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 وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )26( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

 وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1987 ب�شاأن الأحكام املتعلقة ببيع وتاأجري املحال 

التجارية،
وعلى القانون رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
وتعديالته،  ل�شنة 2002  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2009 ب�شاأن حتديد اأ�شماء موظفي اإدارتي ال�شجل التجاري و�شئون 

ال�شركات املكلفني بتنفيذ الأحكام املتعلقة ببيع وتاأجري املحال التجارية وتنظيم عملها،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ْبط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شَّ
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ل موظفو اإدارة الت�شجيل وموظفو اإدارة رقابة ال�شركات بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم  اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ التالية 
وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  بع�س  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  باملخالفة 
املحال التجارية، واملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، واملر�شوم بقانون 
رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية، واملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 

ب�شاأن ال�شجل التجاري، وهم:       
1- ح�شن اأحمد مكي.                              

2- زينب �شعيد علي الب�شري.                               
3- محمود عبداهلل حمادة.                                        
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املادة الثانية
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العـدل
وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�سدر بتاريخ: 21 �شـــــعبان 1438هـ 
المــــــــــوافـــــــق: 17 مـــايــــــــو 2017م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )80( ل�سنة 2017

يف �ساأن ر�سوم اخلدمات اجلمركية
 

وزير الداخلية : 
د للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،  بعد الطالع على النظام )القانون( املوحَّ

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم ) 69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2007 يف �شاأن ر�شوم اخلدمات اجلمركية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
وبناًء على عْر�س رئي�س اجلمارك،

قرر الآتي:
 املادة الأولى

د فئات الر�شوم اجلمركية يف �شاأن الرتاخي�س واخلدمات التي تقدمها �شئون اجلمارك على  حُتدَّ
النحو املبنيَّ يف اجلداول املرافقة لهذا القرار. 

 
املادة الثانية

حكم  كل  يلغى  كما   ، اجلمركية  اخلدمات  ر�شوم  �شاأن  يف   2007 ل�شنة   )21( رقم  القرار  ُيلغى 
يتعار�س مع اأحكام هذا القرار 0

 
املادة الثالثة

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

 الفريق الركن
 وزير الداخلية   

 را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 
�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1438هــ
المـــــوافـــــــق: 22 مـايــــــو 2017م
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 جدول ر�سوم اخلدمات اجلمركية

 اأوًل: ر�سوم اخلدمات اجلمركية

قيمة الر�شم اخلدمةت
5 دنانري اإعداد بيان مب�شط لال�شتعمال ال�شخ�شي )فيما عدا ق�شم الربيد(.1
50 دينارًا اخلدمة ال�شريعة لإنهاء اإجراءات التدقيق واملعاينة.2

 ت�شوير امل�شتندات اجلمركية.3
100 فل�س لكل ورقة اأبي�س 

واأ�شود
150 فل�شًا لكل ورقة ملونة

 اإنهاء اإجراءات ال�شفن ال�شغرية يف املرافئ اخلا�شة اأو خارج 4
50 دينارًاالدوائر اجلمركية، فيما عدا الوفود الر�شمية.

10 دنانري اإذن انتقال و�شيلة النقل البحرية.5
رة.6 10 دنانري اإ�شدار �شهادة من�شاأ للب�شائع الوطنية امل�شدَّ
2 دينار اخلتم اجلمركي )�شيل احلاويات والب�شائع(.7

 ا�شرتداد ال�شريبة اجلمركية.8

0.5% من القيمة اإذا كانت 
فئة ال�شريبة ل تفوق %20.

1% من القيمة اإذا كانت فئة 
ال�شريبة تفوق %20.

9
للحاويات  املخ�ش�س  الأ�شعة  )جهاز  الثابت  الأ�شعة  بجهاز  الفح�س 
وال�شاحنات والفان اأو اأية و�شيلة نقل اأخرى م�شابهة باملْنَفذين البحري 

والربي(.

10 دنانري عن كل �شاحنة – 
حاوية – فان.

50 دينارًا فح�س الب�شائع بجهاز الأ�شعة خارج الدائرة اجلمركية.10
10 دنانري اإ�شدار بدل فاقد للبيان اجلمركي.11
1 دينار اخلتم اجلمركي )�شيل( باأق�شام تفتي�س الركاب.12
10 دنانري اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف لو�شل احلجز.13

 طلب امل�شتورد اخلطي ملطابقة الب�شائع بالدائرة اجلمركية بعد 14
40 دينارًاتقدمي البيان اجلمركي.

 اإ�شعار خروج لو�شائط النقل لل�شاحنات، فيما عدا اجلهات احلكومية 15
2 دينارو/ اأو الطلبات الق�شائية.

5 دنانري ا�شرتداد مبلغ التاأمني.16
10 دنانري اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف لو�شل التاأمني.17
2 دينار اإ�شدار بطاقة جمركية للمركبات لأول مرة.18 
10 دنانريبدل فاقد لبطاقة جمركية للمركبات.19

طلب تعديل على البطاقة اجلمركية للمركبات خلطاأ من ِقَبل 20
2 دينارامل�شتورد.
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 حتديد رمز النظام املن�شق لكل �شنف من الب�شاعة بناء على طلب 21
5 دنانري�شاحب العالقة يف حال موافقة الإدارة على ذلك.

  اإعادة البيان اجلمركي للمخلِّ�س بناًء على طلبه بعد22
2 دينارموافقة املدير على ذلك للتعديل.

100 دينار اللتحاق بدورة التخلي�س اجلمركي.23

 حفظ الب�شاعة لدى اجلمارك لأغرا�س اإعادة الت�شدير حُتت�َشب بعد 24
م�شي ثالثة اأيام عمل من تاريخ التخزين.

1% يوميًا من قيمة الب�شاعة 
املخزنة على األ تزيد عن 

50% من قيمتها.
3 دنانري ن�شخة غري ورقية من التعريفة اجلمركية املوحدة.25
10 دنانري طلب ن�شخة طبق الأ�شل من اأي بيان جمركي اأو مرفقاته.26

27

 اإ�شدار اأو اإعادة اإ�شدار / بدل فاقد
لة.اأ.  بيان منافي�شت لل�شفن ال�شغرية )اخل�شبية( املحمَّ

10 دنانري
 بيان منافي�شت لو�شائل النقل الربي.ب.

28

 ر�سوم اخلدمات ال�ستثنائية

 طلب اأي اإجراء من اإجراءات التخلي�س اجلمركي خارج الدوام اأ.
الر�شمي اأو طلب   معاينة الب�شاعة خارج املنافذ اجلمركية.

40 دينارًا عن ال�شاعات 
الثالث الأولى اأو اأي جزء 

منها.
20 دينارًا عن كل �شاعة 

اإ�شافية.

مرافقة اأو خفر الب�شائع من منفذ جمركي اإلى منفذ جمركي ب.
اآخر.

20 دينارًا يف الأيام العادية.
30 دينارًا اأيام العطل 

الر�شمية.

ر طالب اخلدمة ج. بدل انتقال يف احلالتني ال�شابقتني اإذا مل يوفِّ
10 دنانريو�شيلة موا�شالت منا�شبة.
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29

 ر�شوم اخلدمات اجلمركية بج�شر امللك فهد 
)التفريغ والتحميل يف و�شائل نقل امل�شتورد �شاماًل ت�شنيف الب�شائع ح�شب الفاتورة املقدمة(

 بيك اأب/ فان اأو اأية و�شيلة نقل اأ.
10 دنانريم�شابهة.

 �شاحنة/ حاوية قيا�س 20 قدمًا.ب.

 حتى منت�شف 
10 دنانرياحلاوية/ ال�شاحنة

 حتى نهاية احلاوية/ 
20 دينارًاال�شاحنة

�شاحنة/ حاوية 40 قدم اأو اأكرث.ج.

 حتى منت�شف 
20 دينارًااحلاوية/ ال�شاحنة

 حتى نهاية احلاوية/ 
40 دينارًاال�شاحنة

 عن كل راأ�س حي مت  احليوانات احلية ما عدا الطيور.د.
ن�شف ديناراإنزاله

30

 طلبات اأ�سحاب العالقة
20 دينارًا اإ�شدار اإفادة بناًء على طلب �شاحب ال�شاأن.اأ.

 طلب معلومات من �شاحب ال�شجل اأو اأ�شحاب العالقة.ب.

40 دينارًا عن ال�شاعات 
الثالث الأولى.

20 دينارًا عن كل �شاعة 
اإ�شافية.

31

 القرار امل�سبق بناًء على طلب �ساحب العالقة يف حال موافقة �سئون اجلمارك ب�ساأن حتديد:

 لأغرا�س ت�شنيف وتعرفة ال�شلعة بناًء على طلب واإقرار اأ.
5 دنانري�شاحب العالقة.

5 دنانري لأغرا�س القيمة بناًء على طلب واإقرار �شاحب العالقة.ب.

5 دنانري لأغرا�س املن�شاأ بناًء على طلب واإقرار �شاحب العالقة.ج.

32

تغليف ونقل العيِّنات

 �شغرية احلجم )اأقل من كيلوجرام اإلى ع�شرة اأ.
2 ديناركيلوجرامات(.

4 دنانري الكبرية احلجم )يزيد وزنها عن 10 كيلوجرامات(.ب.
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ثانياً: ر�سوم الرتاخي�ض

30 ديناراإ�شدار رخ�شة مخل�س جمركي.1

30 ديناراإ�شدار رخ�شة مندوب مخل�س جمركي.2

20 دينارجتديد رخ�شة مخل�س جمركي اأو ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف.3

4
جتديد رخ�شة مندوب مخل�س جمركي اأو ا�شتخراج بدل فاقد اأو 

تالف. 
20 دينار

20 ديناراإ�شدار رخ�شة متدرب مخل�س جمركي.5

6
جتديد رخ�شة متدرب مخل�س جمركي اأو ا�شتخراج بدل فاقد اأو 

تالف.
10 دينار

20 دينارامتحان اأو اإعادة امتحان التخلي�س اجلمركي.7

10 دينارتغيري ن�شاط امل�شتودع من خا�س اإلى عام والعك�س.8

ثالثاً: ر�سوم البيانات اجلمركية

قبل و�سول الب�ساعةر�سوم البياننوع البيان اجلمركي

1
بيان ا�شترياد )ا�شترياد نهائي – ا�شترياد موؤقت – ا�شترياد 
– اإعادة  التعاون  – ا�شترياد مل�شانع بدول جمل�س  مقا�شة 

ا�شترياد لرف�س ب�شاعة يف الت�شدير(.
3 دينار5 دينار

3 دينار5 ديناربيان عبور.2

3 دينار5 ديناربيان تخزين لب�شاعة تدخل من املنافذ الأولى اأو البينية.3

3 دينارباقي اأنواع البيانات اجلمركية.4
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )31( ل�سنة 2017

 ب�ساأن �سْحب ترخي�ض مركز اأ� اآي� تي للتدريب
 )موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2013 ب�شاأن نقل ملكية مركز اأ. اآي. تي للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية 
خا�شة(، 

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )689( املوؤرخة يف 2017/4/2،
وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون معاهد التدريب،

قرر الآتي:
مادة )1(

رة �شد املوؤ�ش�شة  ُي�شحب الرتخي�س املمنوح لل�شيد/ ح�شني من�شور �شند، وذلك للمخالفات املحرَّ
التدريبية يف الزيارات التفتي�شية، واآخرها الزيارة رقم )689( املوؤرخة يف 2017/4/2، واملتمثلة يف 

عدم ممار�شة الن�شاط التدريبي لعدم وجود مقر م�شتقل للموؤ�ش�شة التدريبية.

مادة )2(
يتحمل املذكور يف املادة الأولى كافة امل�شئوليات والتَِّبعات املالية والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا 

القرار.

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 19 �شعبان 1438هـ
المــــــــوافــــــــق: 15 مــايـــــو 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
  قرار رقم )34( ل�سنة 2017 

ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل دار ريا لرعاية الوالدين
 

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

وتعديالته ، 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
 وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س بتخ�شي�س وت�شغيل اأماكن 

الإيواء وموؤ�ش�شات ومراكز وُدور الرعاية والتاأهيل الجتماعي،
 وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي، 
�شماهيج  مركز  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

الإ�شالمي، 
ا لرعاية الوالدين، وعلى الالئحة الداخلية لدار ريَّ

 
قرر الآتي:
مادة -1-

ا لرعاية الوالدين التابعة جلمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي يف �شجل قيد اجلمعيات  ل دار ريَّ   ت�شجَّ
والأندية الجتماعية والثقافية ملدة �شنتني حتت قيد رقم )1/د/2017(، 

 
مادة -2-

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

                                                                                        
�شـدر في: 19 �شعبان 1438هــ
المـوافــق: 15 مـايـــــو  2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )47( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة احلورة– جممع 318

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

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

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

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

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

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،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 03021931 الكائن مبنطقة احلورة جممع 318، اإلى ت�شنيف مناطق 
عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )BD( د  ال�شتثمارية  العمارات 
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ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 8 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 4 مـــايـــــو 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )48( ل�سنة 2017
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة البديع– جممع 550

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

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

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

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

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

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،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف العقار رقم 05016724 الكائن مبنطقة البديع جممع 550 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 
ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RHA( اأ  املت�شل 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 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: 8 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 4 مـــايـــــو 2017م



العدد: 3315 – الخميس 25 مايو 2017

19



العدد: 3315 – الخميس 25 مايو 2017

20

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )49( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة املعامري– جممع 633

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

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

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

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

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

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،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة املعامري جممع 633 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 
التنظيمية  القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  ِوْفقًا   )RA( اأ

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

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

�شدر بتاريخ: 8 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 4 مـــايـــــو 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )50( ل�سنة 2017
ب�ساأن ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة البديع– جممع 550

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

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

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

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

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

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،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف العقار رقم 05016725 الكائن مبنطقة البديع جممع 550 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 
عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا  التق�شيم،  بعد   )RA( اأ  اخلا�س 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 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: 8 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 4 مـــايـــــو 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )26( ل�سنة 2017

 ب�ساأن مْنح ترخي�ض
ة )�ض�م�ب( )مقفلة( ل�سركة البحرين للمقا�سَّ

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

لو اأنظمة الت�شوية والتََّقا�س  ة )�س.م.ب( )مقفلة( ترخي�س )ُم�َشغِّ ُتنح �شركة البحرين للمقا�شَّ
والإيداع املركزي(.

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: 27 �شعبان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 23 مــايــــو 2017م
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مجل�ض المناق�سات والمزايدات
  اإعالن رقم )11( ل�سنة 2016 

�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر نوفمرب 2016  ْ  ب�ساأن قرارات الرتَّ

 اإعماًل لأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002 

ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية ُتن�َسراملناق�سات الآتية

صفحة 1 من 9

تقرير الترسيات الشهري
10/00/6102من:

01/00/6102إلـى:
المخــازن المركزية

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

077441 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

١ TURBINE BLADES FOR RIFFA POWER STATION مناقصة SC/SS/PS-
000/14/6102 

0

0017211 BD P H TRADING ١ CONCENTRATOR DATA & METER مناقصة 007/10/02 6

407111 BD ALHAMRA ALUMINIUM 
FACTORY

١ DOOR WITH FRAME FOR WATER METER مناقصة TP/JA/CT-060/10/02 0

0117101 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١

7047007 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
B.S.C

٢

737,594 المجموع )د.ب.(:

TRANSFORMER DISTRIBUTION مناقصة TP/JA/CT-104/10/02 7

047111 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ SWITCHBOARD VCB PANEL مناقصة 062/10/6102 0

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

077407021 BD MANAMA REALITY 
COMPANY W.L.L

١ مزايدة استثمار أرض نادي النجمة الرياضي في الجفير مزايدة /SCOGPS/01/6100 0

0270008000 BD BEDO TOWERS 
CONSTRUCTION 

١ إنشاء سور جديد لنادي النويدرات مناقصة /SCMPS/66/6102 6

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

7772108000 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS
B.S.C

١ تأجير مكاتب البدالة تجديد TB/02060/6106 0

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

0067476 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

١

072167044 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

٢

1,715,619 المجموع )د.ب.(:

بناء محطة كهرباء لتزويد مشروع معالجة الغاز المصاحب مناقصة TB/60200/6102 0

بورصة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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صفحة 2 من 9

7047771 USD THOMES MURRAY ١  تعاقد مباشر "تأسيس وتفعيل شركة البحرين للمقاصة رقم
(BBB/6102/0)

مناقصة BBH/6102/0 0

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

017111 BD GULF COMPUTER 
SERVICES

١ طرح مناقصات محدودة لشراء أحبار للطابعات لبوليتكنك البحرين مناقصة BC/117/6102 0

0407761 BD ORIENT INSURANCE ١ سنة 0التأمين الطبي الخاص للعاملين في بوليتكنك البحرين وعائالتهم لمدة  مناقصة BC/110/6102 6

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

607111 BD CHAPEL HOUSE 
TRAINING AND 
CONSULTANCY

١  /PGJPB JHH M HTGالتدريبية )الدورة 
H M SGCM HT C/GO/JMM )

مناقصة TT-1100 0

0067011 BD ENTREPRENEURS 
ORGANIZATION

١ تطوير المؤسسات البحرينية عن طريق برنامج التسريع مناقصة TB/66271/6102 6

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

617411 BD BRITISH COUNCIL ١ JCTPSالتعاقد مع المجلس الثقافي البريطاني إلمتحان  مناقصة TB/66400/6102 0

047111 BD GIFFIN GRAPHICS ١ تجديد العقد مع شركة جفن جرافيكس مناقصة TB/66417/6102 6

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

07000 BD ARADOS CAR HIRING ١ استئجار سيارات الدارة المساحة تجديد 7/6106 0

617171 BD UNION SECURITY 
SYSTEMS & SERVICES 
CO

١ توفير حراس امن لمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الجديد تجديد 7/6100 6

17061 BD BLIZZARD CONT ١ تنظيف مبنى جهاز المساحة تجديد 0/6106 0

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

077477000 BD MIND SHARE AL 
BAHRAIN 

١ للحلبةتعيين وكالة دعاية واعالن لشراء مساحات اعالنية  مناقصة BPP/10/6102 0

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

2007110 BD COMPUTER WORLD ١ MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT مناقصة TC-107-6102 0

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

171718000 BD GULF CAR HIRE ١ EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/60200/6102 0

6174108041 BD OSCAR RENT A CAR ١ EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/60200/6102 6

6077478710 BD TRANS GULF CAR 
RENTAL W.L.L 

١ EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/60200/6102 0

6474028012 BD EUROPCAR HIRING ١ EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/60200/6102 7
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صفحة 3 من 9

0070068120 BD AL KOBAISI CAR 
RENTAL

١

6070008022 BD HANCO RENT A CAR 
EST. 

٢

0170028100 BD HERTZ BAHRAIN CO. 
W.L.L 

٣

6470668700 BD AVIS ٤

6272728261 BD FAKHRO TRANSPORT 
B.S.C.(C)

٥

7070008704 BD BAHRAIN LIMO ٦

6670278060 BD I DRIVE RENT A CAR 
W.L.L 

٧

0170208000 BD MONTREAL MOTORS 
CO. S.P.C

٨

0276178607 BD U-DRIVE RENT A CAR 
S.P.C.

٩

6077478710 BD ALLIED CAR RENTAL ١١

6077478710 BD اليت لتاجير السيارات ١١

171718000 BD ENTERPRISES RENT A 
CAR 

١٢

0070708026 BD BIN HINDI TRANSPORT 
COMPANY S.P.C

١٣

282,851.558 المجموع )د.ب.(:

EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/60200/6102 0

0617661 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ توفير خدمة حراس أمن مناقصة BJP/002/6102 2

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

727601 BD BUSINESS 
INTERNATIONAL

١ PROVISION OF MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR XEROX HEAVY DUTY 

MULTIFUNCTION PRINTERS 

تجديد T001106 0

0407420 USD K & E PETROLEUM ١ OUTSIDE CONSULTANT FOR PHASE II BAHRAIN 
BASE OIL MARKETING STRATEGY (STAGE 2.2)

مناقصة T001002 6

007000 BD ABDUL RAHMAN 
KHALIL AL MOAYED 
GROUP

١ MAINTENANCE,SITE TRAINING AND SUPPORT 
SERVICES OF SERIES 4 COMPRESSOR 

CONTROL CORPORATION (CCC) SYSTEMS

مناقصة T021102 (MTP ) 0

6727411 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ EMERGENCY LOADING SYSTEM FOR SITRA 
MARKETING TERMINALS 

مناقصة Q104410(00) 7

0417001 USD YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO

١ SUPPLY OF YOKOGAWA SECURITY SOFTWARE مناقصة Q111712 (04 )
( HO).

0

017210 BD AL KAHAF 
CONTRACTING EST

١ وخدمات الصيانة لبركة السباحة في العواليتوفير عمليات  مناقصة T021000(01) 2

6017111 USD DANIEL F. YOUNG ١ PROVISION OF FREIGHT FORWARDING 
SERVICES

أمر تغييري TB/07110/6100 4

47210 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ INSPECTION AND REPAIR OF DRESSER RAND 
ROTORS

أمر تغييري Q106020(00) 0

771117111 USD AL MANSOORI 
PETROLEUM 
SERVICES 

١ PROVISION OF WELL TESTING AND LOGISTICS 
SERVICES 

أمر تغييري T001100 (67( )M   
O)

1

6070007060 BD SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A

١ DRILLING AND TESTING OF OFFSHORE 
EXPLORATORY WELLS 
STRATEGIC PROJECT 

مناقصة T001062(M O) 01

0017111 GBP POWELL (UK) LTD. ١ PURCHASE OF MOTOR MANAGER FOR LSDP 
COMPLEX SHUTDOWN

مناقصة TB/66007/6102 00

شئون الجمارك
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صفحة 4 من 9

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60070068061 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تفريغ العفش مناقصة PJ/TPS/0/6102 0

60176148061 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تنظيف المباني مناقصة PJ/TPS/6/6102 6

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

0107122 BD AL MAHMOOD STORES ١ تزويد أدوات الخدمة للدرجةالسياحية تمديد 06-4-0121-PTP 0

207401 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١ SUPPLY OF ROUTABLE PLASTIC CUTLERIES, 
STIRRER & LARGE TRAYS.

تمديد 07-0-0601-PTP 6

0707211 BD VFS GCC ١ APPOINTING BAH VISA SERVICE PROVIDER مناقصة 00-2-0007-PTP 0

0076017111 USD PANASONIC AVIATION 
CORP. (PAC)

١ MAINTENANCE OF IFE - GF FLEET تجديد TB/07021/6100 7

6677401 BD AIR WORKS INDIA ١ AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT,LINE 
MAINTENANCE AT CHATRAPATI SHIVAJI 
INTERNATIONAL AIRPORT - (BOM) INDIA 

مناقصة 02-0-0711-PTP 0

147010 BD SANCAK INFLIGHT 
SERVICES

١ TENDER FOR INFLIGHT CATERING SERVICES 
UPLIFT AT ISTANBUL (IST) AIRPORT

مناقصة 02-12-0210-BTB 2

407010 BD SIALKOT 
INTERNATIONAL 
AIRPORT LIMITED

١ GROUND HANDLING SERVICES AT SIALKOT 
AIRPORT (SKT)

تجديد TB/00212/6107 4

071207000 USD CHAMP CARGO 
SYSTEMS

١ نظام الشحن المتطور الشامل تجديد 11-0-1011-PTP 0

األقتصاديةمجلس التنمية 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2117111 BD AVL CONCEPTS CO ١ تعيين شركة لبناء المسرح بكامل التجهيزات الصوت والضوء  6104
لمهرجان ربيع الثقافة

مناقصة TB/66440/6102 0

777111 BD KPMG/FAKHRO ١ تعيين شركة لقياس نماذج األعمال  مناقصة /SC/0-6102/066 6

217007 BD MATTER IN HAND 
INTERNET W.L.L. 

١ STJ/TACBJB/JPH.BB نقل ملكية موقع مناقصة TB/66070/6102 0

0107060 BD EUROMONEY 
CONFERENCES

١ 6104رعاية المؤتمر المالي لدول مجلس التعاون  مناقصة TB/66102/6102 7

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

077070 BD AL NADEEM 
INFORMATION 
TECHNOLOGY

١ MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد TB/7726 0

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

077401 BD ALMOAYYED 
COMMERCIAL 
SERVICES

١ توفير ميكرفونات السلكية لقاعات اللجان في المبنى الجديد بمجلس النواب مناقصة 4/6102 0

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

0207111 EUR RESTAURA SRL ١ مركز زوار مسجد الخميس مناقصة TB/66020/6102 0

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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صفحة 5 من 9

107111 BD AVIAREPS TOURISM ١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN GERMANY TO 

ATTRACT VISITORS TO THE KINGDOM OF 
BAHRAIN

مناقصة BT J/12/6102-OJ 0

217111 BD MIRACLE GRAPHICS 
CO

١ التعاقد مع شركات التصميم واالبداع للتسويق والترويج مناقصة BT J/00/6102 6

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

6417111 BD VIVA BAHRAIN ١ PHT S S PA/PTPمناقصة االتفاقية المؤسسية مع السادة / شركة  مناقصة /OJ/6102/10 0

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

627711 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ (لنظام لمدة سنتينSCJ( مستشارين )0تزويد الهيئة بعدد خمسة ) تجديد  6107-002-CC-OPS  0

4470008011 BD APPLE CENTRE ١ (لنظام لمدة سنتينSCJ( مستشارين )0تزويد الهيئة بعدد خمسة ) تجديد  6107-002-CC-OPS  6

707211 BD KAAR TECHNOLOGIES ١ (لنظام لمدة سنتينSCJ( مستشارين )0تزويد الهيئة بعدد خمسة ) تجديد  6107-002-CC-OPS  0

0007001 BD MICRO CENTER ١ إتفاقية تراخيص المؤسسة لنظم المعلومات الجغرافية  تجديد 6100-040-CS-OPS 7

2470008761 BD  دبي -أوريكل لألنظمة المحدودة ١ MAINTENANCE OF ORACLE LICENSES & 
SUPPORT

تجديد 001/6110/0011 0

607111 BD ARAMEX BAHRAIN ١ تزويد خدمة البريد الشخصي تجديد 6107-607-CC-PSH 2

007477 BD ALFARAJ TRADING & 
SERVICES CO. W.L.L

١ تزويد المياه لمختلف المحطات الفرعية لنقل الكهرباء تجديد 6107-070-/C- TH 4

07777028071 BD JAFAR ALFARSANI 
MAINTENANCE & 
CONT EST

١

071707704 BD ABDULLATIF EBRAHIM 
ALTHAWADI

٢

071107470 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

٣

2,684,646.340 المجموع )د.ب.(:

مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و إيجاد مصادر خارجية لتشغيل 
لمدة عامين. )فقط المقاولين المؤهلين ألعمال العقود  -المحرق و البديع 

بإدارة توزيع المياه( 6100الزمنية 

مناقصة 6102-104-CC-DHH 0

0617111 USD GCC 
INTERCONNECTION 
AUTHORITY

١ DYNAMIC REACTIVE COMPENSATION STUDY 
FOR KINGDOM OF BAHRAIN - PHASE 3

أمر تغييري TB/61001/6100 1

607111 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

١ ( وصالت تمدد نسيجية لغاليات 0تزويد و تركيب و اختبار و تدشين عدد )
المرحلة األولى بمحطة سترة 

مناقصة 6102-006-CC- CH 01

6717061 BD خدمات الكوهجي ١  صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع
MPC

تجديد 002/6111/2101 00

007011 BD MICRO CENTER ١ (عامين6( لمدة ) OPS   J/PSH( مطورين )6تزويد الهيئة بعدد ) مناقصة 6102-110-/C-OPS 06

0047107 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI

١ و تدشين منضدة مجهزة بنظام اوتوماتيكي إلختبار عدادات  تزويد7تركيب
المياه التابعة إلدارة توزيع المياه.

مناقصة 6102-010-CC-DHH  00

177207004 BD ALSTOM GRID ١ كيلوفولت لمحطات نقل  22أعمال تصنيع وتركيب مفاتيح ومعدات جهد 
الكهرباء

أمر تغييري 7217/6110/0011 07

070217006 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

١ كيلوفولت 661تصنيع وتركيب محوالت ومفاعالت جهد   أمر تغييري 7220/6107/0011 00

0007770 BD ABB TECH. ١ العقود الزمنية ألعمال نظام االتصاالت أمر تغييري 7200/6111/0611-CS 02

071207000 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND -

١ أعمال مشاريع نقل المياه المتعلقة بمشاريع اقتصادية وسياحية مشروع 
المرفأ المالي مشروع جزيرة اللؤلؤ ومشروع البحرين سيتي سنتر انشاء 

أمر تغييري 7210/6110/0011 04
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صفحة 6 من 9

ESBI خزان علوي ومحطة توزيع للمياه لتغذية مرفا البحرين المالي

717002 BD WORLEY PARSONS ١ تعيين شركة استشارية للمساعدة في شراء نظام متكامل للمراقبة عن بعد 
والتحكم في المداخل

أمر تغييري 001/6100/7761 00

7274168112 BD INDRA BAHRAIN 
CONSULTANCY

١ لينكستزويد خدمات لتحديث و نقل نظام خدمات المشتركين لمنصة تشغيل  مناقصة 6102-022-CC-PSH 01

0070608101 BD TURK MECHANICAL 
INDUSTRIES CO

١ استبدال الدعامات الحديدية المعطوبة الخاصة بإنبوب تزويد البخار لوحدة 
( بمحطة سترة7التحلية رقم )

مناقصة 6100-610-CC- CH 61

2707111 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND -
ESBI

١ أعمال مشاريع نقل المياه المتعلقة بمشاريع اقتصادية وسياحية مشروع 
المرفأ المالي مشروع جزيرة اللؤلؤ ومشروع البحرين سيتي سنتر انشاء 

خزان علوي ومحطة توزيع للمياه لتغذية مرفا البحرين المالي

أمر تغييري 7210/6110/0011 60

072007002 BD شركة أي بي بي ١  22كيلوفولت و 661أعمال تصنيع وتركيب مفاتيح ومعدات جهد 
كيلوفولت لمحطات نقل الكهرباء

أمر تغييري 7216/6110/0011 66

074007010 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

١ كيلوفولت 661تصنيع وتركيب محوالت ومفاعالت جهد   أمر تغييري 7220/6107/0011 60

070647742 BD LS CABLE ١ كيلوفولت 661أعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت لنقل الكهرباء جهد  أمر تغييري 7212/6110/0011 67

0207711 BD ABB TECH. ١ العقود الزمنية ألعمال نظام االتصاالت أمر تغييري 7200/6111/0611-CS 60

6117411 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ كيلوفولت واالعمال المدنية المرافقة 22و  661تركيب كابالت جهد  أمر تغييري 7222/6107/0011 62

676677100 BD CHARILAOS 
APOSTOLIDES -
CHAPO

١ 220KV & 66KV TRANSMISSION DEVELOPMENT 
2007/2011

CIVIL WORKS FOR SUBSTATIONS.

أمر تغييري 7224/6107/0011 64

047001 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ REWINDING & OVERHAUL OF 6MVA 
TRANSFORMERS 1BT1 AT PHASE II IN SPWS

مناقصة 6102-070-CC- CH 60

2070418011 BD AL MOAYYED A/C ١  0التابعة للهيئة / عقد لمدة صيانة أجهزة التكييف بالمكاتب و المحطات 
سنوات

تمديد 6106/612/CC/S/SH 61

0777111 BD NATIONAL FINANCE 
AND EXCHANGE 
CO.W.L.L

١ خدمات تحصيل وإيداع لمستحقات هيئة الكهرباء والماء بمراكز خدمات 
المشتركين

تمديد 6100-600-/C-PSH 01

0771108061 BD PALLADIUM GROUP 
EMEA

١ RENEWAL OF 16 ESM LICENSES تجديد 02/6111/2111 00

6771718011 BD BUREAU VERITAS ١ فحص واختبار واعتماد سالمة آليات الرفع والرافعات تجديد 100/6100/7701 06

2027040 BD KPMG/FAKHRO ١ الخدمات  -المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء 
االستشارية

مناقصة 7210/6102/0011 00

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

707011 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تطوير البنية التحتية لنظام المفتاح  -المرحلة الثانية للنظام الدخول الموحد 
االلكتروني

مناقصة /OJ/6102/16 0

607604 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ مناقصة سيسكو لصيانة األجهزة المركزية لشبكة المعلومات الحكومية مناقصة POJ/6102/17 6

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

007111 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF 
PASSPORT ADVANTAGE LICENSES 

تجديد SM/J/6100/17 0

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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0067440 BD MOTT MACDONALD ١ اإلدارة و اإلشراف لموقع العمل في  تقديم الخدمات االستشارية العمال
07المدينة الشمالية جزيرة )

تمديد SC/10/06 0

107601 BD MOHAMMED JALAL 
CONT

١ طابق7 الجفير 00إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من  أمر تغييري BC/12/00 6

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

067000 BD P2M BERLIN ١ مشروع تطوير وتحسين كفاءة وأداء مرافق المعالجة في مركز توبلي 
لمعالجة مياه الصرف الصحي

أمر تغييري SH/06/14 0

07001 BD AL AMIN SHADES ١  مناقصة أعمال تصميم و تجهيز و تركيب سقف من الغشاء المشدود العازل
مدينة عيسى الرياضية –للماء في االستاذ الوطني

أمر تغييري SCG/020/07 6

017000 BD AWAL PLASTICS ١ المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب العالمات المرورية أمر تغييري //02/6111 0

اإلسكانواالشغالوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

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

61670008060 BD ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L.

١ بإدارة صيانة المباني بالمحرق 2تجديد و ترميم مبنى  مناقصة BMH-00/1112 0

62671218260 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S

١ تركيب إشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع الشيخ إبراهيم بن محمد 
672و 671المحرق مجمع  –والمدخل إلى تقاطع مجمع السيف 

مناقصة /HS-02/1160 6

607774 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ صيانة ردهة المصاعد )الطابق األول والسادس (  -المباني  مشاريع صيانة
المنامة -في مقر مبنى وزارة الخارجية 

أمر تغييري BMH-02/17 0

067062 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ مشاريع الصرف الصحي تزويد واستبدال مضخات مكافحة الحرائق في 
لشئون وزارة األشغال بالمنامة  المبنى الرئيسي

مناقصة BMH-02/1101 7

070747011 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L)

١ من تقاطع الحد إلى تقاطع أمواج -توسعة شارع المحرق الدائري  مناقصة /HS-00/1177 0

6077101 BD AL MUKHAIMER 
CONSTRUCTION EST

١ 072الصرف الصحي لمرفأ البحرين المالي7 المنامه تحويل خط مياه  مناقصة S S-02/1160 2

017006 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ التعاقد الخارجي لدعم وصيانة أنظمة مركز الدعم الفني واالتصال الخاصة 
بخدمات الحاسب اآللي

مناقصة PTH-ASPMS-02-10 4

707401 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ تزويد اعالم مملكة البحرين و دول مجلس التعاون مناقصة MGD/P H/10/6102 0

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

07121 BD ماري عبد النبي سبكار ١ استئجار شقق تجديد TPH/6610/6110 0

017611 BD  عبد النبي سبكارماري ١ استئجار شقق تجديد TPH/6610/6110 6

017611 BD ماري عبد النبي سبكار ١ استئجار شقق تجديد TPH/6610/6110 0

027711 BD  الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا آل
خليفة

١ استئجار مبنى كسكن للمعلمات الوافدات تجديد TB/02040/6106 7

0617111 BD إدارة األوقاف السنية ١ تمديد استئجار ارض مدرسة المأمون االبتدائية للبنين تجديد TB/0101/6112 0

0077111 BD ليلى يوسف المؤيد ١ استئجار مبنى اضافي جديد كسكن للمعلمات الوافدات للعام الدارسي القام  تجديد TB/00117/6100 2

417006 BD  محمود أحمد ورثة المرحوم السيد
العلوي

١ تجديد عقود ايجار لمدرستين تجديد TB/2220/6114 4
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017101 BD ورثة المالك ابراهيم محمد جمشير ١ استئجار شقة لموظفي قسم المشاريع بإدارة الخدمات تجديد TB/0100/6110 0

027100 BD ورثة المالك ابراهيم محمد جمشير ١ قسم المشاريع بإدارة الخدماتاستئجار شقة لموظفي  تجديد TB/0100/6110 1

0707072 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١

007006 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

٢

226,858 المجموع )د.ب.(:

شراء منتجات سيسكو للمشاريع اإلنشائية الجديدة مناقصة //04/6102 01

276708001 BD MAZEN AL UMRAN ١ استشارات هندسية لمشروع إنشاء مبنى مركز خدمات الزبائن المركزي أمر تغييري C/77/6101 00

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

077111 BD REAL SOFT 
ADVANCED 
APPLICATION

١ االجتماعية ونظام المنظمات االهليةصيانة نظام المعلومات  تجديد TB/00600/6101 0

07070 BD APPLE CENTRE ١ مناقصة صيانة أجهزة الحاسب اآللي تجديد 14/6100 6

0217111 BD جمعية االجتماعيين البحرينية ١ إدارة وتشغيل دار األمان للمتعرضات للعنف األسري تجديد 0/6100 0

0070008007 BD جمعية االجتماعيين البحرينية ١ إدارة وتشغيل دار األمان للمتعرضات للعنف األسري تجديد 0/6100 7

247070 BD جمعية أولياء أمور المعاقين ١ مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين تجديد TB/02001/6106 0

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

0007111 BD TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND 
ADVERTISING 

١ مشروع السوق الشعبي )البسطة( النسخة الخامسة مناقصة /SC/SO/6102/6 0

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

0247061 BD INTERNATIONAL 
MARKETING CO

١ تنظيف مبنى الوزارة الرئيسي ومراكز التدريب والتوظيف التابعة لها تجديد 0/6107 0

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

0217111 BD  البحرينيةجمعية االجتماعيين ١ مناقصة إدارة و تشغيل دار األمان مناقصة MGSH//SC/6102/04 0

067011 BD TALAL ABUGHAZALAH 
& CO. INTERNATIONAL 

١ خدمات واستشارات مالية للقيام بالرقابة على المنظمات األهلية مناقصة MGSH//SC/6102-
61 

6

207442 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ مركبة صالون لوزارة العمل والتنمية االجتماعية لمدة  00استئجار عدد 
أربع سنوات

مناقصة MGSH//SC/6102-
60 

0

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

667177 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ استشاؤيين لتطوير الخدمات و البرامج الداخلية للوزارة 6االستعانة بعدد  مناقصة BS//17/6102 0

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

0671107001 BD SERCO IAL UK. ١ تزويد األيدي العاملة لخدمات المالحة الجوية تجديد PJJ/JHH/HJH/40 0
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607111 BD ROYAL HASKONING ١ ENGINEERING CONSULTANCY FIRM FOR THE 
BLZ PROJECT

تجديد TB/06420/6101 6

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

077424 BD SIGNATURE HOTEL 
(FOUR SEASONS 
BAHRAIN BAY) 
COMPANY S.P.C. 

١ استضافة عدد من الوزراء ومن حكمهم بفندق الفورسيزن خليج البحرين 
6102لمعرض البحرين الدولي للطيران 

مناقصة TB/66402/6102 0

0017111 BD ADPI ١ الخدمات االستشارية لمبنى مركز المراقبة الجوية مناقصة JSH-C-PGH-12-/ 6

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

0027111 USD ALAMIYA FOR MEDIA & 
ADVERTISING

١  GBطرح مناقصة محدودة الستئجار عربات نقل خارجي)
T/APRS(ونقل فضائي)HSHO MJHS)

مناقصة MPJ/00/6102 0

0227210 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ طرح مناقصة عامة دولية لمشروع البنية التحتية التقنية لوكالة أنباء 
البحرين

مناقصة MPJ/0/6102 6

0007011 BD ALUSOL ALUMINIUM 
FACADE SOLUTIONS 

١ استبدال أجهزة التكييف المركزي لمبنى اإلذاعة مناقصة MPJ/7/6102 0

0707072 BD VIVA BAHRAIN ١ طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع تطوير منظومة المراقبة األمنية 
(PPTM SPST M)

مناقصة MPJ/4/6102 7

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

0707741 BD STRAIGHT LINE MEDIA ١

0007401 BD AL NASHER 
PROMOTION 
ADVERTISING 

٢

6207742 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

٣

560,676 المجموع )د.ب.(:

مزايدة تأجير مواقع إعالنية على اعمدة االنارة مناقصة SJM/6/6100 0

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

077611 BD الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة ١ تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت تجديد TB/1100/6110 0
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جمل�ض املناق�سات واملزايدات
  اإعالن رقم )12( ل�سنة 2016

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر دي�سمرب 2016
 اإعماًل لأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية تن�سر املناق�سات الآتية

صفحة 1 من 10

تقرير الترسيات الشهري
10/01/1102من:

10/01/1102إلـى:
الجهاز المركزي للمعلومات

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0112116011 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ تجديد ودمج عقد تنظيف مباني هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تجديد /OI/1101/12 0

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

001211 BD STRATEGY 
OPTIMIZATION 
CONSULTING

١ االستراتيجية المعتمدة لالرتقاء بالسلطة القضائية  مناقصة 1/1100 0

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

011111 BD P H TRADING ١ MODULE COMMUNICATION TYPE E65C-CU-P42 مناقصة T//HA/CT-
010/10/1102

0

001,10 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ CUT-OUT(LV 25A) مناقصة T//HA//T-
011/10/1102

1

101011 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ قواطع كهربائية مناقصة T//HA/CT-
001/1,/1102 

1

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

001111 BD DESERT LANDSCAPE ١ صيانة النجيل الطبيعي لمالعب كرة القدم لمدة عامين تمديد 01/1101 0

0221111 BD  صالح الكوهجي لإلستشارات
الهندسية

١ استئجار وتهيئة مبنى لالستخدامات المكتبية تجديد TB/01000/1101 1

201021 GBP دوق أدنبرا  ١ تنظيم جائزة دوق ادنبرا مناقصة TB/11100/1102 1

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

011010 BD SEEF PROPERTIES 
B.S.C

١ المحرق وتجهيزاته -استئجار فرع للهيئة بمجمع السيف  مناقصة TB/11112/1102 0

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

001011 BD VIVA BAHRAIN ١ تمديد اتفاقية الربط المحلي لشركة فيفا لالتصاالت تمديد TB/11,,0/1102 0

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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1211206110 BD 

0011,116001 USD

ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١

00,1011 BD OLYMPIC 
CONTRACTING CO

٢

0101200 BD 

010,,1000 USD

ALSTOM GRID SAS ٣

2,894,978.204 المجموع )د.ب.(:

المصاحببناء محطة كهرباء لتزويد مشروع معالجة الغاز  مناقصة TB/10201/1102 0

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

1,21111 BD BATELCO ١ عقد االنترنت مع بتلكو  تجديد TB/11201/1102 0

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

0011220 BD ALRIWAQ ART SPACE 
W.L.L. 

١ طلب الموافقة بالتعاقد المباشر مع شركة "مساحة الرواق للفنون ذ.م.م" 
"1102لتمويل مشروع "العش

مناقصة TB/11,02/1102 0

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

012111111 BD AL BADER TRAVEL & 
TOURISM

١ توفير خدمات سفر لجامعة البحرين مناقصة /IBC/2/1102 0

0,1011 BD مؤسسة طب الطواريء و الكوارث ١ PROVIDE NURSES FOR BAHRAIN UNIVERSITY 
HEALTH CENTER

مناقصة /IBC/1/1102 1

101022 BD AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF MICROBURST 
SYSTEM AND AUTO SANITIZER

مناقصة /IBO/11/1102 1

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

0101000 BD هيئة المساحة البريطانية ١ البنية التحتيةمشروع رصد و مسح جميع خدمات  مناقصة TB/11,,1/1102 0

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

1001101 BD FOCUS EVENTS ١ مناقصة توفير الخيام والمعدات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورمال وان 

مناقصة BO//1,/1102 0

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

010102,6,,1 USD شركة أوركل ١  -تجديد تراخيص برنامج نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 
األوركل

تجديد 1/1101 0

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

1101001 BD CEBARCO BAHRAIN 
S.P.C

١ ( لمشروع فندق فيرمونت  OIOOR LIIOTإنشاء غرفة نموذجية ) 
(THOLOIAT في بالج الجزائر )

مناقصة ash/ha/ad/112/1102 0

1001221 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ MUHARRAQ WATERFRONT DEVELOPMENT مناقصة ash/ha/sad/111/1102 1

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

0211111 BD ADB SAFEGATE ١ DIRECT PROCUREMENT OF THE AIRFIELD 
LIGHTING SPARES FROM M/S ABD SAFEGATE 

AT BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/11,00/1102 0
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0011211 EUR BEONTRA ١ RENEW CONTRACT WITH M/S BEONTRA تجديد TB/11,21/1102 1

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

0101,216122 BD COCHRANE GULF FZE ١
SUPPLY OF FENCING MATERIALS 

مناقصة T001110 0

0011016111 BD KOREAN BAKERY ١ SUPPLY OF BAKERY ITEMS FOR BAPCO CLUB 
AL DAR AWALI HOSPITAL AND REFINERY 

CAFETERIA 

مناقصة O101120(10) 1

0001100 BD SIEMENS ١ PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES FOR 
THE WET GAS COMPRESSOR TURBINE T555 AT 

GCU 

مناقصة T021110(OT/O). 1

00112,1 USD ASPEN TECHNOLOGY 
INC

١ SUPPORT AND UPDATE SERVICES FOR ASPEN 
TECH CONTROL AND TECHNICAL SOFTWARE

مناقصة T0211,0 0

001111 BD MARSH LTD ١ BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP 
PROJECT INSURANCE - TENDER FOR 

APPOINTMENT REINSURANCE BROKER AND 
LOCAL INSURER SERVICES

مناقصة T021011(1,) 0

00,1012 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ PROVISION OF MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR HP BLADE SERVERS AND 

CLOUD STORAGE DEVICES 

مناقصة T00100, (O&M) 2

0100,1,,0 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ تركيب و تحديث وصيانة عامة ألجهزة التكيف و التبريد في عوالي و 
الجبل و المناطق المتعلقة

مناقصة T021120 2

011211111 BD AHMED MANSOOR 
ALAALI

١ SHUTDOWN AND ROUTINE MAINTENANCE 
WORKS

أمر تغييري T001010 0

011111111 BD MECHANICAL CONT. & 
SERVICES CO.

١ SHUTDOWN AND ROUTINE MAINTENANCE 
WORKS

أمر تغييري T001010 ,

0001111 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ SHUTDOWN AND ROUTINE MAINTENANCE 
WORKS

أمر تغييري T001010 01

,,1120 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT FOR 
EMPAC

تمديد /011112 00

0011011 BD SHLUMBERGER 
OVERSEAS

١ PURCHASE OF SHLUMBERGERS PETREL 
SOFTWARE 

أمر تغييري T0111,1 01

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

111,11010 BD FRAPORT AG, 
GROUND SERVICES 
DIVISION

١ الخدمات األرضية في مطار فرانكفورت تجديد 1,-01-1002-OT/ 0

101101 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١

,11000 BD ZAYANI MOTORS CO ٢

0010,2 BD MOTOR CITY ٣

163,132 المجموع )د.ب.(:

PURCHACING OF 23 NEW VEHICLES FOR GULF 
AIR 

مناقصة 02-0-0002-OT/ 1

0101,11 USD DIDSBURY 
ENGINEERING CO

١ PURCHASE OF FUEL TANK ENTRY KIT - SINGLE 
SOURCE DIRECT PURCHASE TENDER.

مناقصة 02-0-0202-BTB 1

1011122 BD INTERNATIONAL 
CARGO & AVIATION 
SERVICES - ICAS

١ GROUND AND CARGO HANDLING SERVICES AT 
ADDIS ABABA AIRPORT

مناقصة TB/01220/1101 0

201111 BD CHEP AEROSPACE ١ REPAIRING OF IN-FLIGHT GALLERY SERVICE 
EQUIPMENT AGREEMENT WITH M/S CHEP 

AEROSPACE

مناقصة TB/11001/1102 0

001112 BD PLAZA PREMIUM 
LOUNGE LLC.

١ LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI 
INTERNATIONAL AIRPORT WITH PLAZA 

PREMIUM LOUNGE LCC

تجديد TB/11110/1100 2
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12,1001 USD STORM AVIATION ١ AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING, LINE 
MAINTENANCE AT HAZRAT SHAHJALAL 

INTERNATIONAL AIRPORT - DHAKA (DAC) -
BANGLADESH

مناقصة 02-2-021,-OT/ 2

001,20 BD PAKISTAN 
INTERNATIONAL 
AIRLINES

١ AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE 
MAINTENANCE AT MULTAN INTERNATIONAL 

AIRPORT (MUX) - PAKISTAN

مناقصة 02-0-0200-BTB 0

1201000 BD AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C

١ توفير خدمات التنظيف لمباني شركة طيران الخليج مناقصة 02-2-0212-BTB ,

0011221 BD PLAZA PREMIUM 
LOUNGE LLC.

١ LOUNGE SERVICES AT RIYADH 
INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/11112/1102 01

22110,6002 BD AL AHLIA INSURANCE 
CO

١ EXEMPTION OF NON-AVIATION INSURANCES تجديد TB/01002/111, 00

1101100 BD MENZIES AVIATION ١ خدمات الشحن في مطار لندن تجديد 01-1-100,-OT/ 01

0101111 BD BAHRAIN ROYAL 
FLIGHT

١ SECONDMENT AGREEMENT WITH BAHRAIN 
ROYAL FLIGHT

مزايدة TB/11120/1102 01

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

201011 BD AHQ HOLDING 
COMPANY W.L.L.

١ التعاقد المباشر لمساحات مكاتب لمجلس التنمية االقتصادية  أمر تغييري TB/0,002/1100 0

021211 BD ML MANAGEMENT 
SERVICES LIMITED

١ في البحرين 1102رعاية سباق الرجل الحديدي للشرق االوسط  أمر تغييري TB/11011/1102 1

01,111111 BD M&C SAATCHI ١ تعيين شركة دولية متخصصة تقوم بوضع وتنفيذ خطة إعالمية وترويجية 
شاملة لمجلس التنمية االقتصادية

تمديد TB/00-1101/01 1

011111 BD TRANSCARE ١ تعيين شركة استشارية  تمديد TB/11,10/1100 0

2011111 BD حلبة البحرين الدولية ١ 1102-1102البحرين MT1رعاية سباق بورش  مناقصة TB/11,02/1102 0

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

02,1,,06021 BD GENERAL 
CONTRACTING & 
TRADING SERVICES

١ تصميم و تنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات 
1100ميالن اكسبو 

مناقصة TB/11020/1102 0

1,1012 BD AL ZAYANI DESIGNERS 
& CONSULTANTS

١ خدمات استشارية خاصة بإنظمة األمن للمباني التاريخية بمدينة المحرق 
لمشروع طريق اللؤلؤ

مناقصة ع1102/01 1

1111011 BD ARSINALS 
ENGINEERING DESIGN

١ الخاصة بالتصميم واالشراف على مواقف السيارات الخدمات االستشارية 
متعددة الطوابق لمشروع طريق اللؤلؤ

مناقصة 0/1102 1

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

211111 BD GREENLINE 
MARKETING

١ 1102/1102البحرين مشروع جائزة الطعام مملكة  مناقصة TB/11110/1102 0

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

1,1021 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

١ بمحطة  0و رقم  1فحص واختبار وتقييم حالة المولدات الكهربائية رقم 
سترة

مناقصة 1102-022-CC-OCO 0

111111111 BD MOTT MACDONALD 
LTD

١ األعمال االستشارية 1101-,111مشاريع نقل المياة  تجديد 021,/111,/1011 1

00,1001 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 

١ نقل المياه( محطات لنقل المياه تابعة إلدارة 2تشغيل وصيانة عدد ) تجديد 1101-010-CC-DTO 1
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SERVICES

11,1111 BD Y.K. AL MOAYYED & 
SONS

١ 02استئجار رقم  -استئجار رافعات برجية لمدة خمس سنوات  تجديد 001/1101/2100 0

1001,01 BD BAHRAIN NATIONAL 
INSURANCE CO

١ COMBINED ALL RISK AND MACHINERY 
BREAKDOWN INSURANCE POLICY PUBLIC AND 

PRODUCT LIABILITY INSURANCE COVER

تجديد 1101-0,2-LO-OTTO 0

20011116011 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

١ PH I T/ A4 STEAM TURBINE MAJOR 
OVERHAULING - TURBINE 

DISMANTLING.INSPECTION.CONDITION 
ASSESSMENT REPAIR,ASSEMBLING,TESTING 

AND COMMISSIONING AT SPWS

مناقصة 1102-000-CO-OCO 2

1,1001 BD KHATIB & ALAMI 
FAKHROO

١ ( مطورين لدعم نظام المعلومات الجغرافية بالهيئة1تزويد عدد) تجديد 1101/1,2/CC/MOT 2

21001 BD S.KHADEM AL DURAZI 
& SONS

١ شاحنات قــالبــة وصهاريج نقــل ميــاه لمـــدة خمــس ســـنوات استئجار 
00-استئــجار رقم

تمديد 020/1101/2100 0

0201201 BD CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ ( عامين1تقديم خدمة المسح الجيوفيزيائي للخدمات األرضية لمدة ) مناقصة 1102-1,0-LC-MOT ,

10011016101 BD AL KOOHEJI ELECT 
CONT

١ كيلوفولت واألعمال المدنية  111أعمال تركيب كابالت لنقل الكهرباء جهد 
المرافقة

أمر تغييري 0212/1110/1011 01

21010 BD MICRO CENTRE ١ توفير الطاقم الفني لدعم نظام المعلومات الجغرافية بهيئة الكهرباء والماء تمديد 000/1101/1100 00

1121121 BD CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١  -عمليات دعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية التابع لهيئة الكهرباء والماء 
لمدة سنتين 

تجديد 1100-001-LC-MOT 01

2211110 BD MICRO CENTER ١ لمدة  -عمليات مسح المعلومات الجغرافية للشبكات بهيئة الكهرباء والماء 
سنتين

تجديد 1100-002-LC-MOT 01

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

001111 BD CS CAPITAL ١ تفعيل التعاون مع شركة خدمات أمازون ويب مناقصة TB/11,,,/1102 0

1011211 BD MANDIANT ١ التعاقد المباشر للقيام بعملية تقييم فعالية الهجمات اإللكترونية طلب 
(/IOCLIOOTO HTTOTTOOAT )

مناقصة TB/11110/1102 1

0012106100 BD COMPUTER 
ASSOCIATES

١ AGREEMENT WITH COMPUTER ASSOCIATES 
MAINTENANCE OF SOFTWARE

تجديد TB/1000 1

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

110111111 USD DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST

١ CONSULTING SERVICES TO DESIGN AND 
IMPLEMENT A NEW TELECOMMUNICATIONS 

REGULATORY FRAMEWORK

مناقصة TLH/LTC/1102/111 0

2,1020 BD SOLIDARITY GENERAL 
TAKAFUL 

١ توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم االتصاالت مناقصة TLH/LTC/1102/111 1

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

1001011 BD BASMA SECURITY ١ هيئة تنظيم سوق العملتوفير حراسة أمنية لمبنى  تجديد ROLH/1102/10 0

1001011 BD BASMA SECURITY ١ توفير حراسة أمنية لمبنى هيئة تنظيم سوق العمل مناقصة ROLH/1102/10 1

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

0001111 SAR REVIVAL BRANDING & 
IT

١ صيانة واستضافة موقع وكالة انباء البحرين تمديد TB/00,01/1100 0

021100 GBP PEBBLE BEACH 
SYSTEMS

١ تزويد الهيئة بمختلف خدمات الصيانة والدعم الفني  تجديد TB/111,1/1100 1
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1211106,11 BD اتحاد اذاعات الدول العربية ١ الخاصة باتحاد اذاعات الدول العربيةالرسوم المالية  أمر تغييري TB/01221/1100 1

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

1,1011 BD ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS S.P.C

١ MAINTENANCE AND SUPPORT IT 
PRODUCTIVITY HARDWARE AT THE MINISTRY 

OF HOUSING

مناقصة AC/I/00/02 0

11,2110026010 BD ARADOUS 
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 577 
VILLAS AT AL MADINA AL SHAMALIYA

أمر تغييري TC/00/01 1

01011 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ LEASING OF FIVE VEHICLES FROM ZAYANI CAR 
HIRING - RENEWAL OF CONTRACT

تجديد TB/11,22/1102 1

02012,16020 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ مجمع  - 001وحدة سكنية نوع موقع  T0 11أعمال البنية التحتية لعدد 
وحدة سكنية نوع  T0 01في البسيتين وأعمال البنية التحتية لعدد  110

في عراد 101و  100مجمع  - 020موقع 

مناقصة AC/10/02 0

00010106101 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ مجمع  - 002وحدة سكنية نوع موقع  T0أعمال البنية التحتية لعدد ,0
وحدة سكنية نوع  T0وأعمال البنية التحتية لعدد 0في بالد القديم  ,10

جدحفص في 000مجمع  - 000موقع 

مناقصة AC/11/02 0

01100,11206011 BD AL NASIR 
CONTRACTING

١

01100010126211 BD MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING

٢

01101111206011 BD LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING

٣

00111110,1 BD MOHAMMED ALI 
YOUSIF AL MEZEAL

٤

44,414,844.500 المجموع )د.ب.(:

مناقصة بناء الوحدات السكنية وشبكات البنى  -مشروع الرملي االسكاني 
التحتية

مناقصة AC/02/02 2

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

211111 BD MOTT MACDONALD 
LIMITED

١ الصرف الصحي المعالجة في ادارة حقن  دراسات اعادة استخدام مياة
 الخدمات  -احواض المياة الجوفية

TOT-01-01-111 االستشارية العداد دراسة الجدوى

أمر تغييري TOT-01/110, 0

,21011 BD HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED

١ الخطة اإلستراتيجية لتطوير شبكة الطرق تعيين استشاري لمشاريع تحسين 
الطرق الفورية

أمر تغييري L/01/10 1

021101 BD THE PROSPERITY 
TRADING

١ توريد الكلور السائل الى محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي أمر تغييري TO-00/1100 1

1111121 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST.

١  مشاريع صيانة المباني 
مشروع صيانة حديقة قصر القضيبية 

تجديد BOO-10/1100 0

10,11006201 BD CELLMEC CO ١ تشغيل وصيانة وادارة نظام سكادا مناقصة TOT-00/1111 0

02111116101 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١ 1100-1102اعمال المسح التلفزيوني لشبكات الصرف الصحي  مناقصة TOT-00/1110 2

1201111 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

١  مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

TOT-01-10-010رقم المشروع 

تجديد TOT-01/1100 2

1201111 BD JALAL ALAALI & SONS 
BSC C

١  مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

TOT-01-10-010رقم المشروع 

تجديد TOT-01/1100 0

1201111 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١  مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

TOT-01-10-010رقم المشروع 

تجديد TOT-01/1100 ,

1201111 BD CELLMEC CO ١  مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

TOT-01-10-010رقم المشروع 

تجديد TOT-01/1100 01

1201111 BD MC6 CONSTRUCTION ١  مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

TOT-01-10-010رقم المشروع 

تجديد TOT-01/1100 00
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وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0011111 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ بول بحدود ( اعالن من نوع يوني 1مزايدة تأجير مواقع إعالنية لعدد )
امانة العاصمة )المنامة(

مناقصة O/A//O/H11/1102 0

1101101 BD VIBRANT SECURITY 
SERVICES

١ تزويد حراسة أمنية لبعض مواقع الوزارة مزايدة OID/ALO/11/1102 1

1011111 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ نوع يوني بول بشارع الشيخ  ( اعالن من1تأجير مواقع اعالنية لعدد )
عيسى بن سلمان

مزايدة O/A//O/H11/1102 1

1101111 BD PRINT LOOK ١ ( اعالنات من نوع ارشادي وعلبة 2تشييد وتأجير مواقع اعالنية لعدد )
مضاءة بمنطقة المنامة

مزايدة O/A//O/H12/02 0

0111112016211 BD AL NOSAIF 
CONTRACTING CO. 
W.L.L

١ مجنزرات جديدة لمدفن عسكر 1تزويد وتشغيل  مناقصة O/A//OT/01/1102 0

211211 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ حفر وتوصيل الرمل البري لمدفن عسكر مناقصة O/A//OT/10/1102 2

1201011 BD GULF MEDIA 
INTERNATIONAL

١ ( لوحات إعالنية نوع يوني 0إعالنية لعدد ) مزايدة تشييد وتأجير مواقع
بول )محافظة المحرق(

مناقصة LTC/O/A/1102/01 2

011011102 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ الزالق -0102تطوير طرق مجمع  مناقصة LOT-00/1101 0

2211006201 BD NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L

١ نظام الصرف الصحي ومحطة ضخ في شهركانانشاء  مناقصة O/A/HM/10/1102 ,

0111001 BD ORYX TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ H/TI/HOو  TUOT/A/Bشراء تراخيص برنامجي  مناقصة TB/11110/1102 01

001002 BD VIBRANT SERVICES ١ لوزارة اإلشغال صيانة المساحات الخضراء ونظام الري للمبنى الرئيسي 
بالمنامة وإدارة صيانة المباني بالمحرق وإدارة هندسة المواد بالجفير 

ومحطة معالجة المجاري بتوبلي

مناقصة BOO-02/111, 00

001020 BD ORACLE SYSTEMS 
LTD

١ ILH/ROشراء تراخيص صيانة برنامج  تجديد TB/11000/1102 01

021100,6021 BD ID STUDIO 
ARCHITECTS

١ المشاريع الخاصة الخدمات االستشارية للتصميم و اإلشراف لتأهيل سكن 
السفير في بروكسل

مناقصة TB/11200/1102 01

1,1122 BD AMEERI ELECTRICAL 
SERVICES

١ سلماباد -أعمال الصيانة الوقائية لمباني ادارة الصرف الصحي والطرق  مناقصة BOO-02/1112 00

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

0011111 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ تركيب حواجز من الشبك المعدنى لمدارس الوزارة مناقصة 00-T-1100 0

,011111 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١  -مناقصة زمنية لنقل وصيانة الفصول المصنعة بمدارس وإدارات الوزارة 
سنوات 1

مناقصة 11/T/1102 1

021011 BD  الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا آل
خليفة

١ استئجار مبنى كسكن للمعلمات الوافدات تجديد TB/02120/1101 1

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

011111 BD PICO INTERNATIONAL ١ 1102احتفاالت محافظة العاصمة بمناسبة العيد الوطني المجيد لعام  مناقصة TB/11,0,/1102 0

12,12006,22 BD محمد يوسف الحسن ١ مبنى المحافظة الشمالية  تجديد TB/11000/1102 1

021001 GBP NCC/ SOUTH KOREA ١ لنظام افق TI/L/O /IOOحماية  تجديد TB/11,,1/1102 1
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الصحةوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

111011 BD GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١ الطبي تطوير شبكة الكهرباء لورشة الهندسة والصيانة بمجمع السلمانية مناقصة OIA/01,/1102 0

00010126011 BD KALEIDOSCOPE 
ENTERPRISES 

١ طرح مناقصة محدودة لشراء و تركيب كاميرات مراقبة أمنية في بعض 
المواقع الصحية

مناقصة OIA/100/02 1

0112,06201 BD FOROOGHI 
PHARMACY

١

01011 BD HASHIM PHARMACY ٢

0011106012 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٣

21012 BD UNION MEDISCIENCE ٤

1111206011 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

٥

0021,1,6002 BD JAFFAR PHARMACY ٦

01021111,6011 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

101 BD MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED

٨

00210206221 BD ALJISHI EST. W.L.L ٩

,011116121 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١١

11210006000 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١١

011006011 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

١٢

0011006120 BD AL ANDALOS 
PHARMACY

١٣

1112206000 BD MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

١٤

,010106,01 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١٥

1,12,16222 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

١٦

2,956,541.186 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF DRUGS - GENERAL مناقصة OIA/10,/1102 1

011001 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١

0101010,0 BD ALJISHI EST. W.L.L ٢

110101010 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٣

11,10,1 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٤

1012,1 BD FOROOGHI 
PHARMACY

٥

101,11 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٦

011021 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٧

1221221 BD HASHIM PHARMACY ٨

1211111 BD JAFFAR PHARMACY ٩

0211100 BD MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED

١١

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون

مناقصة TMA-10/1102 0
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201011 BD NASSER PHARMACY ١١

010011100 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١٢

0101002 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٣

110,11100 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١٤

16,581,373 المجموع )د.ب.(:

1011120 BD EVOLUTIONARY 
SYSTEMS BAHRAIN 

١ WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM -
IMPLEMENTATION & PROCUREMENT OF THE 

HARDWARE

مناقصة OIA/01,/1100 0

211111 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ استبدال أجهزة التكييف المركزية بمبنى األجهزة الطبية في مجمع السلمانية 
الطبي

مناقصة OIA/010/1102 2

1,1001 BD SYSCON TRADING & 
MECHANICAL 
SERVICES CO

١ استبدال المصاعد في مبنى مهبط الطائرات بمجمع السلمانية الطبي مناقصة OIA/012/1102 2

1,21211 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ صيانة الحاسب اآللي وملحقاته مناقصة OIA/000/1102 0

0101,01 BD AL ANDALOS 
PHARMACY

١  ) OOOSOO )ORIT/RTHTO الشراء المباشر لتزويد الدواء 
HRTH 0 OM/ORM0OM/HOC

مناقصة TB/11110/1102 ,

11110226011 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

00,12016011 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٢

522,547.200 المجموع )د.ب.(:

الشراء الموحد لمناقصة لوازم الكلية الصناعية من خالل مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون 

مناقصة TMA-00/1102 01

0012026222 BD ORACLE SYSTEMS 
LTD

١ WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM -
LICENSES

مناقصة OIA/010/00 00

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

,,101260,2 BD INTER TECH SYSTEMS ١ صيانة نظام المستثمر االلكتروني تجديد OIO//12/1, 0

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

1,1211 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ تنظيف مبنى وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني التابعة لها تجديد 00/1101 0

21100 BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ توريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى الوزارة تجديد 0,/1101 1

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

111111 BD جمعية اإلصالح ١ تجديد عقد إدارة وتشغيل نادي عبدهللا فخرو لرعاية الوالدين تجديد TB/10002/1100 0

0011011 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ التابعة لوزارة العمل والتنمية توفير حراس أمن مدنيين لحراسة المباني 
االجتماعية

مناقصة OITO/LTC/1102-11 1

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

00,1211 BD TAKAFUL 
INTERNATIONAL

١ تأمين المركبات التابعة لمختلف الجهات الحكومية )تأمين شامل وطرف 
ثالث( )لمدة أربع سنوات(

مناقصة ATL-10-1102 0

1011100 BD TAKAFUL 
INTERNATIONAL

١ تأمين األصول والموجودات والمسؤولية المدنية التابعة لوزارة الصحة 
)لمدة أربع سنوات(

مناقصة ATL-01-1102 1
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021,22 BD TAKAFUL 
INTERNATIONAL

١ MARINE HULL INSURANCE COVER (FOR FOUR 
YEARS)

مناقصة ATL-01-1102 1

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

1100212,2 USD WECOM GLOBAL 
TRADING

١ طرح مناقصة عامة )دولية(لتوفير متطلبات أجهزة البث  مناقصة OOH/02/1102 0

001,21 BD ALUSOL ALUMINIUM 
FACADE SOLUTIONS 

١ استبدال اجهزة التكييف المركزي لمبنى األخبار   مناقصة OOH/2/1102 1

00211,1 BD CELLMEC CO ١ 0شراء وتركيب منظومة مولد كهربائي ألستوديو اإلنتاج رقم  مناقصة OOH/1/1102 1

001121 BD VIVA BAHRAIN ١ خدمة االنترنت تجديد عقد تزويد تجديد TB/11,02/1102 0

201111 USD ART PRODUCTION 
AND DISTRIBUTION

١ شراء المسلسل التاريخي التركي "عيون خلف الرماد" مناقصة TB/11,21/1102 0

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

,10,0 BD AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS

١ أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط تمديد TC//110/111, 0

,01221 BD AHMADI SECURITY 
SERVICES

١ حراس أمن للحدائق والمتنزهات والسواحل تمديد TOA/10/1100 1

211,21 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L)

١ سنوات 0مجنزرات جديدة لمدة  1استئجار عدد  تمديد ALO/10/1100 1

201210 BD ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS S.P.C

١ صيانة أجهزة ومعدات الحاسب اآللي تجديد O/A/OTO/10/101 0
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اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )572( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )مفتاح احلياة التجارية ذ�م�م(
     يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مفتاح الحياة التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم83592 
، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ   فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
 

 اإعالن رقم )573( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإليه ال�شيد/ ح�شين  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
عبداهلل عبدعلي علي الحداد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا اأورجانيتا(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ، رقــم85939  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،0004 )خم�شة واأربعون األف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ عبداهلل عبدعلي علي 

جا�شم علي الحداد وال�شيد/ عبا�س عزيز عبا�س ح�شن عا�شوري �شريكين في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )574( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية مي 
حامد ال�شيد جالل، نيابة عن ال�شيد/ ميرزا عبدالر�شول محمد اأحمد العلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
ا�شم )نت كور لحلول وخدمات تقنية المعلومات(، الم�شجلة بموجب القيد رقــم19302-6، طالبة تحويل الفرع 
مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  قيد  وبرقم  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س 
في  �شريكة  ال�شميع  ح�شن  طاهر  عبدالعزيز  فاطمة  ال�شيدة/  واإدخــال  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000

ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )575( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ مهند  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين    يعلن مركز 
عبدالرحمن �شالح ن�شار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هوك اإيز ميديا(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 61256، معلنًا عن تنازله عن ملكية الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطبعة هوك اإيز( وطالبًا تحويله 
وت�شبح  دينار بحريني،  األف(  )اثنان وخم�شون  وبراأ�شمال مقداره 52،000  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى 

.SHAIK MUZAMIL /مملوكة لكل من ال�شيد/ نهاد عبدالح�شين عبداهلل عبدالح�شين وال�شيد
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )576( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )ويلكير ميديكال تريدينج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92145، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )577( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ ح�شين  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين   يعلن مركز 
�شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عالم اأ�شكو للمقاولت(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  رقم 107554،  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، مملوكة لكل من ال�شادة/ بدريه عبدالرحمن 

.FAYIAZ SHAIK MOHAMMEDو ASHRAF HUSSAIN SHAIKجعفر محمد، و
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )578( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فوزية 
جمعة محمد جمعة الدوي، مالكه الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت الجزيرة للتجارة والعقارات(، الم�شجلة 



العدد: 3315 – الخميس 25 مايو 2017

48

بموجب القيد رقم 26452، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وبحيث ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري )بيت الجزيرة للتجارة 

والعقارات �س.�س.و( لمالكتها فوزية جمعة محمد جمعة الدوي.          
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
 

اإعالن رقم )579( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ غادة 
عبداهلل اأحمد عبداهلل �شليبيخ، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شابري لالإن�شاء، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،41844 رقم  القيد  بموجب 
اأكبر ح�شين حاجيه  لل�شادة/ ح�شين  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

�شابري، و�شهناز حيدر محمد اأ�شيري، واأكبر ح�شين حاجيه �شابري، وم�شعود اأكبر ح�شين حاجيه �شابري.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
       

اإعالن رقم )580( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  لــالإدارة  هيلز  )بلو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  97647، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
 PRADEES KAITHAKULANGARA MADHAVANلـ اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  5،000 )خم�شة 

بناء على تنازل ال�شريكة نور محمود جعفر مح�شن زبر عن ح�شتها في ال�شركة الأ�شلية والبالغة ح�شة واحدة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
 

 اإعالن رقم )581( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ليلى 
عي�شى محمد اإبراهيم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خير الوطن للمقاولت الميكانيكية(، الم�شجلة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 72158-1، طالبة تغيير 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شادة/ رائد علي ح�شين علي 

ح�شن، وليلى عي�شى محمد اإبراهيم.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )582( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شريدهاران  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�س.�س.و(،  القاب�شة  الأو�شط  ال�شرق  بي  اأند  ا�شم )جيه  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  جاياكومار، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 68379، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جاندرا برابها 

جاياكومار، وفي�شاخ جاياكومار، وقري�شما جاياكومار.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )583( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
اأحمد دياب مالك، �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دلمون بيرل العقارية �س.و.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،96906 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالرحمن اأحمد 

دياب، ونزار اأحمد دياب.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )584( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجموعة النجوم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 53003، طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شيقل، ومجموعة نور �شتار القاب�شة �س.م.ب. 

مقفلة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )585( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
محمد �شالح ال�شيراوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )روؤية واحدة لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،85151 رقم  القيد 
براأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل محمد �شالح ال�شيراوي، 

 . GERARD MARIO FERNANDESو
رة  دة والمبرِّ فععلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )586( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآلء 
الم�شجلة  للمقاولت(،  �شيتي  )لكب�شتون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شهاب،  �شلمان  علي  ح�شين 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،95360 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيدة/ اآلء ح�شين 

علي �شلمان �شهاب، وال�شيد/ تجيتارانجان موهاكود.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )587( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شعود  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
عبدالعزيز قا�شم كانو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ديك�شتر �شيكيورتي �شي�شتمز اآند �شيرفي�شز 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83424، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وت�شبح اأحد فروع �شركة المفيد لخدمات الجهد المنخف�س ذ.م.م.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )588( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد  �شمر  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
الم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )بيانكو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شبر،  اإبراهيم مح�شن 
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بموجب القيد رقم 77570، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شمر ال�شيد اإبراهيم �شبر،  و

IRENDRA PRASAD GUPTA
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )589 ( ل�سنة 2017
ب�سان اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)�سمارت فيت اأوت �سليو�سنز كونرتاكتنج ذ�م�م( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شمارت فيت اأوت �شليو�شنز كونتراكتنج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد   94969، طالبين  اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية  و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )590( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأنفال للخياطة والتطريز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 94112-1، طالبين 
البحريني  علي،  ح�شن  محمد  ح�شن  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000

الجن�شية، وال�شيد/ عبدالرحمن محمد ح�شن علي، البحريني الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )591( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عبدالعال 
الخليج للتدقيق، نيابة عن ال�شيد/ اأيمن علي ح�شن علي محمد المكحل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)مطعم ميلبريب بحرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111376، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
األف( دينار بحريني، وتكون  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  بتحويلها 
)ذا  البحرينية  وال�شركة  الجن�شية،  البحريني  المكحل،  محمد  علي  ح�شن  علي  اأيمن  ال�شيد/  من:  لكل  مملوكة 
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بحرين بزن�س اإنجل�س القاب�شة تنمو �س.م.ب. مقفلة(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )592( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد 
�س.�س.و(،  العقارية  جديد  )باب  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  خليفة،  ابن  الهادي  بن  قي�س 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،108897 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان و خم�شمائة( دينار بحريني، وتكوم مملوكة لكل من: ال�شيد/ 

محمد قي�س بن الهادي ابن خليفة، وال�شيد/ جمال عبداهلل اإبراهيم الحكم. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )593( ل�سنة 2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عائ�شة 
بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  )�شنغام  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكه  �شاهين،  علي  �شاهين  محمد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم  96744، طالبة 
وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيدة/ عائ�شة محمد �شاهين 

.PANNAMANI ATHIAPPAN  /علي �شاهين، وال�شيد
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )594( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 88453،  الم�شجلة بموجب  اأوف �شويم ذ.م.م(،  ا�شم )هاو�س  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لـ/ فايزة فايز، وذلك بعد تنازل تامر فوؤاد ح�شن فخرو، وليلى 

فايز عن كامل ح�ش�شهما في ال�شركة اإليها.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.



العدد: 3315 – الخميس 25 مايو 2017

53

اإعالن رقم )595( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
يو�شف مح�شن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأحمد يو�شف للكهرباء(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 70757، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، و براأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ اأحمد يو�شف مح�شن علي، البحريني 

الجن�شية، وال�شيد/ BINOJ MATHEW  الهندي الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ا�ستدراك

ُن�شر القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية يف اجلريدة 
الر�شمية، العدد )2752(  - الأربعاء 16 اأغ�شط�س 2006.

وقد ورد يف عنوان القانون املذكور اأنه قانون رقم )58(  ل�شنة 20006 ، يف حني اإن ال�شحيح 
هو: قانون رقم )58( ل�شنة 2006.

كما ورد -على �شبيل اخلطاأ املادي - يف نهاية الفقرة الثالثة من املادة )21( من القانون 
املذكور عبارة "وذلك مع عدم امل�شا�س بحقوق غري احل�شن النية".و�شحة هذه العبارة: "وذلك 

مع عدم امل�شا�س بحقوق الغري ح�شن النية".
وورد كذلك - على �شبيل اخلطاأ املادي- يف نهاية املادة )24( من ذات القانون عبارة "مع 
مراعاة حقوق غري احل�شن النية"، و�شحة هذه العبارة: "مع مراعاة حقوق الغري ح�شن النية".


