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 قانون رقم )40( ل�سنة 2018
 باإ�سافة مادة برقم )6( مكرراً اإلى املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 1996

يف �ساأن الكهرباء واملاء

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة    ملك مملكة البحرين�
بعد االطالع على الد�ستور،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 1996 يف �ساأن الكهرباء واملاء،
قنا عليه واأ�سدرناه: ه، وقد �سدَّ اأقرَّ جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب القانون االآتَي ن�سُّ

  املادة الأولى
ُت�ساف اإلى املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 1996 يف �ساأن الكهرباء واملاء مادة جديدة برقم 

ها االآتي:  )6( مكررًا، َن�سُّ
"المادة )6( مكرراً:

يعاَقب بغرامة ال جتاِوز األف دينار كل َمن اأقام متديدات كهربائية بدون الرتخي�س الالزم، 
اأو غري مطابقة ل�سروط ال�سالمة، وذلك باملخالفة للوائح والقرارات واالأنظمة ال�سادرة تنفيذًا 

الأحكام هذا القانون.
ويف حالة العْود يعاَقب باحلب�س ملدة ال تزيد على ثالثة �سهور وبالغرامة التي ال جتاِوز األفي 

دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني."

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْسِره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�سدر في ق�سر الرفاع:
بتاريــــخ: 24 ذي القعدة 1439هـ
الموافق: 6 اأغ�سـطـــــــ�س 2018م
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 قرار رقم )25( ل�سنة 2018
 بتعديل املادة الأولى من القرار رقم )32( ل�سنة 2011 باإن�ساء وت�سكيل

د للأدوية وامل�ستلزمات الطبية اللجنة الوطنية لل�سراء املوحَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:
لل�سراء  الوطنية  اللجنة  وت�سكيل  باإن�ساء   2011 ل�سنة   )32( رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

ل بالقرار رقم )30( ل�سنه 2016، د لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية، املعدَّ املوحَّ
وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

د لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية الوارد بن�س  ُي�ستبَدل بت�سكيل اللجنة الوطنية لل�سراء املوحَّ
املادة االأولى من القرار رقم )32( ل�سنة 2011، الن�س االآتي:

من: كٍل  وع�سوية  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  الربوف�سور  برئا�سة  اللجنة  ل  "ت�سكَّ
ممثاًل عن الخدمات الطبية الملكية )نائبًا للرئي�س(. 1- ال�سيدة عائ�سة عادل البلو�سي 

ممثاًل عن وزارة ال�سحة. 2- ال�سيدة �سيما محمد زينل 
ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  3- ال�سيدة روؤيا محمد العبا�سي 

والخدمات ال�سحية.    
ممثاًل عن وزارة ال�سحة. 4- ال�سيدة رحاب اأحمد النعيمي 
ممثاًل عن وزارة ال�سحة. 5- ال�سيدة وجدان �سالح منيزل 

ممثاًل عن م�ست�سفى الملك حمد الجامعي. 6- ال�سيد فادي �سمير اأيوب 
ممثاًل عن مركز محمد بن خليفة 7- ال�سيدة فهميده خانم محمد 

بن �سلمان الخليفة التخ�س�سي للقلب    
ممثاًل عن وزارة ال�سحة )مقررًا للجنة(." ر  8- ال�سيدة اآيات �سوقي الخيِّ

 املادة الثانية 
على رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�َسر يف 

اجلريدة الر�سمية.
رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�سدر بتاريخ: 23 ذي القعدة 1439هـ
المــــــوافـــــق: 5 اأغ�سـطــــــــ�س 2018م
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 قرار رقم )26( ل�سنة 2018
 ب�ساأن ا�ستبدال ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية

لت بهيئة َجْودة التعليم والتدريب للإطار الوطني للموؤهِّ

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على املر�سوم رقم )83( ل�سنة 2012 بتنظيم هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

الت   وعلى القرار رقم )52( ل�سنة 2013 بت�سكيل اللجنة اال�ست�سارية لالإطار الوطني للموؤهِّ
يف هيئة َجْودة التعليم والتدريب، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )48( ل�سنة 2016 ب�ساأن ا�ستبدال وجتديد تعيني، وتعيني اأع�ساء يف اللجنة 
الت يف هيئة َجْودة التعليم والتدريب، اال�ست�سارية لالإطار الوطني للموؤهِّ
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

وبعد تو�سية جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

 قرر الآتي:
املادة الأولى

البحرين  - جامعة  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  العتوم  �سمري  الدكتور  االأ�ستاذ  ُي�ستبَدل 
اللجنة  ع�سوية  يف   - اخلا�سة  اجلامعات  عن  كع�سو   - جمعة  محمد  مازن  بالدكتور  الطبية، 
والتدريب، وتكون مدة ع�سويته يف  التعليم  َجْودة  الت بهيئة  للموؤهِّ الوطني  اال�ست�سارية لالإطار 

اللجنة لنهاية مدة �سلفه.

املادة الثانية
 على رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�سدوره، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�سدر بتاريخ: 23 ذي القعدة 1439هـ
المــــــوافـــــق: 5 اأغ�سـطــــــــ�س 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )42( ل�سنة 2018
ب�ساأن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية ال�سداقة البحرينية ال�سودانية

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
 بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة 
يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�سنة 1990 يف �ساأن تنظيم �سجل قْيد اجلمعيات واالأندية االجتماعية 

والثقافية اخلا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأندية  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�سنة 2012 ب�ساأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية اخلا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، 
وعلى النظام االأ�سا�سي جلمعية ال�سداقة البحرينية ال�سودانية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية ال�سداقة البحرينية ال�سودانية يف �سجل قْيد اجلمعيات واالأندية االجتماعية  ت�سجَّ
والثقافية حتت قيد رقم  )3/ج/اأج/2018(.

مادة - 2 -
ُين�َسر هذا القرار وملخ�س النظام االأ�سا�سي املرافق يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�سر.      
 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان
�سدر بتاريخ: 12 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق:  25 يـولــيـــــــــو 2018م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية ال�سداقة البحرينية ال�سودانية

1 - عبد الرحمن �سالح يعقوب غريب.
2 - محمد زكي محجوب محمد.

3 - ال�سفيع محمد االأمين اإبراهيم �سعيد.
4 - عامر اأبوه حمد ح�سب اهلل.

5 - ال�سفيع عبداهلل محمد ال�سفيع.
6 - �سهد محمد زكي محجوب محمد.

7 - خالد اأحمد محمد علي اأحمد.
8 - عمر محمد المكي عثمان.

9 - نهلة ها�سم �سريف محمد �سامي.
10 - اإ�سالم محمد عبداهلل اآدم.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية ال�سداقة البحرينية ال�سودانية

تن�س املادة االأولى من النظام االأ�سا�سي على اأن اجلمعية قد تاأ�س�ست مبملكة البحرين يف 
عام 2018 حتت قيد رقم)3/ج/اأج/2018(، طبقًا الأحكام قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�سادرة تنفيذًا له.
للجمعية  ال�سخ�سية االعتبارية  وتثُبت  والتنمية االجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ُت�سجَّ
ل�سنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  الأحكام  ِطبقًا  الر�سمية  اجلريدة  يف  ت�سجيلها  ن�ْسر  تاريخ  من 
الإ�سراف  اخلا�سعة  والثقافية  االجتماعية  واالأندية  اجلمعيات  قْيد  �سجل  تنظيم  �ساأن  1990يف 

وزارة العمل وال�سئون االجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو بناية رقم 1138، طريق5050، جممع 550، البديع، مملكة 

البحرين.
وال يجوز للجمعية اال�ستغال بال�سيا�سة اأو الدخول يف م�ساربات مالية، كما ال يجوز لها اأن 
تنت�سب اأو ت�سرتك اأو تن�سم اإلى اأية جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين 

بدون اإذن م�سبق من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�سبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�سةبالعمل على حتقيق االأهداف التالية:
1 - رْبط ال�سعبين البحريني وال�سوداني في المجاالت االجتماعية.

2 - تعزيز روابط التعاون وتقوية العالقات بين المجتمعين البحريني وال�سوداني.
3 - تطوير العالقات االجتماعية بين اأفراد الجالية ال�سودانية.

وت�سعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين، وبعد اأْخذ 
املوافقة امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�سة، بالعمل بالو�سائل التالية:

1 - اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�ساط الجمعية، بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من 
الجهات الحكومية المخت�سة.

2 - عْقـــد النـــدوات والـــدورات وور�س العمـــل التدريبية في �ستـــى المجاالت، بعد اأْخـــذ الموافقة 
الم�سبقة من الجهات الحكومية المخت�سة.

3 - اإ�سدار ن�سرات ومطبوعات وِفْق اأهداف الجمعية المر�سومة، بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من 
الجهات الحكومية المخت�سة.
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4 - اإن�ساء موقع اإلكتروني للجمعية على �سبكة االإنترنت، بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من الجهات 
الحكومية المخت�سة.

وت�ستهدف اجلمعية القيام باالأن�سطة االجتماعية. 
 وقد بنيَّ النظام االأ�سا�سي �سروط الع�سوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1 . اأن ال يقل عمر الع�سو عن ثمانية ع�سر عامًا.
2 . اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3 . ان يكـــون ح�ســـن ال�سمعة وال�سلـــوك، واأن ال يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�سرف اأو 
االأمانة اال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبنيَّ النظام االأ�سا�سي حقوق االأع�ساء وواجباتهم وطريقة االن�سمام واالن�سحاب والف�سل 
التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�سو يف  واإ�سقاط الع�سوية من اجلمعية. كما 
له اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�سْ

يف هذا ال�ساأن.
اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  االأ�سا�سي  النظام  ن  ت�سمَّ وقد 
العمومية هي ال�سلطة العليا يف ر�ْسم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�سري قراراتها على 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  االأ�سا�سي  النظام  وبنيَّ  واأع�سائها،  وجلانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عْقدها والن�ساب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�سروط الواجب اتِّ

تواُفره وكيفية الت�سويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام االأ�سا�سي اخت�سا�سات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�ساء  ثمانية  من  يتكون  االإدارة  جمل�س  اأن  االأ�سا�سي  النظام  بنيَّ  كما 
انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �سنتني  ملدة  اأع�سائها  بني  من  العمومية 

باالقرتاع ال�سري املبا�سر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�سلطة  االإدارة هو  اأن جمل�س  االأ�سا�سي  النظام  واعترب 
ال�سيا�سة التي تر�سمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�سدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�سروعة 
ت�سكيل  فيه وحقه يف  الع�سوية  و�سروط  املجل�س  اخت�سا�سات  االأ�سا�سي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
د النظام االأ�سا�سي طريقة الت�سويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتعَقد مرة كل �سهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام االأ�سا�سي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

1(  ر�ْسم االن�سمام الذي يدفعه الع�سو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�سويتها.
2( ا�ستراكات االأع�ساء.
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3( الهبات والتبرعات التي ت�سرح بقبولها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س واالأ�سواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�سترك فيها الجمعية بعد 

اأْخذ موافقة الجهات المخت�سة. 
5(  االأربـــاح الناتجـــة عن ا�ستثمـــار اأموال الجمعية في حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين.  

لت�سيري  الالزمة  والدفاتر  بال�سجالت  االأ�سا�سي �سرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 
اأعمالها واأوجه �سْرف االأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�سنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل عام، وُت�ستثَنى ال�سنة االأولى بالن�سبة لبدء ال�سنة املالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْسر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية اإْن مل يكن يف �سهر يناير، �سريطة اأْن يكون 
ال�سرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �سرورة اأْن يقوم جمل�س االإدارة بعر�س احل�ساب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية الإقراره.
الإيرادات  اخلتامية  احل�سابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  االأ�سا�سي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�سروفات اجلمعية.
واأخريًا بنيَّ النظام االأ�سا�سي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�سيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
ي بتوزيع االأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�سفية يقوم امل�سفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.
د وزارة العمل والتنمية االجتماعية الهيئات  واإذا اأ�سبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

االجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )43( ل�سنة 2018
ب�ساأن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية جتار ثاتاي هندو

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
 بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة 
يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�سنة 1990 يف �ساأن تنظيم �سجل قْيد اجلمعيات واالأندية االجتماعية 

والثقافية اخلا�سعة الإ�سراف وزارة العمل وال�سئون االجتماعية،
والثقافية  االجتماعية  واالأندية  للجمعيات  االأ�سا�سي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�سعة الإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، ال�سادرة بالقرار رقم )4( ل�سنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�سنة 2012 ب�ساأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات واالأندية 

االجتماعية والثقافية اخلا�سعة الإ�سراف وزارة  التنمية االجتماعية، 
وعلى النظام االأ�سا�سي جلمعية  جتار ثاتاي هندو،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية جتار ثاتاي هندو يف �سجل قْيد اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية حتت  ت�سجَّ
قْيد رقم  )6/ج/اأج/2018(.

مادة - 2 -
ُين�َسر هذا القرار وملخ�س النظام االأ�سا�سي املرفق يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�سر.  
وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان
�سدر بتاريخ: 12 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق:  25 يـولــيـــــــــو 2018م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية جتار ثاتاي هندو

Bhagwan Das Chellaram Thaker - 1
Gandhi Mukesh Tolaram - 2

Bhatia Dilip Tulsidas - 3
 Mukesh Navin Megchiani - 4

Jayant Mathuradas - 5
Jayant Lalchand - 6

Kumar Lalchand Gandhi - 7
Virendra Vasdev Bhatia - 8

Manoj Bhatia - 9
Amit Vithal Karani - 10

Bharti Lalchand Ratanchand Gajria - 11
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية جتار ثاتاي هندو

تن�س املادة االأولى من النظام االأ�سا�سي على اأن اجلمعية قد تاأ�س�ست مبملكة البحرين يف 
عام 2018 حتت قيد رقم)6/ج/اأج/2018(، طبقًا الأحكام قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�سادرة تنفيذًا له.
للجمعية  ال�سخ�سية االعتبارية  وتثُبت  والتنمية االجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ُت�سجَّ
ل�سنة  رقم )2(  الوزاري  القرار  الأحكام  الر�سمية، طبقًا  ت�سجيلها يف اجلريدة  ن�ْسر  تاريخ  من 
الإ�سراف  اخلا�سعة  والثقافية  االجتماعية  واالأندية  اجلمعيات  قْيد  �سجل  تنظيم  �ساأن  1990يف 

وزارة العمل وال�سئون االجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى رقم 1319، طريق 430، جممع 304، املنامة، مملكة 

البحرين.
وال يجوز للجمعية اال�ستغال بال�سيا�سة اأو الدخول يف م�ساربات مالية، كما ال يجوز لها اأن 
تنت�سب اأو ت�سرتك اأو تن�سم اإلى اأية جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين 

بدون اإذن م�سبق من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بذلك.
  تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�سبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�سة بالعمل على حتقيق االأهداف التالية:
-  تو�سيـــح وجهات نظر وحاجات وم�سالح مختلف القطاعات المهنية التي ت�سكل في مجموعها 

قطاع االأعمال في البحرين.
-  بلورة مختلف وجهات النظر داخل القطاع الخا�س ومحاولة التن�سيق فيما بينهما.

-  القيـــام بدرا�سات اقت�سادية متخ�س�سة علـــى الم�ستوى الكلي الإعالم وتنوير اأع�ساء الجمعية 
بمـــا قد تترتب من اآثـــار جراء ال�سيا�سات التي تتبعها الحكومة علـــى اأعمال واأن�سطة القطاع 

الخا�س.
-  اإعـــداد الدرا�سات االقت�ساديـــة واالجتماعية حول االأو�ساع العامة والخا�سة وانعكا�ساتها على 

اأ�سحاب االأعمال وباقي القطاعات.
-  اإعداد مذكرات واأوراق عمل تقدم للحكومة ب�سورة دورية وتت�سمن وجهات نظر رجال االأعمال 

في ال�سيا�سات التنموية التي تتبعها والبرامج التي تنفذها الحكومة.
-  الم�ساهمـــة في تقديـــم الم�ساعدات الفنيـــة وتطوير برامج تدريب منا�سبـــة الأع�ساء الجمعية 
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بهدف تح�سين العمل ورفع م�ستوى االأداء في اأعمالهم.
1 -  القيـــام مبا�ســـرة اأو عـــن طريق جهة ا�ست�ساريـــة متخ�س�سة في م�سوحـــات ميدانية لتجميع 

البيانات وال�ستطالع االآراء حول الق�سايا التي تهم رجال االأعمال في البحرين.
2 -  تن�سيط دور القطاع الخا�س في البحرين والتاأكيد على اأهميته بالتعاون والتن�سيق مع غرفة 

تجارة و�سناعة البحرين وموؤ�س�سات القطاع الخا�س االأخرى.
3 -  تطوير العالقات بين الجمعية والجهات الحكومية لمنفعة مجتمع االأعمال.

  وت�سعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 
املوافقة امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�سة وذلك بالو�سائل التالية:

اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�ساط الجمعية  بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من   - 1
الجهات الحكومية المخت�سة.

عْقـــد ندوات محليـــة وخارجية ودورات وور�ـــس عمل تدريبية في نف�ـــس المجال وذلك لبحث   - 2
ال�سئـــون االقت�سادية ذات ال�سلة بن�ســـاط القطاع الخا�س بعد اأْخـــذ الموافقة الم�سبقة من 

الجهات الحكومية المخت�سة.
اإ�سدار ن�سرات ومطبوعات وفق اأهداف الجمعية المر�سومة بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من   -3

الجهات الحكومية المخت�سة.
اإن�ســـاء موقع اإلكتروني للجمعية على �سبكة االإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�سبقة من الجهات   -4

الحكومية المخت�سة.
التعاون مع الموؤ�س�سات المدنية ذات العالقة بن�ساط الجمعية.  -5

وت�ستهدف اجلمعية القيام باالأن�سطة االجتماعية. 
 وقد بنيَّ النظام االأ�سا�سي �سروط الع�سوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1 - اإن ال يقل عمر الع�سو عن ثمانية ع�سر عامًا.
2 - اأن يكون مقيما في مملكة البحرين.

3 - ان يكـــون ح�ســـن ال�سمعـــة وال�سلوك وان ال يكـــون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�سرف اأو 
االأمانة اال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

4 - اأن يكون من اأفراد ثاتاي الهندو�سية في البحرين.
لة تجاريًا ويحتوي �سجل ال�سركة على ا�سمه. 5 - اأن تكون له �سركة م�سجَّ

وبنيَّ النظام االأ�سا�سي حقوق االأع�ساء وواجباتهم وطريقة االن�سمام واالن�سحاب والف�سل 
التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�سو يف  واإ�سقاط الع�سوية من اجلمعية، كما 
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له اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�سْ
يف هذا ال�ساأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  االأ�سا�سي  النظام  ن  ت�سمَّ وقد 
العمومية هي ال�سلطة العليا يف ر�ْسم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�سري قراراتها على 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  االأ�سا�سي  النظام  وبنيَّ  واأع�سائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عْقدها والن�ساب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�سروط الواجب اتِّ

تواُفره وكيفية الت�سويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام االأ�سا�سي اخت�سا�سات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام االأ�سا�سي اأن جمل�س االإدارة يتكون من اأحد ع�سر ع�سوا تنتخبهم اجلمعية 
انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �سنتني  ملدة  اأع�سائها  بني  من  العمومية 

باالقرتاع ال�سري املبا�سر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�سلطة  االإدارة هو  اأن جمل�س  االأ�سا�سي  النظام  واعترب 
ال�سيا�سة التي تر�سمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�سدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�سروعة 
ت�سكيل  فيه وحقه يف  الع�سوية  و�سروط  املجل�س  اخت�سا�سات  االأ�سا�سي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
د النظام االأ�سا�سي طريقة الت�سويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتعَقد مرة كل �سهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام االأ�سا�سي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

1 - ر�ْسم االن�سمام الذي يدفعه الع�سو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�سويتها.
2 - ا�ستراكات االأع�ساء.

3 -  الهبات والتبرعات التي ت�سرح بقبولها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
4 - اأي مـــوارد اأخـــرى يقبلهـــا مجل�س االإدارة وفقـــًا للقانون بما ال يتعار�س مـــع النظام االأ�سا�سي 

للجمعية وب�سرط المواففة الم�سبقة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 
5 - االأربـــاح الناتجـــة عن ا�ستثمـــار اأموال الجمعية في حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�سيري  الالزمة  والدفاتر  بال�سجالت  االأ�سا�سي �سرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 
اأعمالها واأوجه �سرف االأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�سنة املالية للجمعية من اأول يناير 
املالية بحيث  ال�سنة  لبدء  بالن�سبة  االأولى  ال�سنة  وُت�ستثَنى  دي�سمرب من كل عام،  وتنتهي يف 31 
تبداأ من تاريخ ن�ْسر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية اإْن مل يكن يف �سهر يناير، �سريطة اأن يكون 
االإدارة بعر�س احل�ساب  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �سرورة  املالية  ال�سرف طبقًا لالئحة 
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اخلتامي على اجلمعية العمومية الإقراره.
الإيرادات  اخلتامية  احل�سابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  االأ�سا�سي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�سروفات اجلمعية.
واأخريًا بنيَّ النظام االأ�سا�سي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�سيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
ي بتوزيع االأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�سفية يقوم امل�سفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.
د وزارة العمل والتنمية االجتماعية الهيئات  واإذا اأ�سبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

االجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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زارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم  )45( ل�سنة 2018
ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت جلمعية ابتكار

وزير العمل و التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة 
يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )40( ل�سنة  2012 ب�ساأن الرتخي�س بت�سجيل جمعية ابتكار، 

وعلى النظام االأ�سا�سي جلمعية ابتكار ،
فيها  والثابتة  املوؤرخة يف 2018/7/2،  االأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�ستنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�سوم بقانون رقم )21( 
ل�سنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س االإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 امل�سار اإليه،

و�سمانًا حُل�ْسن �سري العمل بجمعية ابتكار،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ابتكار ملدة ثمانية اأ�سهر برئا�سة ال�سيد اأ�سامة عبدالرحيم 
عبداهلل اخلاجة، وع�سوية كل من:

1 - نبيل عبدالرحمن اأحمد ال�سيخ اآل محمود.
2 - عبداالإله اإبراهيم محمد القا�سمي.

3 - عبدالح�سن  ح�سن عبا�س يو�سف.
4 - �سباح خليل اإبراهيم الموؤيد.

5 - يحيى محمد ح�سن اأبوهاني االأن�ساري. 
6 - فريد غالم عبا�س عبدعلي بدر.

7 - عدنان عبدالرزاق محمد �سالح اآل محمود. 
8 - خلود محمد اإبراهيم محمد علي مندي التميمي.

9 - بدر عبدالحميد را�سد محمد البقي�سي. 
10 - مريم اإبراهيم ح�سن اأحمد محمد. 
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 مادة )2(
رة ملجل�س االإدارة ِوْفقًا الأحكام قانون اجلمعيات  يكون للمجل�س املوؤقت االخت�سا�سات املقرَّ
واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 والنظام االأ�سا�سي للجمعية.

مادة )3(
اأموال  جميع  املوؤقت  االإدارة  جمل�س  بت�سليم  يبادروا  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها.

مادة )4(
اأو�ساع  ب�ساأن  االجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  االإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 
وتطوير  الإ�سالحها  ومقرتحاته  املا�سيني،  العامني  خالل  املالية  اأمورها  نًا  مت�سمِّ اجلمعية، 
وتنظيم العمل بها ِوْفقًا الأحكام القانون والنظام االأ�سا�سي امل�سار اإليهما، وذلك خالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(
دة  اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ يدعو جمل�س االإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  االأقل  ب�سهر على  القرار  باملادة )1( من هذا 
اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س االإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها  مف�سَّ
والنظام  القانون  الأحكام  ِوْفقًا  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  االإجراءات اخلا�سة برت�سيح  اتخاذ  بعد 

االأ�سا�سي امل�سار اإليهما.

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

الر�سمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 30 يــــولـيــــــــــو 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )46( ل�سنة 2018
ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت للنادي الفلبيني

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة 
يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )18( ل�سنة  1991 ب�ساأن الرتخي�س باإعادة ت�سجيل النادي الفلبيني، 

وعلى النظام االأ�سا�سي للنادي الفلبيني،
فيها  والثابت  املوؤرخة يف 2018/7/2،  االأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  اإلى مذكرة  واإ�ستنادًا 
بقانون رقم )21(  املر�سوم  للمواد )32، 33، 38، 39، 46(  من  النادي  مخالفات وجتاوزات 
ل�سنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س االإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

بالنادي،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 امل�سار اإليه،

و�سمانًا حُل�ْسن �سري العمل بالنادي الفلبيني،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

 GREGORIO III ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت للنادي الفلبيني ملدة ثمانية اأ�سهر برئا�سة ال�سيد
SANCHEZ ESQUIVEL، وع�سوية كل من:               

  Fernando Liguid Magallanes -1
Rosemarie Dela Rosa Hernandez -2

Ricardo Jr Llusala Advincula -3
Emelito Jr Linghap Durano -4

Rosemarie Biazon Gala -5
Cecilia Vidal Ancheta -6

 Vicnard Leo Florendo -7
Abegail Velasco Pelagio -8
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مادة )2(
رة ملجل�س االإدارة وفقًا الأحكام قانون اجلمعيات  يكون للمجل�س املوؤقت االخت�سا�سات املقرَّ
واالأندية االإجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة، ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 والنظام االأ�سا�سي للنادي.

مادة )3(
على القائمني بالعمل يف النادي اأن يبادروا بت�سليم جمل�س االإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي 

و�سجالته ودفاتره وم�ستنداته.

مادة )4(
اأو�ساع  ب�ساأن  االإجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  يقدم  تقريرًا  املوؤقت  االإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 
املا�سيني، ومقرتحاته الإ�سالحه وتطوير وتنظيم  العامني  املالية خالل  اأموره  نًا  النادي، مت�سمِّ
العمل به وفقًا الأحكام القانون والنظام االأ�سا�سي امل�سار اإليهما، وذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

مادة )5(
دة  اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ يدعو جمل�س االإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  االأقل  على  ب�سهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س االإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها  مف�سَّ
والنظام  القانون  الأحكام  وفقًا  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  االإجراءات اخلا�سة برت�سيح  اتخاذ  بعد 

االأ�سا�سي امل�سار اإليهما.

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

الر�سمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق:  26 يـولــيـــــــــو 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )47( ل�سنة 2018
 ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل

مركز املوؤ�س�سة البحرينية للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية االجتماعية:
املعاقني  وت�سغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )74( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،
وت�سغيل  باإن�ساء  الرتخي�س  واإجراءات  �سروط  ب�ساأن   2010 ل�سنة   )64( رقم  القرار  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية واالإيواء، والور�س اخلا�سة باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�سنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�ساعد للرعاية والتاأهيل االجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1(

للرتبية  البحرينية   املوؤ�س�سة  وت�سغيل مركز  باإن�ساء  الزيرة  للدكتورة زهرة عي�سى  �س  ُيرخَّ
اخلا�سة ملدة �سنتني حتت قيد رقم )03/م ت خ/2018(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْسِره يف اجلريدة 

الر�سمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�سدر بتاريخ: 19 ذي القعدة 1439هـ
المــــــوافــــــق: 1 اأغ�سطــــــــ�س 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )58( ل�سنة 2018
بتنظيم قْيد وكلء ت�سجيل الـِمْلكية ال�سناعية

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم )21(  ل�سنة 2001 باإ�سدار قانون ال�سركات التجارية 

وتعديالته،
ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2004 ب�ساأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�سنة 2006، والئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم )54( ل�سنة 2006،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية، والئحته التنفيذية 

ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 2010،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 
ل�سنة   )65( رقم  بالقرار  ال�سادرة  التنفيذية  والئحته  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

 ،2016
وعلى املر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015 ب�ساأن ال�سجل التجاري،

وعلى القرار رقم )115( ل�سنة 2011 ب�ساأن اإجراءات مْنح براءة اخرتاع، 
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�سئون التجارة،  

قرر الآتي:
مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �سياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية ب�سئون ال�سناعة والتجارة. 

الوزير: الوزير المعِني ب�سئون ال�سناعة والتجارة.
الإدارة المخت�سة: اإدارة الِمْلكية ال�سناعية.

ال�سجل: �سجل قْيد وكالء ت�سجيل الِمْلكية ال�سناعية باإدارة الِمْلكية ال�سناعية.
ح لـــه بممار�ســـة ن�ساط ت�سجيـــل ِمْلكيـــة فكرية اأو  وكيـــل ت�سجيـــل: اأيُّ �سخ�ـــس اعتبـــاري م�ســـرَّ
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ل مـــن ِقَبل مالك العالمة التجارية اأو  �س له، ويَوكَّ ا�ست�ســـارات قانونيـــة اأو اأيُّ مكتب محاماة مرخَّ
�ْسم والنموذج ال�سناعي، الإيداع طلِبه ومتابعته في �سجالت اإدارة الِمْلكية  براءة االختـــراع اأو الرَّ

ال�سناعية. ويدخل في تعريف وكالء الت�سجيل المحامون العاملون من االأ�سخا�س الطبيعيين. 

مادة )2(
القْيد يف ال�سجل

ال يجوز الأيِّ �سخ�س مزاولة ن�ساط وكيل ِمْلكية �سناعية ما مل يكن ا�سمه مقيَّدًا يف ال�سجل.
كما ال يجوز الأيِّ �سخ�س اأن ُيثِبت يف اأوراقه اأو و�سائل الدعاية واالإعالن اأنه وكيل ت�سجيل دون 

اأْن يكون ا�سمه مقيَّدًا يف ال�سجل.

مادة )3(
�سروط القْيد يف ال�سجل

ُي�سرَتط يف َمن يقيَّد ا�سمه يف ال�سجل من الوكالء ما ياأتي:
اإذا كان المتقـــدم للقْيد �سركة من �ســـركات الت�سامن اأو التو�سية الب�سيطة، فيتعيَّن اأْن يكون   - 1

لدى اأحد ال�سركاء المت�سامنين فيها خبرة ال تقل عن عامين في مجال الِمْلكية الفكرية.
اإذا كان المتقـــدم للقْيد يتخذ �سكاًل اآخر من اأ�سكال ال�سركات، فيتعيَّن اأْن تتوافر في المدير   - 2
الم�سئول في ال�سركة اأو الموؤ�س�سة في المملكة �سواًء كان من ال�سركاء اأو من غيرهم ال�سروط 

االآتية: 

)اأ( اأْن يكون كامل االأهلية.
)ب( اأْن يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية من اإحدى الجامعات المعتَرف بها في المملكة 
قة ِوْفقا للت�سريعات  اأو اأية جامعة معتَرف بها من خارجها، على اأْن تكون موثَّقة وم�سدَّ

مة لذلك. واللوائح المنظِّ
)ج( اأْن تكون لديه خبرة ال تقل عن �سنتين بالعمل في اأحد المكاتب اأو ال�سركات المقيَّدة 
�سة تجاريًا من ال�سلطة المخت�سة لممار�سة ن�ساط الِمْلكية الفكرية اأو  بال�سجل اأو المرخَّ

اال�ست�سارات القانونية اأو المحاماة.
)د( اأْن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ولم ت�سدر �سده اأحكام في جرائم ُمِخلَّة بال�سرف اأو 

االأمانة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.  
�سة خارج المملكة: يتعيَّن اأْن تتوافر فيها ال�سروط االآتية: اإذا كان المتقدم للقْيد �سركة موؤ�سَّ  - 3

�سًا لها بمزاولة ن�ساط وكيل ت�سجيل ِمْلكية �سناعية في الدولة التي تحمل  )اأ( اأْن يكون مرخَّ
جن�سيتها.
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)ب( اأْن تكون مار�ست العمل الفعلي في دولتها كوكيل ت�سجيل ِمْلكية فكرية لمدة �سنتين على 
االأقل.

)ج( اأْن يكون لديها �سجل تجاري يمار�س الن�ساط بالمملكة. 

مادة )4(
طلب القْيد

به  مرفقة  لذلك،  املعد  النموذج  على  املخت�سة  االإدارة  اإلى  ال�سجل  يف  القْيد  طلب  م  يقدَّ
امل�ستندات التالية: 

اأوال: بالن�سبة لالأ�سخا�س المعنوية:
�سورة ِطْبق االأ�سل من عْقد ال�سركة اأو نظامها االأ�سا�سي.  - 1

�سورة ِطْبق االأ�سل من �سهادة قْيد ال�سركة في ال�سجل التجاري.   - 2
لة فيها  وفي حالة ال�سركات االأجنبية، �سهادة ر�سمية من الجهة المخت�سة في الدولة الم�سجَّ  - 3
�س لها بمزاولة هذا الن�ساط في الدولة التي تحمل  ن اأنها موؤ�س�سة م�سجلة ومرخَّ ال�سركة تبيِّ

جن�سيتها ِوْفقًا الأحكام القوانين المعمول بها.
الم�ستندات المطلوبة من مدير ال�سركة الم�سئول ِوْفقًا للمادة )2/3( من هذا القرار.   - 4

نموذج التوقيع المعتَمد.  - 5
اأ�سماء المندوبين المعتَمدين من وكيل الت�سجيل.  - 6

ثانيا: بالن�سبة لالأ�سخا�س الطبيعية:
اأْن يكون كامل االأهلية.  - 1

ترخي�س مزاولة الن�ساط كمحاٍم  بالمملكة.   - 2
نموذج التوقيع المعتَمد.   - 3

اأ�سماء المندوبين المعتَمدين من وكيل الت�سجيل.  - 4

مادة )5(
اإ�سدار �سهادة القْيد

تقوم االإدارة املخت�سة بالبتِّ يف طلب القْيد يف ال�سجل خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقدميه، 
رًا  م�ستوفيًا امل�ستندات والبيانات. ويف حالة قبوله ت�سلِّمه �سهادة قْيد �سارية ملدة �سنة واحدة موؤ�سَّ
بًا، وُيعترَب انق�ساء هذه  ه يجب اأْن يكون م�سبَّ عليها بح�سول القْيد ورقمه وتاريخه. ويف حالة رْف�سِ
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املدة دون رد مبثابة رْف�س �سمني للطلب.

مادة )6(
تعديل البيانات اأو امل�ستندات

اأو تغيري يطراأ  االإدارة املخت�سة بكل تعديل  اإخطار  الـِمْلكية ال�سناعية  على وكالء ت�سجيل 
م اإلى االإدارة  على بيانات طلب القْيد اأو امل�ستندات املرفقة به، ويكون االإخطار مبوجب طلب ُيقدَّ
لذلك  الـُمعد  للنموذج  ِوْفقًا  التغيري،  اأو  التعديل  تاريخ حدوث  يومًا من  املخت�سة خالل ثالثني 

دة له. مرفقة به امل�ستندات املوؤيِّ

مادة )7(
لة تدوين البيانات املعدَّ

التعديل  لتاريخ  االإ�سارة  مع  ال�سجل  يف  اجلديدة  البيانات  بتدوين  املخت�سة  االإدارة  تقوم 
م الطلب اإفادة بح�سول التاأ�سري بالتعديل اأو التغيري  دة له، وُيعطى مقدِّ واإرفاق امل�ستندات املوؤيِّ
رها، مع اإخطار  وتاريخه. ولالإدارة املخت�سة اأْن ترف�س طلب التعديل اأو التغيري الأية اأ�سباب تقدِّ

م الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه.  مقدِّ

مادة )8(
التزامات الـُمقيَّدين

يجب على الـُمقيَّدين يف ال�سجل ما ياأتي:
التقدم بطلب تجديد القْيد �سنويًا قبل ثالثين يومًا من تاريخ انتهاء �سالحية �سهادة القيد.  - 1

اأْن يقـــرن ا�سمه برقم قْيده في ال�سجل في جميـــع المكاتبات وال�سهادات والتقارير ال�سادرة   - 2
عنه.

مادة )9(
ال�سكاوى واملخالفات

مة اإليها  على االإدارة املخت�سة من تلقاء نف�سها، اأو بناًء على طلب من الوزارة، اأو �سكوى مقدَّ
اأْن جُتِري حتقيقًا مع وكيل الت�سجيل فيما ُتن�َسب اإليه من مخالفات تتعلق مبزاولة هذا الن�ساط.

ل جرمية جنائية اأحالت االأمر اإلى النيابة العامة. فاإذا تبنيَّ اأنَّ الواقعة املن�سوبة اإليه ُت�سكِّ
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مادة )10(
التدابري الإدارية

ع على وكيل الت�سجيل الذي ُيِخل بواجباته  مع عدم االإخالل بامل�سئولية املدنية واجلنائية، يوقَّ
يف مزاولة هذا الن�ساط اأحد التدابري االآتية:

1 - االإنذار الكتابي. 
2 - الوْقف عن ممار�سة الن�ساط لمدة ال تتجاوز �سنة، وفي حالة تكرار المخالفة لمدة ال تتجاوز 

�سنتين.
3 - �سْطب القيد. 

تاريخ  من  �سنوات  ثالث  ي  ُم�سِ قبل  القْيد  الإعادة  بطلب  م  التقدُّ قْيُده  �ُسِطب  ملن  يجوز  وال 
ْطب. ال�سَّ

مادة )11( 
ْطب وجوب الإخطار بقرار الوْقف اأو ال�سَّ

ْطب اإخطار وكيل الت�سجيل بتقدمي دفاعه  على جهة االإدارة قبل �سدور قرار الوْقف اأو ال�سَّ
م ومل تقتنع به  م خالل امليعاد املذكور اأو ُقدِّ خالل ثالثني يومًا من تاريخ االإخطار، فاإذا مل يقدَّ

االإدارة املخت�سة، ُعِر�س االأمر على وكيل الوزارة التخاذ ما يراه منا�سبًا.

مادة )12(
التََّظلُّم

ع عليه تدبري اإداري ِوْفقًا الأحكام  هذا القرار اأْن يتظلَّم منه  يجوز ملن ُرِف�س طلب قْيِده اأو ُوقِّ
دة دون البتِّ يف  اإلى الوزير خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره اأو من تاريخ انتهاء املدة املحدَّ

الطلب. 
ويتعنيَّ على الوزير البتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا من تقدميه، وُيعترَب انق�ساء هذه املدة 

دون رد مبثابة رْف�س �سمني له.

مادة )13(
الر�سوم

رة يف الالئحة التنفيذية لقانون ت�سجيل  ُتطبَّق يف �ساأن ر�ْسم القْيد يف ال�سجل الر�سوم املقرَّ
العالمات التجارية. 
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مادة )14(
اأحكام تنفيذية

على وكيل وزارة التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به 
بعد ثالثة اأ�سهر من اليوم التايل لتاريخ ن�ْسِره.   

  
    وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

   زايد بن را�سد الزياين

�سدر بتاريخ: 20  ذي القعدة 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 2  اأغ�سـطـــــــ�س 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )42( ل�سنة 2018
 ب�ساأن اإلغاء ترخي�ص موؤ�س�سات وغرف  الت�سوية والتََّقا�ص والإيداع واحِلْفظ

ة والإيداع �ص�م�ب�م(  املركزي املرخ�ص بها لـ)بي اإف اإك�ص للمقا�سَّ

محافظ م�سرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�سادر  املالية،  واملوؤ�س�سات  املركزي  البحرين  قانون م�سرف  على  االطالع  بعد 

رقم )64( ل�سنة 2006 وتعديالته، 
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س بها  ُيلغى ترخي�س موؤ�س�سات وغرف  الت�سوية والتََّقا�س واالإيداع واحِلْفظ املركزي املرخَّ
ل حتت  اأكتوبر 2010، وامل�سجَّ اإك�س للمقا�سة واالإيداع �س.م.ب.م( املمنوح بتاريخ 5  اإف  لـ)بي 

ال�سجل التجاري رقم 74580-1.

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �سدوره، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�سدر بتاريخ: 26 ذي القعدة  1439هـ 
الـمـــــوافـــــق: 8 اأغ�سـطـــــــ�س  2018م
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جمل�ص املناق�سات واملزايدات 

اإعلن رقم )4( ل�سنة 2018
ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خلل �سهر اأبريل 2018

تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة    )36( رقم  بقانون  املر�سوم  من   )37( املادة  الأحكام  اإعمااًل 
املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َسر املناق�سات التالية: 

تقرير الترسيات الشهري

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

319,400 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد 2400 طن علف دجاج بياض مناقصة 1/2018 ١

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

52,255.350 BD CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS

١

38,700 BD AL BAIT FURNISHING ٢
94,800 BD UNITED COMMERCIAL 

AGENCIES
٣

60,607.500 BD POWER ELECTRIC FOR 
TRADING & 
CONTRACTING

٤

246,362.850 المجموع (د.ب.):

مصابيح إلنارة الشوارع مناقصة TC/AH/PT-
238/11/2017

١

705,672 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محطات فرعية مناقصة TC/AJ/PT-
 250/12/2017

٢

30,597 BD EUROTURBINE S.P.C ١ أنابيب البولي ثيلين مناقصة TC/MM/PT-
254/12/2017

٣

44,776 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محطات فرعية مناقصة TC/AK/PT-
004/01/2018

٤

93,800 BD GULF SERVICES CO ١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
011/01/2018

٥

102,782 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/KA/PT-
230/10/2017

٦

704,100 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ كابالت أرضية مناقصة TC/AK/PT-
014/01/2018

٧

44,080 BD EUROTURBINE S.P.C ١
8,385 BD GULF SERVICES CO ٢

52,465 المجموع (د.ب.):

موصالت كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
022/02/2018

٨

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

102,000 BD PKF BAHRAIN ١ مسك السجالت المحاسبية لألندية الوطنية مناقصة RFPMYS/21/2017 ١

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

329,136 BD STAR GROUP 
COMPANY S.P.C

١ خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك البحرين مناقصة BP/008/2017 ١

27,500 BD IWORLD CONNECT ١ شراء معدات التصميم المرئي و المعدات السمعية و البصرية (كاميرات) مناقصة BP/009/2017 ٢

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

632,246.300 BD INTERTEK INDUSTRY ١ توفير خدمات التفتيش من طرف ثالث مناقصة RFP/Tatweer/107/
 2018

١

124,022.730 US
D

TC EQUIPMENT 
ESTABLISHMENT

١ MANUAL VALVES FOR STEAM SERVICES توريد ال مناقصة RFP/Tatweer/109/
 2018

٢

30/04/2018إلـى:01/04/2018من:

صفحة 1 من 6
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شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

527,591.040 BD ALLIED MIDDLE EAST ١ توفير خدمات السقاالت الذي يتضمن أداء المقاول ألعمال توريد المعدات 
والمواد والموظفين

مناقصة RFP/Tatweer/102/
2017

٣

137,915.653 BD HERTEL MSL CO. W.L.L ١ صيانه العازل الحراري اثناء الصيانه الوقائيه مناقصة RFP/Tatweer/118/
 2018

٤

301,867 BD FORUM MIDDLE EAST 
LTD

١ عقد لمدة (3) سنوات لتوريد أدوات اسمنت مناقصة RFP/Tatweer/87/2
017

٥

146,091.160 US
D

POWERLINE
SOLUTIONS EST

١ SUPPLY OF LEWA SPARES TO POWERLINE 
SOLUTIONS EST

مناقصة TB/25185/2018 ٦

3,379,294 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY

١ GAS LIFT CHOKE AUTOMATION- FULL FIELD 
(150 WELLS)

مناقصة RFP/Tatweer/88/2
017

٧

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

56,493 BD AL SHAYA TRADING 
COMPANY

١ طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل وحدات األغذية 
والمشروبات في صالة الوصول والمغادرين في مطار البحرين الدولي

مناقصة BAC/208/2017 ١

846,000 BD BAHRAIN DUTY FREE 
SHOP

١ طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل وحدات التجزئة 
المتخصصة في الجانب الجوي في مطار البحرين الدولية

مناقصة BAC/206/2017 ٢

1,503,644 BD THAT AL SALASIL ١
1,456,363 BD JASHANMAL & SONS 

B.S.C (CLOSED)
٢

2,960,007 المجموع (د.ب.):

طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل متجر لبيع مستلزمات 
محدوده والتبغ واالخبار في مطار البحرين الدولي

مناقصة  BAC/209/2017 ٣

1,900,000 BD SSP CATERING 
CYPRUS

١ طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل وحدات األغذية 
والمشروبات في الجانب الجوي في مطار البحرين الدولي

مناقصة BAC/205/2017 ٤

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

70,321 BD WHALE TANKERS ١ PURCHASE OF MOLEX PUMPS SPARES مناقصة (17)Q094750 ١

53,020 BD GENERAL ELECTRIC ١ PURCHASE OF GAS TURBINE SPARES مناقصة Q095167(56)
(ENG)

٢

60,000 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ تحديث وحدات التخزين االلكتروني مناقصة Q095744 (09) (IT) ٣

326,158.290 BD PAXTON CO ١ توفير خدمة الصيانة ألنظمة التشحيم الضبابي والتشحيم اآللي والنفث 
الحراري لتنقية الزيت

مناقصة T170133 ٤

173,317 BD REDA TRADING ١ مزايدة ترقية نظام الكشف عن اللهب (17)Q096650 ٥

121,500 BD ALHAJ ALI AHMED 
BUKANAN & SONS 

١

445,320 BD PROJECTS
CONSTRUCTION CO

٢

566,820 المجموع (د.ب.):

اتفاقية شراء طويلة األجل لألثاث الستخدامها في عوالي مناقصة   (49)Q093424 ٦

82,040 BD NEWTECH
INTERNATIONAL

١ تصميم وتوريد لوحات توزيع اإلضاءة المصنفة بالخطرة لوحدات مشروع 
الديزل المنخفض الكبريت

مناقصة (31)Q096160 ٧

117,280 BD ELLIOTT EBARA 
MIDDLE EAST 
MAINTENANCE

١ اصالح المعدات المتحركة مناقصة (17)Q096120 ٨

308,300 BD BAHRAIN
MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES

١ توفير خدمة االصالح الطارئ ألنبوب وقود الطائرات المغمور من سترة 
الى عراد

مناقصة T160174 ٩

1,548,448 BD ALBEMARLE
CATALYST COMPANY 
BV

١ شراء محفز لعمليه فصل الكبريت عن الديزل بواسطه غاز الهيدروجين مناقصة (25)Q095688 ١٠

76,477.500 BD ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY

١ اعمال الصيانة للبارجة  بابكو-5 مناقصة T180013 (OSE) ١١

644,709 US
D

ORACLE SYSTEMS ١ شراء رخصة ادارة الهوية المملوكة لشركة اوراكل مناقصة (9) Q096145 ١٢

49,935.919 BD BAHRAIN MEDICAL & 
INDUSTRIAL GAS 
PLANT

١

33,607.600 BD BAHRAIN WORKSHOP 
CO

٢

83,543.519 المجموع (د.ب.):

SUPPLY OF WELDING CONSUMABLES مناقصة Q094335 ١٣
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

291,949.410 US
D

NAWAZ AHMED 
CONTRACTING & 
TRADING

١

53,415.480 US
D

BOFFETTI ٢

130,547.928 المجموع (د.ب.):

توفير مختلف قطع غيار للكهرباء واألالت الدقيقة ماركة ا بي بي مناقصة (31)Q094340 ١٤

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

104,414 BD SAFRAN LANDING 
SYSTEMS

١ BOEING 787-9 INITIAL PROVISIONING FOR 
WHEELS & BRAKES WORKSHOP SPARES

مناقصة TB/25192/2018 ١

408,328 BD ETIHAD AIRWAYS ١ الصيانة الفنية األرضية في مطار لندن هيثرو الدولي
المملكة المتحدة

مناقصة BTB-18-2-1781 ٢

54,553 BD EGYPTAIR
MAINTENANCE & 
ENGINEERING

١ AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT LINE 
MAINTENANCE AT ADDIS ABABA BOLE 

INTERNATIONAL AIRPORT ADDIS ABABA (ADD) - 
ETHIOPIAN

مناقصة BTB-18-1-1753 ٣

507,000 BD UNIT9 LTD ١ B787 تعيين شركة النتاج وتنظيم فعالية اطالق اسطول مناقصة BTB-18-02-1776 ٤

714,350 BD AIRBUS ١ A320 & A321 NEO  شراء معدات وأدوات صيانة ألسطول طائرات مناقصة BTB-17-11-1724 ٥

33,930 BD EASTERN AERO 
MARINE (EAM)

١ B787 شراء حقائب اإلسعافات األولية ألسطول البوينغ مناقصة BTB-17-10-1719 ٦

349,851 BD GLOBE GROUND INDIA 
PVT.

١ الخدمات المناولة األرضية في مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو 
(بنغالور)

مناقصة BTB-18-03-1786 ٧

129,544 BD MUMBAI CARGO 
SERVICES CENTER 
AIRPORT PVT

١ RENEW GROUND HANDLING AT MOMBAY 
AIRPORT

مناقصة ITC-13-2-1119 ٨

معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة - دانات
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

172,842.500 US
D

UBM AISA LTD ١ DANAT PARTICIPATION IN THE HONG KONG 
JEWELRY & GEM FAIR 14-18 SEPTEMBER 2018

مناقصة TB/25320/2018 ١

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

3,640,991.497 BD ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

١ تنفيذ مركز زوار طريق اللؤلؤ مناقصة 7/2017 ١

81,360 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ الصيانة الكهربائية و الميكانيكية للمواقع والمباني التابعة لهيئة البحرين 
للثقافة و اآلثار

مناقصة 01-2018 ٢

106,656 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ توفير عمال لورشة النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واالثار مناقصة 02-2018 ٣

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

2,819,000 AE
D

خدمات وسائل اإلعالم العربية 
الدولية

١ مشروع التسويق والترويج لمملكة البحرين سياحيا مناقصة TB/25186/2018 ١

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

85,980 BD ALMOAYYED TRADING 
& CONTRACTING

١ إستبدال شواحن البطاريات لعدد خمس محطات فرعية تابعة إلدارة نقل 
الكهرباء

مناقصة PP--2017-189
ETD

١

8,456,189 BD GRID SOLUTIONS SAS 
- FOREIGN BRANCH

١ اعمال تصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية للمحطات جهد 66 ك ف-تأهيل مناقصة 4663/2016/3100 ٢

54,800 BD ABUOBAID
CONTRACTING & 
TRADING GROUP

١ عقد خدمة للقيام بأعمال تنظيف المرشحات الداخلية وإجراء اختبار الضغط 
الهيدروستاتيكي وخلخلة الهواء والتنظيف الكيميائي لوحدات التحلية بمحطة 

سترة لمدة سنتين

مناقصة RP--2017-210
 EPD

٣

53,932.200 BD SILLA CONSTRUCTION ١ أعمال صيانة وتجديدات  لمبنى قسم الخدمات الفنية والعامة - سترة مناقصة PP--2018-001
 FRSD

٤

48,921.600 BD ALFARAJ TRADING & 
SERVICES CO. W.L.L

١ تزويد المياه للمحطات الفرعيه لنقل الكهرباء لمدة سنتين مناقصة PP--2017-206
ETD

٥

1,351,392 BD MICRO CENTER ١ إجراء عمليات المسح لنظام المعلومات الجغرافية  بهيئة الكهرباء والماء - 
لمدة عامين

مناقصة RP-GIS-2017-232 ٦

100,000 BD AL HOTY ANALYTICAL 
SERVICES

١ عقد زمني ألعمال فحص التربة والمسح مناقصة )4661/2016/3100
(A

٧
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هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,519,000 BD ESB INTERNATIONAL ١  مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد (220) و(66) كيلوفولت لألعوام 
(2012-2016)  المرحلة األولى

بناء عدد (3) محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد المشروع الجديد لشركة 
نفط البحرين (بابكو) بالكهرباء – أوامر تغييرية

”BMP REFINARY“ محطة نقل كهرباء جهد 220 كيلوفلوت
EAST SITRA” – (BSP)“ محطة نقل كهرباء جهد 220 كيلوفلوت
SITRA TANK FARM” – “ محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفلوت

(CITY)

مناقصة 4667/2018/3100 ٨

47,212 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تصليح وإعادة تأهيل الموقد للتوربين الغازي رقم 11 نو الستوم 13 دي أم مناقصة PM--2017-167
EPD

٩

65,700 BD PRUDENT SOLUTIONS ١ استبدال نظام التحكم الحالي لوحدة التبادل األيوني للوحدة األولى بمحطة 
سترة النتاج الكهرباء والماء

مناقصة PP--2017-225
EPD

١٠

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

1,823,191 BD شركة خدمات امازون ويب ١ (AWA) شراء خدمات التدريب من شركة امازون ويب مناقصة TB/25193/2018 ١

31,016 BD BATELCO ١ مشروع تحديث شبكة البيانات الحكومية  مناقصة TB/25316/2018 ٢

103,284 BD LST MIDDLE EAST ١ نظام اصدار التراخيص الراديوية االلكتروني مناقصة iGA/2017/07 ٣

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

41,480 BD INTERCAI MONDIALE 
LIMITED

١ التعاقد المباشر مع شركة INTERCAI MONDIATE لعمل 
SPECTRUM VALUATION FOR MOBILE -1
LICENSES RENEWAL AND 2-SPECTRUM 

VALUATION FOR NEW MOBILE SPECTRUM 
AWARD

مناقصة TB/25304/2018 ١

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

108,874 BD SAFRAN IDENTITY & 
SECURI

١ ANNUAL MAINTENANCE & SUPPORT 
AGREEMENT FOR THE AUTOMATED 

FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS)

مناقصة LMRA/2017/09 ١

299,700 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ التعاقد لتوفير الدعم الفني للحواسب اآللية مناقصة LMRA/2017/05 ٢

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

19,947,532.96
0

BD ائتالف شركتي كنار ودار الخليج ١ برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة - مدينة شرق الحد 
اإلسكانية - 424 وحدة سكنية 

مناقصة SP/02/17 ١

676,250 BD AL MATOUCK 
CONSULTANTS & DAR 
GULF CONSULT

١ برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة - مدينة شرق الحد 
اإلسكانية - طلب الموافقة على طرح مناقصة االشراف على بناء 271 & 

424 وحدة سكنية 

مناقصة SP/03/17 ٢

300,215 BD PACE ARCH. ١ برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة - طلب الموافقة على 
طرح مناقصة اإلشراف على بناء 314 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية

مناقصة SP/04/17 ٣

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

85,000 BD HOUSTON CLEAN ١ توفير أيدي عاملة لقطاع الصرف الصحي مناقصة SES-14/0049 ١

252,935 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ تجديد لسوق السمك وسوق اللحم بالمنامة مناقصة  BMD-17/0030 ٢

189,000 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١ تشغيل شبكة مياة الصرف الصحي المعالجة مناقصة SES-13/0010 ٣

149,968.520 BD KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L

١ شهركان مجمع 1044 طريق 4457 والطرق المحيطة مناقصة RDS-17/0018 ٤

756,550.020 BD KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L

١ إعادة إنشاء جسر 17 على شارع أم السعد مناقصة  RDS-17/0024 ٥

549,000 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ هدم و بناء السور الخارجي لقصر القضيبية - أعمال البناء مناقصة SPO/204/17 ٦

1,167,145.606 BD JALAL AL AALI & SONS 
BSC C

١ شبكة نظام الري بالمياه المعالجة في نادي راشد للفروسية مناقصة SES-16/0022 ٧

524,995 BD MC6 CONSTRUCTION ١ تشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة مياه الصرف الصحي مناقصة SES-17/0011 ٨
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

80,000 BD JOHNSON GILLIES LTD. ١ BAHRAIN DIPLOMATIC MISSION IN LONDON - 
BUILDING SURVEYING, QUANTITY SURVEYING 

AND CLRAKE OF WORK SERVICE FOR 
RENOVATION WORKS

مناقصة SPO/207/18 ٩

849,983.250 BD GUDAIBIYA BUILDING 
CONSTRUCTION

١ مبنى أكاديمي إضافي لمدرسة المحرق االبتدائية للبنات  مناقصة CPD-16/0008 ١٠

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

28,608 BD KANOO VEHICLE 
LEASING

١ استئجار 8 سيارات لمشروع سوسة النخيل مناقصة MUN/02/HR/2017 ١

28,032 BD ZAYANI LEASING W. L. 
L

١ مناقصة توفير 4 مركبات بيك اب لفريق الرقابة البحرية مناقصة MUN/01/HR/2018 ٢

135,000 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١

135,000 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

٢

270,000 المجموع (د.ب.):

مناقصة زمنية لتزويد وزراعة النخيل مناقصة MUN/CMS/15/201
7

٣

259,775 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ (مناقصة حديقة المحرق الكبرى (المرحلة االولى مناقصة MUN/CMS/25/201
7

٤

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

81,582.300 BD SPORTS LINE ١
47,047.500 BD N Y P D GENERAL 

TRADING
٢

47,817 BD VISION SPORTS ٣
144,718.200 BD MOHAMMED SHARIF 

MOHAMMED & SONS 
CO

٤

321,165.000 المجموع (د.ب.):

توفير مالبس للعاملين بالوزارة – زمنية ثالث سنوات مناقصة M/52/2016 ١

30,505.056 BD GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١

14,276.366 BD AL FOUZ SERVICES ٢
72,511.738 BD AL FATEH CLEANING & 

MAINTENANCE CO
٣

19,590.347 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

٤

41,935.911 BD ARABIAN HOUSES 
CONTRACTING

٥

81,438.087 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

٦

39,742.495 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

٧

300,000.000 المجموع (د.ب.):

صيانة واصالح المضخات وخزانات المياه بمدارس وادارات وزارة التربية 
والتعليم

مناقصة S/10/2017 ٢

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

877,795.200 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ تزويد محاليل غسيل كلى مناقصة MOH/013/2017 ١

154,641.955 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١

69,184 BD FOROOGHI PHARMACY ٢
103,796.220 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٣

71,381.400 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٤

170,439 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

٥

569,442.575 المجموع (د.ب.):

تزويد مواد مختبرية مناقصة MOH/023/2016 ٢
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838,020 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١

37,833.600 BD CIGALAH PHARMACY ٢
18,192 BD AL ANDALOS 

PHARMACY
٣

197,091.660 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

514,294.300 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٥

1,605,431.56 المجموع (د.ب.):

تزويد مواد غسيل الكلى مناقصة MOH/010/2017 ٣

51,232.500 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استبدال عدد 9 وحدات تكييف الهواء في مركز جد حفص الصحي مناقصة  MOH/122/2017 ٤

102,124 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استبدال عدد 22 وحدات تكييف الهواء في عدة مراكز صحية مختلفة مناقصة  MOH/123/2017 ٥

105,640 BD HASHIM PHARMACY ١ IMMUNOGLOBIN HUMAN 5%  شراء و توفير دواء مخزن
100ML

مناقصة TB/25364/2018 ٦

599.810 BD ALJISHI EST. W.L.L ١
5,339.250 BD BAHRAIN PHARMACY & 

GENERAL STORE
٢

3,024 BD GENERAL MEDICAL ٣
13,359.465 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE
٤

11,483.640 BD CIGALA GULF MEDICAL ٥
2,868.011 BD TRILINK ٦
1,964.277 BD UNION MEDISCIENCE ٧

159.327 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٨

21,651.462 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٩

11,771.298 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٠

72,220.540 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة تزويد لوازم جراحة القلب واألوعية الدموية من 
خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 

مناقصة SGH-10/2017 ٧

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

50,000 BD GULF COMPUTER 
SERVICES

١ مناقصة عامة توفير وتوصيل أحبار لوزارة العدل لمدة سنتين مناقصة 4/2018 ١

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

85,920 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ تجهيز مأرب الطائرات الملكية وتحويلها لصالة معارض خالل معرض 
البحرين الدولي للطيران 2018

مناقصة BIAS 2018/ 
88/2017

١

338,965 BD THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN

١ توفير خدمات تموين الشاليهات للشركات المشاركة في معرض البحرين 
الدولي للطيران 2018

مناقصة BIAS
2018/84/2017

٢

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

311,009.528 BD اتحاد اذاعات الدول العربية ١ رسوم االشتراك باتحاد إذاعات الدول العربية 2018 مناقصة TB/25311/2018 ١

51,440 BD ALMOAYYED TRADING 
& CONSTRUCTION 
SERVICE

١
توفير خدمات الصيانة السنوية ألجهزة التخزين الكهربائي 

UPS والمولدات الكهربائية

مناقصة  INFO/2/2018 ٢

500,000 BD FIRST GULF CO ١ طرح مناقصة عامة / دولية لمشروع استبدال اضاءة أستوديو االنتاج 
التلفزيوني رقم 1

مناقصة INFO/11/2017 ٣
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين

اإعلن رقم )559( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ميال  اإلــيــه  تقدمت  قــد  بــاأنــه  وال�سياحة  والــتــجــارة  ال�سناعة  ـــوزارة  ب للم�ستثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
�س.�س.و(،  ال�سيانة  لخدمات  )�سيارجاو   ا�سم  تحمل  التي  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  مالكة  نيفا،  دي  فرنانديز 
�سركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�سركة   القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبة   ،119361 رقــم  القيد  بموجب  الم�سجلة 
لكل  مملوكة  وتــكــون  بحريني،  ديــنــار  اآالف(  )خم�سة   5،000 مــقــداره  وبــراأ�ــســمــال  مــحــدودة،  م�سئولية  ذات 
،Ali Abdulla Ahmedو  ،Copertino Jr Arguillas Dulguimeو  ،Mila Fernandez Denieva  مــن: 

.Investors Relation Specialistو 

اإعلن رقم )560( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
الموؤ�س�سة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�سم )نويل كونترا كتينغ(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 96729، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني 

للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )561( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�سيد/ عبدالحكيم 
را�سد �سند بوهزاع، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )اأ�سرار �سند لمواد البناء(، الم�سجلة بموجب القيد 
رقم 55984، طالبًا تحويل الفرع ال�سابع من الموؤ�س�سة اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�سمال 
 Satheeshkumar مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالحكيم را�سد �سند بوهزاع، و

.Bhaskaran Satheesh Kumarو ،Sunithamol
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اإعلن رقم )562( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
 

يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �سركة )مر�سى 
الخليج لال�ست�سارات(، نيابة عن  ال�سيد/ فريد اأمير ح�سين كازروني، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم 
اإلى  الموؤ�س�سة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا  رقم 10320،  القيد  بموجب  الم�سجلة  للتجارة(،  االأهرام  )مركز 
لكل من:   مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآالف(  )ثالثة  مقداره 3،000  وبراأ�سمال  بذاتها،  قائمة  ت�سامن  �سركة 

.Meethal Malukndy Shaheerفريد اأمير ح�سين كازروني، و

اإعلن رقم )563( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سيد/ نينا بركات 
ما�سي �سمويل، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )اإن بي للتجارة(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 115341، 
طالبًا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال مقداره 3،000  

.Ronnie Kenny Michaelثالثة اآالف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نينا بركات ما�سي �سمويل، و(

اإعلن رقم )564( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

فواز  ال�سيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
عبدالرحيم نقي، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي تحمل ا�سم )اإن ثري �سولو�سنز �س.�س.و(، الم�سجلة بموجب 
القيد رقم 112502-1، طالبا تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، 
اآالف( دينار بحريني، وت�سبح مملوكة لكل من: عبدالرحيم ح�سن محمد  وبراأ�سمال مقداره  10،000 )ع�سرة 

نقي، وحمد بن محمد بن عبا�س نقي.

اإعلن رقم )565( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية 
اأ�سحاب ال�سركة  اإليه  يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم 
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ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم )اإيطاليان جوب �ستور ذ.م.م(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 119972، 
لل�سريك محمد علي  وتكون مملوكة  فردية،  موؤ�س�سة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبين 

اأحمد مهدي التيتون.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )566( ل�سنة 2018
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال

�سركة البحرين لتربيد املناطق �ص�م�ب )مقفلة(
  

اأ�سحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بـــوزارة  للم�ستثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
المناطق  لتبريد  المقفلة  البحرينية  الم�ساهمة  ا�سم )ال�سركة  التي تحمل  المقفلة  الم�ساهمة البحرينية  ال�سركة 
دينارًا ال�سركة من 85،834،464  راأ�سمال  تخفي�س  رقم 54819، طالبين  القيد  بموجب  الم�سجلة   �ــس.م.ب.م( 

اإلى 24،417،797 دينارًا.
 

اإعلن رقم )567( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

 يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سيد/ نبيل عبداهلل 
عبدالرحمن علي، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )ماما كيك(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 82803-

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال مقداره  2، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها 
 ،)Mama Cake W.L.L ذ.م.م.  كيك  )ماما  �سركة  التجاري  وا�سمها  بحريني،  دينار  اآالف(  )ع�سرة   10،000

واإدخال Megha Mohan �سريكة في ال�سركة.

اإعلن رقم )568( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
الموؤ�س�سة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�سم )حيود للمقاوالت(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 96302-2، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني 
األف( دينار  اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة، وبراأ�سمال مقداره 20،000 )ع�سرون  للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها 

بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )569( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدمت اإليه نجالء م�سطفى 
عبدالمق�سود م�سطفى، مالكة �سركة ال�سخ�س الواحد التي تحمل ا�سم )العقرب للنظافة �س.�س.و(، الم�سجلة 
بموجب القيد رقم 95025، طالبة تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال 
في  �سريكة  من�سور  �سالمة  محمود  اأحمد  علي  ب�سمة  واإدخال  بحريني،  دينار  األف(  )خم�سون   50،000 مقداره 

ال�سركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعلن رقم )570( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإلى موؤ�س�سة فردية
 يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سيد/ مريزا 
اإبراهيم �سلمان ح�سن املرزوق و�سريكه، �ساحبا �سركة الت�سامن التي حتمل ا�سم )االأثري للتدقيق/ 
ت�سامن(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 68773، طالَبني تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها 
اإلى موؤ�س�سة فردية بناًءً على تنازل ال�سريك مريزا اإبراهيم �سلمان ح�سن املرزوق عن كامل ح�س�سه 

يف ال�سركة اإلى �سريكه ال�سيد/ يو�سف اأحمد يو�سف اأحمد الع�سريي، وت�سجل املوؤ�س�سة با�سمه.

اإعلن رقم )571( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه المحامي/ اأحمد 
ح�سن خليفة العماري، نيابًة عن ال�سيد/ خليفة را�سد اأحمد البنزايد، مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم 
)البنزايد للمقاوالت(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 18364، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها 
لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  )األفين(  وبراأ�سمال مقداره 2،000  �سركة ذات م�سئولية محدودة،  اإلى 

.Suresh Kumar Sukumara Panicker Sathupuramخليفة را�سد اأحمد البنزايد، و
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اإعلن رقم )572( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

 
اإليه ال�سيدان/ توفيق  يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم 
ت�سامن(،  الجزيرة/  )مفرو�سات  ا�سم  تحمل  التي  الت�سامن  �سركة  �ساحبا  و�سريكه،  العامري  ذياب  عبداهلل 
الم�سجلة بموجب القيد رقم 50429، طالَبين تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س 
الواحد وبراأ�سمال مقداره 500 )خم�سمائة( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�سريك ال�سيد/ م�سعب توفيق 

عبداهلل العامري عن كامل ح�س�سه في ال�سركة اإلى ال�سيد/ توفيق عبداهلل ذياب العامري، وت�سبح مملوكة له.
 

اإعلن رقم )573( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�سيد/ محمد نعمه محمد 
محمود، بموجب توكيل عن ورثة المتوفى مالك الموؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم )مركز النعمة للمواد الغذائية(، 
الم�سجلة بموجب القيد رقم 3859، طالبا تغيير ال�سكل القانوني للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية 
 محدودة، وبراأ�سمال مقداره 5،000 )خم�سة اآالف( دينار بحريني، وت�سبح مملوكة لكل من: محمد نعمه محمد محمود

.Ummer Mullakkoyamakkanakathو ،Rufaid Eeradath Puthiyapurayilو

اإعلن رقم )574( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد  

الموؤ�س�سة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�سم )الماي لل�سناعات المعدنية والماي للمقاوالت(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 2057، 
 20،000 مقداره  وبراأ�سمال  الواحد،  ال�سخ�س  �سركة  اإلــى  بفرعيها  للموؤ�س�سة  القانوني  ال�سكل  تغيير   طالبًا 

)ع�سرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�سه اإلى المركز المذكور م�سفوعًا بالم�ستندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اإعلن رقم )575( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

�سركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بــوزارة  للم�ستثمرين  مركزالبحرين  يعلن   
التي تحمل ا�سم )زيرو تو �سيك�ستي لالإدارة ذ.م.م(، الم�سجلة بموجب القيد رقم 106312- الواحد  ال�سخ�س 

مقداره  وبراأ�سمال  محدودة،  م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوني  ال�سكل  تغيير  طالبًا   ،1
اإبراهيم وخالد  الوهب،  ح�سين  علي  تح�سين  �سالح  من:  لكل  مملوكة  وت�سبح  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 

عبدالمنعم محمود.

اإعلن رقم )576( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية 
 

ب�سام  ال�سيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  للم�ستثمرين  مركزالبحرين  يعلن   
بن محمد بن ر�سيد البقعاوي، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي تحمل ا�سم )بي اإم بي للمحا�سبة �س.�س.و(، 
الم�سجلة بموجب القيد رقم 109113، طالبًا تغيير ال�سكل القانوني لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�س�سة فردية، 

وتكليف Kamour legal & consultations للقيام باإجراءات التحويل.


