريًا

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة
رقم.ال�ستئناف:4/2315/2014/03

رقم.الدعوى.1/10405/2012/02
تبليغ.باحل�سور

امل�شتاأنفة: �شركة اأملنيوم البحرين )األبا(. وكيلها املحامي: خليل اإبراهيم اأديب. اإدارة املحاكم. 
امل�شتاأنف �شدهم: 1- علي عبدالر�شول طاهر ر�شي. 2- هاين جعفر مهدي علي مرهون. 3- 
فا�شل مهدي علي مهدي علي. 4- جا�شم ح�شن علي  ح�شني. 5- زهره غلوم ح�شني  محمد. 6- 
اأمني غلوم ر�شا  مندين. 7- ح�شن عي�شى محمد عي�شى ال�شبع. 8- �شادق �شعيد ح�شن مح�شن 
الدرازي. 9- عمران يو�شف علي علي �شكوهي  10- ح�شني علي اأحمد علي كنه. 11- عبداجلليل 
عبداحل�شني علي ح�شن الوزير. 12- محمود عبداهلل اأحمد علي كويد. 13- محمد باقر حبيب 
عبدالنبي ال�شكايف. 14- ح�شن امر اهلل قدرت اهلل جعفر. جمهول العنوان. مت تقدمي م�شتندات 

بجل�شة يوم الأربعاء 2015/6/17 من قبل وكيل امل�شتاأنفة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليهم املذكورين باحل�شـور 
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بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الإثنني 2015/10/5 ليعلم. مت تاأجيل موعد اجلل�شة اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة.

رقم.ال�ستئناف:.8/1694/2014/03
رقم.الدعـــوى:.9/14242/2013/02

تبليغ.باحل�سور
�شدها:  امل�شتاأنف  املحاكم.  اإدارة  عبداهلل.  مكي  زهراء  وكيلتها  حمد.  علي  وجيهه  امل�شتاأنفة: 
الف�شل  2-وقبل  �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  العنـوان.  هام. جمهول  راجنيت هايل 
امل�شـتاأنف �شده عن  وتخلف  الإيجارية.  العالقة  لإثبات  للتحقيق  ال�شتئناف  اإحالة  املو�شوع  يف 
ال�شداد. 3- ويف املو�شوع اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة اأول درجة. واإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور باحل�شـور بنف�شـه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/10/5 ليعلم.  مت تاأجيل موعد ال�شتئناف اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة

اإعالن.اإثبات.ملكية.عقار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي مريزا عبداهلل مرهون جا�شم قد اأقام 
للعقار  ملكيته  بثبوت  احلكم  فيها  طالبًا  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه 
قدمًا   4539.502 م�شاحته  والبالغ  املدعي  با�شم  وذلك  املنامة  )الدراز(  يف  الكائن  )اأر�س( 

مربعًا. واحلكم باإلزام املدعي عليها باإ�شدار وثيقة عقارية بذالك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2015/6/3 موعد لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.التنفيذ:.4/07830/2012/04
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها  يف املزاد العلني العقار الكائن باجلفري )اأر�س ف�شاء( امل�شجل 
مبوجب املقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( اخلا�س باملحكوم عليه ماهر 

عبدالكرمي علي عبدالعال، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/115680 دينارًا.
تاريخ املزاد: 2015/10/7

املكان: قاعة محكمة التنفيذ اخلام�شة
الوقت: ال�شاعة -/9 �شباحًا

اأعاله وذلك  بالتاريخ واملكان والوقت املحددين   فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�شور 
مبوجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04.

قا�سي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الدعوى:.9/8591/2015/04
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبداهلل.محمد.عبداهلل.اإ�سماعيل.ح�سن 
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل محمد عبداهلل 

اإ�شماعيل ح�شن، رقمه ال�شخ�شي 940103265.
فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من  يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى 
هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 
املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الإثنني 2015/6/22 لنظر الدعوى، 

ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/12835/2014/02
اإثبات.ملكية.عقار

تعلن املحكمة املكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني محمد عبدالر�شول اإبراهيم عبداهلل 
وغريه، قد اأقاموا الدعوى رقم 9/12835/2014/20 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العقاري. طالبني فيها اإثبات ملكيتهم للعقار الكائن يف فريق احلمام من املنامة، وذلك با�شم 
قدم   11971.1 م�شاحته  والبالغ  هجرية   1412/367 رقم  ال�شرعية  الفري�شة  مبوجب  الورثة 

مربع.
م�شفوع  بطلب  املحكمة  لهذه  يتقدم  اأن  املدعني  اعرتا�س على طلب  لديه  كل من  فاإن  لذا 

باأوجه اعرت�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة الإثنني 2015/9/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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ا�ستدراك

الدعوى رقم 22 / 2014
اإعالن   2014 اأغ�شط�س   27 بتاريخ  ال�شادر   3224 رقم  العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�شر 
اإ�شم املدعى عليه  بقرار ت�شكيل الهيئة وموعد اجلل�شة الأولى اأمامها واحل�شور، وحيث مل يرد 

املطلوب اإعالنه بالتايل ي�شحح الإعالن ويكون كالآتي:

قرار ت�شكيلة الهيئة رقم )3/ل40( ل�شنة 2015 :
1- القا�شي يو�شف عبدالهادي الأكيابي / رئي�شًا

2- القا�شي �شالح الدين عبدال�شميع محمد / ع�شوًا
3- الأ�شتاذ عبداهلل ح�شن البوعينني / ع�شوًا

موعد ح�شور اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة:
10 �شبتمرب 2015 ال�شاعة 11:15 �شباحًا 

ميثله  من  اأو  القطري  املبادر  �شركة  عليه  املدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
قانونًا ببقرار ت�شكيلة الهيئة رقم )3/ل40( ل�شنة 2015 ومبوعد اجلل�شة الأولى اأمامها بتاريخ 
القاعة  البارك بالزا،  بناية  الغرفة وعنوانها:  ال�شاعة 11:15 �شباحًا مبقر  �شبتمرب 2015   10
رقم 2 ، الطابق الثالث ، مبنى 247،�شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة مملكة البحرين 
التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  باإ�شدار لئحة  ل�شنة 2009  بالقرار رقم )65(  ، وذلك عماًل 
تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.
غرفة.البحرين.لت�سوية.املنازعات


