
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493–00973

�س. ب 26005

المنامة–مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة–مملكة البحرين



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



محتويات العدد

العدد: 3335 – الخميس 12 أكتوبر 2017

3

قرار رقم )118( ل�صنة 2017 ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات 

5 �������������������������������������������������������������������������� في منطقة �صلماباد– مجمع 706

قرار رقم )120( ل�صنة 2017 ب�صاأن تغيير ت�صنيف عقار 

في منطقة �صلماباد – مجمع 712�������������������������������������������������������������������������� 8

11 ������������������������������� قـرار رقم )122( ل�صنـــــة 2017 بتحديد فئــات ر�صوم الخدمات البيطريَّة 

قرار رقم )123( ل�صنـة 2017 بتحديد فئــات ر�صوم الخدمات الزراعية ���������������������������������� 15

قرار رقم )9( ل�صنة 2017 ب�صاأن نْدب بع�ض من موظفي الهيئة العامة

للتاأمين االجتماعي للقيام باأعمال التفتي�ض على من�صاآت اأ�صحاب العمل 

الخا�صعين لقانون التاأمين االجتماعي������������������������������������������������������������������� 19

 قرار رقم )68( ل�صنة 2017 ب�صاأن اإلغاء التراخي�ض الممنوحة ل�صركة

21 �������������������������������������������������������������������������� اإيليقانت كوموديتيز �ض�م�ب )م(

22 ������������������������������������������������������ اإعالن مناق�صة من هيئة البحرين للثقافة واالآثار

24 ������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز الم�صتثمرين

28 �������������������������������������������������������������������������������������� اإعالن بالمزاد العلني

28 ��������������������������������������������������� من لجنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية المتعثرة

تنويه بتعديل منتجات وكاالت تجارية م�صجلة 

29 �������������������������������������������������������� من م�صتح�صرات تجميل اإلى م�صتح�صرات طبية





العدد: 3335 – الخميس 12 أكتوبر 2017

5

وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )118( ل�صنة 2017
ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة �صلماباد– جممع 706

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، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ

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 للمنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة �شلماباد جممع 706 ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
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)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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 14 �شـبـتـمـبـــــر 2017م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )120( ل�صنة 2017
ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة �صلماباد – جممع 712

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، املعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وعلى موافقة المجل�س البلدي للمنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

اإلى ت�شنيف  يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 07030916  الكائن بمنطقة �شلماباد  مجمع 712 
ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا  ِوْفقًا   )SP( مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة
القرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.



العدد: 3335 – الخميس 12 أكتوبر 2017

9

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

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1438هـ 
الموافـــــــــــق: 19 �شـــــــبتمـبــر 2017م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قـرار رقم )122( ل�صنـــــة 2017
بتحديد فئــات ر�صوم اخلدمات البيطريَّة 

 
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني :

باملوافقة على قانون )نظام( مزاولة املهن  ل�شنة 2014  القانون رقم )17(    بعد الطالع على 
ة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الطبية البيطريَّ

ة بدول   وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطريَّ
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

 وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

 قرر االآتي:
املادة االأولى

ب�شئون  احليوانية  وال�شحة  الرقابة  اإدارة  تقدمها  التي  ة  البيطريَّ اخلدمات  ر�شوم  فئات  د  ُتدَّ  
الزراعة، على النحو الوارد باجلدولني الأول والثاين املرافقني لهذا القرار. 

املادة الثانية
 ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار. 

املادة الثالثة
  على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ هذا القرار ، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية0 

 وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
املهند�ض ع�صام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1438هـ
المــــــوافـــــق: 20 �شـبـتـمـبــــر 2017م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )123( ل�صنـة 2017
بتحديد فئــات ر�صوم اخلدمات الزراعية 

 
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

لدول  املبيدات  نظام )قانون(  باملوافقة على  ل�شنة 2005  القانون رقم )37(  بعد الطالع على 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2006،

نات الرتبة   وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2005 باملوافقة على نظام )قانون( الأ�شمدة وُمَح�شِّ
الزراعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )89( 

ل�شنة 2006،
 وعلى القانون رقم )34( ل�شنة 2012 باملوافقة على قانون )نظام( البذور والتََّقاوي وال�شتالت 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

 قرر االآتي:
املادة االأولى

الزراعة  على  ب�شئون  النباتية  الرثوة  اإدارة  تقدمها  التي  الزراعية  ر�شوم اخلدمات  فئات  د  ُتدَّ
النحو الوارد باجلداول الثالثة املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجــة 1438هـ
المـــــــوافـــــق: 20 �شـبـتـمـبــــر 2017م
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الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي

 قرار رقم )9( ل�صنة 2017
 ب�صاأن نْدب بع�ض من موظفي الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي
 للقيام باأعمال التفتي�ض على من�صاآت اأ�صحاب العمل اخلا�صعني

لقانون التاأمني االجتماعي

وزير المالية:
 1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وبالأخ�س املواد )120( و)121( و)122( منه،
ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

)33( ل�شنة 2014،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيندب موظفو اإدارة ال�شئون القانونية بالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي التالية اأ�شماوؤهم للقيام 
التاأمني الجتماعي، تنفيذًا لأحكام  اأ�شحاب العمل اخلا�شعني لقانون  التفتي�س على من�شاآت  باأعمال 
املواد )120( و)121( و)122( من قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( 

ل�شنة 1976، وهم:
المدير التنفيذي لل�شئون القانونية 1- ال�شيد/ عبدالعزيز عبداهلل العي�شى  

مدير عمليات ال�شئون القانونية 2- ال�شيد/ اأحمد محمد اأحمد   
مدير ال�شئون الخارجية 3- ال�شيدة/ نوال اأحمد العوي�س  

رئي�س التفتي�س 4- ال�شيد/ ح�شن محمد عبداهلل   
رئي�س التحقيق الإ�شابي 5- ال�شيدة/ عبير جا�شم الأمير   

م�شرف التفتي�س 6- ال�شيد/ را�شد علي البوعينين  
م�شرف المحاكم والتنفيذ يقة محمد ر�شا    دِّ 7- ال�شيدة/ �شِ

م�شرف التفتي�س 8- ال�شيد/ محمد غانم اأحمد    
م�شرف المحاكم والتنفيذ 9- ال�شيد/ علي عبداهلل الأحمد   

باحث قانوني اأول 10- الآن�شة/ نوف محمد جمعة   
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باحث قانوني 11- ال�شيد/ محمد عدنان الأحمد  
باحث قانوني 12- ال�شيد/ اأحمد محمد القانع  
باحث قانوني 13- الآن�شة/ �شيخة علي جناحي   
باحث قانوني 14- ال�شيد/ حمد اأحمد �شرور    
باحث قانوني 15- ال�شيد/ بدر قا�شم ال�شريف  
باحث قانوني 16- ال�شيد/ عبدالرحمن حمد المناعي 
باحث قانوني 17- الآن�شة �شعيدة محمد الجودر  

اأخ�شائي اأول التفتي�س 18- ال�شيد/ م�شعل حمود الفرج  
اأخ�شائي اأول التفتي�س 19- ال�شيد/ محمد يعقوب �شفر  

اأخ�شائي التفتي�س 20- ال�شيد/ علي جعفر الحايكي  
اأخ�شائي التفتي�س 21- ال�شيد/ عبداهلل محمد الموؤمن  

 
     املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم )8( ل�شنة 2013 ب�شاأن نْدب عدد من موظفي الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 
للقيام باأعمال التفتي�س على من�شاآت اأ�شحاب العمل اخلا�شعني لقانون التاأمني الجتماعي.

املادة الثالثة
على رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املالية
اأحمد بن محمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 محــرم 1439هـ
المــــــوافــــــق: 10 اأكتوبر 2017م
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )68( ل�صنة 2017
 ب�صاأن اإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة ل�صركة

اإيليقانت كوموديتيز �ض�م�ب )م(

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 توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

عمالئهم(،   وح�شابات  ح�شاباتهم  ل�شالح  العاملون  املالية  الأوراق  )و�شطاء  ترخي�س  ُيلغى 
اإيليقانت كوموديتيز �س.م.ب )م(  ل�شركة  املركزي(  والإيداع  والتََّقا�س  الت�شوية  وترخي�س )و�شطاء 

املمنوح بتاريخ 27 مار�س 2013، وامل�شجل تت ال�شجل التجاري رقم 84811.

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

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�صيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 19 محــرم 1439هـ
المــــــوافــــــق: 9 اأكتـوبـــر 2017م
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار
)قطاع املوارد الب�صرية واملالية(

اإعالن مناق�صة
احِلفاظ على تراث �صيد اللوؤلوؤ واإحياء االقت�صاد يف املناطق احل�صرية باملحرق

0061-BH  اتفاقية ا�صت�صناع رقم

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املناق�شات العامة التالية : 

رقم المناق�صةمو�صوع  المناق�صة
قيمة ال�صمان 

االبتدائي

قيمة وثائق 

المناق�صة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
الوقتالتاريخاليوم

تنفيذ مركز
زوار طريق اللوؤلوؤ

07/201710,000/- BHD50 BHDاالأربعاء
08

نوفمبر
2017

1:30

ح�شلت حكومة مملكة البحرين على تمويل من البنك الإ�شالمي للتنمية (IDB) لتغطية تكاليف م�شروع الحفاظ على تراث �شيد اللوؤلوؤ  واإحياء 
القت�شاد في المناطق الح�شرية بالمحّرق، وتعتزم الحكومة ا�شتخدام المبلغ ل�شراء الب�شائع وخدمات الأ�شغال المطلوبة في اإطار هذا الم�شروع. 
يخ�س هذا الإ�شعار تحديدًا عقد لتنفيذ اأعمال اإن�شاء مركز للزوار في �شوق المحرق حيث تدعو  هيئة الثقافة والآثار  ال�شركات التي تتوافر فيهم 
الكفاءة الالزمة لال�شتراك بهذه المناق�شة علمًا اأن المناق�شة �شتكون محلية )مملكة البحرين( بح�شب نظم البنك الإ�شالمي للتنمية التي يمكن 

الطالع عليها في موقع البنك اللكتروني.
الم�شروع كناية عن �شقف مرتفع 9 امتار من الخر�شانة الم�شلحة على مدى ما يقارب 6500 مترًا ويت�شمن 400 مترا م�شاحة مقفلة من ثالث 
طوابق فيها مقهى و�شالة عر�س �شغيرة وم�شاحات خا�شة للمعار�س. يحمل ال�شقف هيكل اإن�شاءي مكون من مجموعة عواميد ومالقف هواء مركزة 
على اأر�شية م�شلحة ونظام micro-piling . لي�س هناك ت�شطيب فوق الخر�شانة التي يجب �شبها في الموقع. ويت�شمن الموقع عنا�شر اأثرية من 
الح�شى البحري والخ�شب ولها بنود اأعمال خا�شة للحفاظ عليها وترميمها بع�س الأحيان األ ان هذا الق�شم من الأعمال ل يتعدى 10 بالمئة نت 

العقد لكنها تحتاج وجود اأخ�شائي في الترميم لدى المقاول ويد عامل ذات خبرة معينة.
هاتف  على  الإداريـــــة  الــخــدمــات  التــ�ــشــال بق�شم  الــالزمــة  الــكــفــاءة  فيهم  تــتــوافــر  ممن  المناق�شة  هــذه  فــي  ــدخــول  ال فــي  الــراغــبــيــن  على 
الإلكتروني الموقع  على  والــدخــول  الر�شمي  ـــدوام  ال خــالل  اأو)17299875)  اأو(17299876)  اأو(17298734)   (17299878)  رقــم 

(https://etendering.tenderboard.gov.bh) لل�شراء والح�شول على وثائق المناق�شة باإدخال ا�شم ال�شركة والرقم ال�شري، اعتبارًا من  24 
�شبتمبر 2017 حتى تاريخ 08 نوفمبر  2017، على اأن يرفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي الم�شار اإليه اأعاله، وذلك  في �شورة �شيك م�شدق 
اأو خطاب �شمان م�شدق  اأو بولي�شة تاأمين  من اإحدى الموؤ�ش�شات المالية المحلية اأو نقدا على اأن يكون هذا ال�شمان �شاري المفعول طوال مدة 

�شريان العطاء المن�شو�س عليها في وثائق المناق�شة .
وللم�شاعدة ل�شتخدام نظام المناق�شات اللكتروني في الموقع المذكور اعاله، يمكنكم الت�شال بالأرقام المخ�ش�شة للم�شاعدة )17566617( 

اأو )17566641(.
 تــــودع الـــعـــطـــاءات فـــي الــ�ــصــنــدوق الــمــخــ�ــصــ�ــض لــذلــك بــمــكــاتــب مــجــلــ�ــض الــمــنــاقــ�ــصــات و الـــمـــزايـــدات )االأر�ــــصــــي( بــمــبــنــى اآركــابــيــتــا

بمنطقة خليج البحرين
• كما يجب مراعاة ال�صروط التالية:

1 - اأن ترفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري على اأن تكون م�شتملة على ن�شاط مو�شوع المناق�شة.
2- اأن تدون الأ�شعار الإجمالية و اأ�شعار الوحدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة رقم ) م م 02(.في.

3- اأن ترفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل .
4- �شرورة ختم جميع الم�شتندات )الأ�شلية اأو الم�شورة( المقدمة �شمن العطاءات بخاتم ال�شركة اأو.الموؤ�ش�شة اأو الجهة مقدمة العطاء.

  يعتبر هذا االإعالن مكمال لوثائق المناق�صة

اإعالن مناق�صة من هيئة البحرين للثقافة واالآثار
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Kingdom of  Bahrain
Bahrain Authority for Culture & Antiquities
Directorate of Human Resources & Finance
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL  
(Istisna’a No. BH-0061)
The Directorate of Human & Financial Resources invites quotations for the 
following tender: 

Tender Title Tender 
No.

Initial 
Bond

Tender 
fees

Closing Date
Day Date Time

Construction of 
Pearl Path Visitor 

Center
07/2017  BHD

 10,000/-
 BHD

50 Wednesday
08 

November
 2017

13:30

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank 
(IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic Revival, 
and intends to apply part of the proceeds of this istisna’a to payments under the contract EC04b for 
construction of a Visitor Center in Muharraq. 
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all National eligible contractors and/or 
firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using National Competitive Bidding 
procedures as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic 
Development Bank Financing” (current edition), and is open to all eligible bidders as defined in the 
guidelines (available on the bank’s website).
The project consists of a concrete 9 meter high canopy covering around 6500 sqm with a 400 sqm 
enclosed 3 floor space including a small auditorium, cafeteria and exhibition spaces. The canopy 
is supported by a series of columns and wind towers on a micro-piling foundation system. Finishes 
are mostly fair-faced concrete. The site also includes a ruin coral stone structure which requires 
consolidation and restoration for some parts, these works will constitute less than 10% of the project 
cost but require a certain experience in restoration from the bidder’s side.
Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration 
Services Section (Tel: 17299878) or (17298734) or (17299876) or (17299875) during the working 
hours; and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh ) to purchase the documents 
using the company’s user name and password,  on 24/09/2017.  Last date for collection Tender 
documents is  08/11/2017 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified 
above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash or 
Insurance Policy valid for the duration specified in the tender documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or 
(17566641).
Offers Should Be Deposited In The Tender Box Provided At Tendering Submission Office, Tender 
Board’s Offices At Arcapita Building At Bahrain Bay, Ground  Floor 
In addition these conditions has to be considered:
1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/

matched with the tender subjects.
2- Form no. (TB 02)  is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price 

(accordingly).
3- Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for Bahraini manpower 

issued by the Ministry of Labour.
4- All tender documents (Original / Copy) which has been submitted with the offers should be 

stamped with the company's Stamp.
5- This advertisement is considered to be a supplementary to the Tender Documents
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )871( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شيدبرويز اإقبال اأر�شد علي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رواد للتنظيفات(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 62871-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

�شيدبرويز اإقبال اأر�شد محمد.

اإعالن رقم )872( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإلى �صركة ت�صامن
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
طيب م�شرف الجمال، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )طيب الجمال للدعاية والإعالن �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 78795، طالبًا  الم�شجلة بموجب 
وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد طيب م�شرف الجمال، 
وعامر محمد طيب الجمال، وعامر محمد طيب الجمال وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )طيب الجمال للتجارة 

العامة/ ت�شامن( لأ�شحابها محمد طيب م�شرف الجمال و�شركاه. 
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 )873( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شاحب الموؤ�ش�شة 
ال�شكل  القيد رقم 112473 طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )الف�شاء الرقمي للحلول(،  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الوحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لل�شيد/ خليل اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )874( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
تغيير  القيد رقم 43401-1، طالبين  الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  ا�شم )مجيد ومحمد  التي تحمل  الت�شامن 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبا�س علي حاجي )بحريني الجن�شية(، وعبدالمجيد عبا�س 

علي حاجي )بحريني الجن�شية(.

اإعالن رقم )875( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
ظفر  اإلــيــه  تــقــدم  قــد  بــاأنــه  وال�شياحة  والــتــجــارة  ال�شناعة  ـــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مــركــز  يعلن 
�ــس.�ــس.و(،  �شيرف�شز  اأنــتــرنــا�ــشــيــونــال  اإ�ـــس  اإن  )كــي  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  ال�شخ�س  �شركة  مــالــك  بــوتــو  اأوله 
�شركة  ـــى  اإل بتحويلها  ـــك  وذل لل�شركة  الــقــانــونــي  ال�شكل  تغيير   ،112473 رقـــم  الــقــيــد  بــمــوجــب  الم�شجلة 
مــن: كــل  واإدخـــــال  بحريني  ــنــار  دي اآلف(  ــة  )ثــالث  3،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مـــحـــدودة،  م�شئولية   ذات 

ABDUL FAHEEM، وAHSANULLAH BHUTTO �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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )876( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى موؤ�ص�صة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ميترو البحرين لالإن�شاء والتعمير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 13106، طالبين تحويل الفرع الرابع من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة م�شتقلة بذاتها، وذلك بعد تنازل 
اإلى ال�شريك ال�شيد/ عبدالإله  ال�شريكة ال�شيدة/ �شامية محمد جواد العرادي عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة 

محمد العرادي، وت�شبح الموؤ�ش�شة مملوكة له.

اإعالن رقم )877( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الــواحــد  ال�شخ�س  �شركة  مــالــك  كاي�شي،  رامـــون  بنجامين  عــن  نيابة  اإ�شماعيل،  اإبــراهــيــم  محمود  اأحــمــد 
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طالبًا   ،114511 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  لال�شت�شارات  لويد  كــي  )بــار  ا�شم  تحمل  التي 
مقداره  وبراأ�شمال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  ــك  وذل لل�شركة   القانوني   ال�شكل  تغيير 
،BENJAMIN RAMONE CASEY مـــن:  لــكــل  مملوكة  وتــكــون  بــحــريــنــي،  ــنــار  دي اآلف(  )ثــالثــة   3،000 

.MARYLOU GISELE YVETTE HEBERTو

اإعالن رقم )878( ل�صنة 2017
ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال

�صركة )احلليم للتنمية العقارية �ض��ض�و(
اأيمن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الم�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  للتنمية  )الحليم  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب  عبدالحليم، 
بموجب القيد رقم 68795، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 100.000 )مائة األف( دينار  بحريني اإلى 500 

)خم�شمائة( 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )879( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة تو�صية ب�صيطة
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ال�شكل  تغيير  رقم 1073، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شم )متجر جميلة(،  تحمل  التي  الب�شيطة  التو�شية 
األف(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 200،000 )مائتا  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني 
اأحمد  علي  ومحمد  الحن�شية(،  )بحريني  مديفع  جا�شم  اأحمد  جميل  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

جا�شم مديفع )بحريني الجن�شية(، و�شعيد اأحمد جا�شم مديفع )بحريني الجن�شية(.

اإعالن رقم )880( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الم�شجلة  ال�شيارات(،  لخدمات  )بوجالل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي،  ح�شين  �شالح  ح�شن 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  بموجب القيد رقم  91687-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
علي، ح�شين  �شالح  ح�شن  خالد  من:  لكل  مملوكة  وتكون   ، بحريني  دينار   3،000 مقداره  وبراأ�شمال   محدودة، 

.Mohammad Ali Cherikudy Kadherو ،Abdul Khader Cherikudy Saidu Muhammed و
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اإعالن رقم )881( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ دلني 
مكالنتي جال�س بريره، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )واحة الخليج للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 69701، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: دلني مكالنتي جال�س بريره، وحميد 

�شريف.

اإعالن رقم )882( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ خليفة 
�شند خليفة اآل بن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم الديوانية للولئم(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،20994 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار  بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: �شعبان عبدالحميد 

عثمان حمد، و�شالح الدين محمد اإدري�س بالل.
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اإعالن باملزاد العلني
من جلنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية املتعرثة

اأمــواج بوابة  عقار  و�شعها  عن  المتعثرة  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  لجنة   تعلن 
(Amwaj Gateway) المقام على قطع الأرا�شي اأرقام 127681 المقدمة رقم 2006/14865، 
و127682 المقدمة رقم 2006/14864، و127683 المقدمة رقم 2006/14863 الكائنة بُجزر 
يبداأ  اأْن  على  مقفلة(.  �س.م.ب  اأمواج  )بوابة  ل�شركة  ملكيتها  والعائدة  العلني،  بالمزاد  اأمواج 
دينار  مليون  وثالثون  )�شته  بحريني  دينار   36.000.000/- مقداره  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد 

بحريني(. وحددت يوم الثالثاء الموافق 31 اكتوبر 2017م للمزايدة.
المكان: ديوان وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف، بالمنامة، الدور الثالث.

 الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لدية رغبة في المزايدة الت�شال ب�شركة )كالتونز(، هاتف رقم: 17562860، 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة في اأوقات الدوام الر�شمي  من ال�شاعة 7:00 
�شباحًا حتى 2:15 م�شاًء، وهاتف رقم  17513286ورقم 17513278، اأو بالح�شور في  المكان 
والتاريخ والوقت المحددين اأعاله، وذلك بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة اأمواج(.

جلنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية املتعرثة
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