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 �أمر ملكي رقم )46( ل�سنة 2019

مبنح و�سام

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة   ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

وزراء  رئي�س  مودي  ناريندار  ال�شيد  معايل  اإىل  الأوىل  الدرجة  من  البحرين  و�شام  ُينح 

جمهورية الهند.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 24 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )57( ل�سنة 2019

بتنظيم �لهيئة �لوطنية لعلوم �لف�ساء 

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع الد�شتور، 

الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1- اإدارة المحطة الف�شائية الأر�شية.

2- اإدارة تحليل البيانات وال�شور الف�شائية.

ـم. ـَحـكُّ 3- اإدارة عمليات الأقمار ال�شناعية والتَّ

4- اإدارة ت�شميم وبناء الأقمار ال�شناعية.

�ملادة �لثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 22 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )58( ل�سنة 2019

بتعيني نو�ب للرئي�س �لتنفيذي بهيئة تنظيم �سوق �لعمل

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة       ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، 

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

 وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم �شوق العمل،

وعلى عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف هيئة تنظيم �شوق العمل، كلٌّ من: ُيـعيَّ

نائبًا للرئي�س التنفيذي      1- ال�شيد اأ�شرف حافظ اإمام   

للموارد والِخـْدمات.    

نائبًا للرئي�س التنفيذي      2- ال�شيد علي محمد الكوهجي   

ـُظـم المعلومات. للعمليات وُنُ    

نائبًا للرئي�س التنفيذي      3- الدكتور خالد محمد عبدالرحمن اأحمد   

ـْبـط القانوني. لل�شَّ    

�ملادة �لثانية

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )59( ل�سنة 2019

بتعيني نائب رئي�س تنفيذي لهيئة �لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

وبناًء على تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيدة نوف عبدالرحمن جم�شري نائبًا للرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير  ُتـعيَّ

العمراين بدرجة وكيل م�شاعد. 

�ملادة �لثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )60( ل�سنة 2019

بتعيني نائبني للرئي�س �لتنفيذي بهيئة �ملعلومات و�حلكومة و�لإلكرتونية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

املركزي  اجلهاز  يف  الإح�شاء  عام  مدير  بتعيني   2008 ل�شنة   )99( رقم  املر�شوم  وعلى 

للمعلومات،

احلكومة  هيئة  يف  التنفيذي  للرئي�س  نائب  بتعيني   2013 ل�شنة   )4( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تْبـعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

نائبًا للرئي�س التنفيذي     1- الدكتور زكريا اأحمد الخاجة    

ـَحـوُّل الإلكتروني. للتَّ     

نائبًا للرئي�س التنفيذي     2- الدكتور نبيل محمد بن �شم�س    

ـكاني. ـِجـل ال�شُّ لالإح�شاء وال�شِّ     

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�شـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )61( ل�سنة 2019

بتعيني مدير عام يف �لأمانة �لعامة للمجل�س �لأعلى لل�سباب و�لريا�سة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2019   باإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2012 بتعيني مدير يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

العامة  الأمانة  يف  واملوارد  للتخطيط  عامًا  مديرًا  كمال  �شلمان  فوؤاد  مروان  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة.

�ملادة �لثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )62( ل�سنة 2019

ـَظـلُّـمات يف وز�رة �لد�خلية بتعيني نائب لأمني عام �لتَّ

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

بوزارة  مات  ـَظـلُـّ التَّ عام  لأمني  م�شتقل  ب�شاأن مكتب   2012 ل�شنة  رقم )27(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013، الداخلية، املعدَّ

بوزارة  مات  ـَظـلُـّ للتَّ العامة  الأمانة  يف  مدراء  بتعيني   2013 ل�شنة   )48( رقم  القرار  وعلى 

الداخلية،

وبناًء على تو�شية وزير الداخلية،

وبعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

مات يف وزارة الداخلية بدرجة  ـَظـلُـّ ـن ال�شيدة غادة حميد حبيب اأحمد نائبًا لأمني عام التَّ ُتـعيَّ

وكيل م�شاعد، وذلك ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى.

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�شـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )63( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية لعلوم �لف�ساء

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

الف�شاء،  لـعلوم  الـوطنيـة  الهيـئة  وتنظيـم  باإن�شـاء   2014 ل�شنة   )11( رقـم  املر�شـوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء،

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

اأحمد  الف�شاء برئا�شة املهند�س كمال بن  لعلوم  الوطنية  الهيئة  اإدارة  ت�شكيل جمل�س  ُيـعاد 

حممد، وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ نايف بن خالد بن اأحمد اآل خـليـفـة. 

2- ال�شيد ناجي �شبت �شالم �شبت.

3- ال�شيخ �شلمان بن محمد اآل خليفة.

4- العميد طيار وليد ربيعة الدو�شري.

5- العقيد ركن بحري جمال جا�شم عبداهلل الذوادي.

6- رئي�س جامعة البحرين.

وتكون مدة الع�شوية باملجل�س اأربع �شنوات.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 مر�سوم رقم )64( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة �لأوىل من �ملر�سوم رقم )16( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة هيئة َجـودة �لتعليم و�لتدريب

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب،

التعليم  َجـودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )16( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتدريب، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

خَلـفًا  والتدريب  التعليم  َجـودة  هيئة  اإدارة  ملجل�س  رئي�شًا  املوؤيد  توفيق  اأين  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

ـلة ملدة �شلفه. للمهند�س كمال بن اأحمد حممد، وتكون مدة ع�شويته مكمِّ

والتدريب  التعليم  َجـودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوًا  ـ�س  العريِّ علي  اآمنة  ال�شيدة  ـن  وُتـعيَّ

ـلة ملدة �شلفها. خَلـفًا لل�شيد حمد في�شل املالكي، وتكون مدة ع�شويتها مكمِّ

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 27 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )18( ل�سنة 2019

�لة �إنرتنت �لبحرين باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة بدَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

الة اإنرتنت البحرين، وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2003 باإن�شاء بدَّ

الة اإنرتنت البحرين، وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بدَّ

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الة اإنرتنت البحرين برئا�شة ال�شيخ بدر بن خليفة اآل خليفة،  ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة بدَّ

وع�شوية ُكـلٌّ من:

ع�شوًا. 1- ال�شيد م�شعب اأحمد عبداهلل  

ع�شوًا. 2- العقيد محمد عبداللطيف المحمود  

ع�شوًا. 3- ال�شيد طه محمود فقيهي  

ع�شوًا. 4- ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

وتكون مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة �شنة واحدة قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  27 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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 تعميم ب�ساأن

عطلة �أول �ل�سنة �لهجرية 1441

ـل وزارات اململكة واإداراتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1441، ُتـعطَّ

العامة يوم ال�شبت الأول من �شهر حمرم 1441هـ املوافق للحادي والثالثني  من �شهر اأغ�شط�س 

2019م ، وحيث اإن ذلك اليوم ي�شادف عطلة اأ�شبوعية ، يعوَّ�س عنه بالتعطيل يوم الأحد املوافق 

للحادي من �شهر �شبتمرب 2019م.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )24( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

وبناًء على عْر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الوطني يف هيئة  اآل خليفة مديرًا لإدارة الرتاث  ال�شيخ حممد بن خليفة بن حممد  ـن  ُيـعيَّ

البحرين للثقافة والآثار.

�ملادة �لثانية

على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )25( ل�سنة 2019

بنقل مدير وتعيني مدر�ء يف وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى   

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية، 

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2016 بنقل وتعيني مدراء يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اإدارة املوارد الب�شرية واملالية بوزارة  ُيـنَقـل ال�شيد حممد عبدالرحمن حممد بوعلي مدير 

�شئون ال�شباب والريا�شة ليكون مديرًا لإدارة الرقابة والتدقيق بذات الوزارة.

�ملادة �لثانية

ـن يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ُكلٌّ من: ُيـعيَّ

1- ال�شيد نوار عبداهلل يو�شف المطوع                        مديرًا لإدارة الت�شال والت�شويق.

2- ال�شيد طارق ح�شن يو�شف العربي                         مديرًا لإدارة ال�شتثمارات.          

3- ال�شيخة منيرة بنت محمد بن خليفة اآل خليفة     مديرًا لإدارة الفعاليات والبرامج.

4- ال�شيد محمد حمد عي�شى فليفل                            مديرًا لإدارة الدعم والِخـْدمات.

5- املهند�س �شالح ناجي اأحمد العثمان                     مديرًا لإدارة المن�شاآت.

6- ال�شيدة �شارة اإ�شحاق مرت�شى اأكرب                      مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
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�ملادة �لثالثة

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1440هـ

المـــوافــــــــق: 22 اأغ�شطــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )26( ل�سنة 2019

بتعيني مدر�ء يف هيئة �ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تْبـعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2014 بتعيني مدير يف هيئة احلكومة الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف اجلهاز املركزي للمعلومات،

وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف اجلهاز املركزي للمعلومات،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة حالت الطوارىء. 1- ال�شيد اأحمد عي�شى اأحمد اأبو الفتح  

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات الجغرافية. 2- ال�شيخة منار بنت عبداهلل بن علي اآل خليفة  

ـكاني. ـِجـل ال�شُّ مديرًا لإدارة الهوية وال�شَّ 3- ال�شيخ �شباح بن حمد بن عبداهلل اآل خليفة  

مديرًا لإدارة التراخي�س الال�شلكية   4- ال�شيد ح�شن محمد ح�شن علي  

َدات والرقابة. ـَردُّ والتَّ  

مديرًا لإدارة الَحـْوكمة والِبـَنـى الموؤ�ش�شية. 5- الدكتور خالد اأحمد المطاوعة  

مديرًا لإدارة تطوير النُّـُظـم الحكومية. 6- ال�شيد عبداهلل حبيب م�شطفى محمد  

مديرًا لإدارة دعم و�شيانة النُّـُظـم    7- ال�شيد ه�شام اإبراهيم الها�شمي  

الحكومية.  

مديرًا لإدارة التغيير واإعادة هند�شة   8- ال�شيدة دنيا في�شل �شرحان  

الإجراءات الإلكترونية.  
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9- ال�شيدة لولوة �شامي اإبراهيم                               مديرًا لإدارة الت�شال والت�شويق.

10- ال�شيدة رانية عبدالرحمن البوعينين                مديرًا لإدارة العمليات.

11- ال�شيد علي محمد الزياني                      مديرًا لإدارة ِخـْدمات اأمن المعلومات.

12- ال�شيد عبداهلل علي الجودر                               مديرًا لإدارة تطوير الِخـْدمات والقنوات  

                    الإلكترونية.

�ملادة �لثانية

وُيـن�َشـر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 اأغ�شطــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )27( ل�سنة 2019

بتعيني مدر�ء يف هيئة تنظيم �سوق �لعمل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم �شوق العمل،

اإدارة هيئة تنظيم �شوق  وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

العمل،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـعنيَّ يف هيئة تنظيم �شوق العمل، ُكـلٌّ من:

1- ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل اآل خليفة  مديرًا لإدارة ال�شيا�شات   

    ومعلومات ال�شوق.

مات    ـَظـلُـّ مديرًا لإدارة التَّ 2- ال�شيدة �شيرين خليل محمد ال�شاعاتي  

والحماية.   

مديرًا لإدارة الت�شال. 3- ال�شيدة هناء عبدالنبي ح�شن ال�شفار 

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية. 4- ال�شيد علي خليفة علي اآل بن علي  

مديرًا لإدارة التفتي�س الوقائي. 5- ال�شيد اأحمد اإبراهيم محمد الجنيد 

مديرًا لإدارة ِخـْدمات اأ�شحاب   6- ال�شيدة اإيمان عبدالجليل محمد �شبيب 

الأعمال.   

مديرًا لإدارة التدقيق والتطوير. 7- ال�شيد محمد عبداهلل �شالح الأحمدي 

مديرًا لإدارة حماية الأجور. 8- ال�شيخ علي بن محمد بن عبداهلل اآل خليفة 

مديرًا لإدارة التراخي�س. 9- ال�شيد ح�شن جمال عبدالرحيم اآل رحمة  

مديرًا لإدارة ِخـْدمات الوافدين. ـاء   10- ال�شيد ن�شال �شلمان �شيف الَبـنَّ
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مديرًا لإدارة معالجة   11- ال�شيد يحيى عبدالكريم محمد العلي  

الطلبات.   

مديرًا لإدارة ال�شئون   12- ال�شيد محمد اأحمد مطر البو�شميط 

القانونية.   

�ملادة �لثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، تنفيذ 

هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2019م



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

23

وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )65( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت جلمعية �لتمري�س �لبحرينية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التمري�س البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التمري�س البحرينية،

2019/6/26 والثابتة فيها  اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية التمري�س البحرينية،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية التمري�س البحرينية  ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيدة/  ُيعيَّ

جميلة جا�شم خميمر، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- لينا محمد خنجي 

2- فيروز عبدالحميد فالح

3- بدرية جا�شم محمد الكويتي

4- �شمية ح�شين عبدالرحمن

5- ورود علي نا�شر اأحمد

6- فاطمة خليل اإبراهيم

7- مريم �شريدة خليل
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شاًل يقدَّ

نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )74( ل�سنة 2019

 ب�ساأن نْقل ملكية ترخي�س مركز �ل�سالمة للتدريب و�ل�ست�سار�ت

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2011 ب�شاأن نقل ترخي�س مركز ال�شالمة للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

ـق برقم )2019052389( املوؤرخ 18 يوليو 2019، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

ـق برقم )2019052391( املوؤرخ 18 يوليو 2019، وعلى اإقرار التاأ�شي�س املوثَّ

ـق برقم )2019052373( املوؤرخ 18 يوليو 2019، وعلى النظام الأ�شا�شي املوثَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

خا�شة(  تدريبية  )موؤ�ش�شة  وال�شت�شارات  للتدريب  ال�شالمة  مركز  ترخي�س  ِمـلكية  ُتـنَقـل 

رقم  �شجل جتاري  ـدة حتت  املقيَّ وال�شت�شارات �س.�س.و  للتدريب  ال�شالمة  ال�شادة/ مركز  اإىل 

ل  ـق برقم )2019052389( املوؤرخ 18 يوليو 2019 ، وي�شجَّ 3-73385، مبوجب اإقرار التنازل املوثَّ

حتت قيد رقم )12/م.ت.خ/2019(.

مادة )2(

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 20 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )177( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتديد �ملنطقة �حلكومية ل�ستخر�ج �لرمال �لبحرية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

الرمال  ا�شتخراج  عملية  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )37( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

البحرية وبْيـعها، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2016، 

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2019 بت�شكيل جلنة لتحديد مواقع ا�شتخراج الرمال البحرية،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

الثالث  اجتماعها  يف  التحتية  والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية  اللجنة  موافقة  وعلى 

والع�شرين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، رئي�س جلنة حتديد مواقع ا�شتخراج 

الرمال البحرية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

حدودها  ـنة  واملبيَّ البحرين  ململكة  الإقليمية  املياه  يف  ال�شرقية  البحرية  املنطقة  ـ�س  تخ�شَّ

واإحداثياتها يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، ل�شتخراج الرمال البحرية لأغرا�س الإن�شاءات 

والبناء، وُيـحَظر ا�شتخراجها لأغرا�س الدفان.

�ملادة �لثانية

ُيـحَظـر ا�شتخراج الرمال البحرية لأغرا�س الإن�شاءات والبناء من خارج املنطقة البحرية 

امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة.

�ملادة �لثالثة

َمـن يخالف  اآخر، يعاَقـب كل  اأ�شد من�شو�س عليها يف قانون  مع عدم الإخالل باأية عقوبة 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم 

عملية ا�شتخراج الرمال البحرية وبْيـعها.
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�ملادة �لر�بعة

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

�ملادة �خلام�سة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 يــــولـيــــــــــــو 2019م



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

28



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

29

وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )77( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت لنادي �لحتاد �لريا�سي و�لثقايف

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة :

يف  العاملة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته،

العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،

الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قْيـد  اأرقام  ن�ْشـر  ب�شاأن   1990 ل�شنة  القرار رقم )4(  وعلى 

لبع�س الأندية التى اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الحتاد الريا�شي والثقايف،

ـنة  للرقابة والرتاخي�س، املت�شمِّ امل�شاعد  الوكيل  باأعمال  القائم  مة من  وعلى املذكرة املقدَّ

وعدم  متتاليني،  عامني  ملدة  والثقايف  الريا�شي  الحتاد  لنادي  العمومية  اجلمعية  انعقاد  عدم 

انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س، 

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل

ـن جمل�س اإدارة موؤقت لنادي الحتاد الريا�شي والثقايف ملدة �شتة اأ�شهر، برئا�شة ال�شيد/  ُيـعيَّ

اأنور مهدي علي �شرف، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

نائبًا للرئي�س. 1- ميادة عبداهلل �شالح المعراج 

اأمين  ال�شر العام. 2- اأحمد عبداهلل محمد الدفاري 

الأمين المالي. 3- علي رم�شان حياء الم�شخ�س 

ع�شوًا. 4- عدنان نا�شر ماجد التوبالني 

ع�شوًا. 5- عبداهلل اأحمد محمد الحمر 

ع�شوًا. 6- عبدالوهاب اأحمد عبدالوهاب 
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ع�شوًا. 7- �شوقي دروي�س مكي 

ع�شوًا. 8- علي عبداهلل ال�شفار 

�ملادة �لثانيـة

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  ـن  املعيَّ الإدارة  ملجل�س  تكون 

للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم 

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 

 ،1990 ل�شنة  رقم )1(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.

�ملادة �لثالثة

ـن جميع اأموال النادي  على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعيَّ

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

�ملادة �لر�بعة

اأو�شاع  ب�شاأن  الريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  ـن  املعيَّ الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به،  ـنًا  النادي، مت�شمِّ

ِوْفـقًا لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها، وذلك خالل ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

�ملادة �خلام�سة

ـَرها وحتديد  ـن فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شْ يبا�شر جمل�س الإدارة املعَيَّ

يقوم  اأن  للنادي، على  العمومية  الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمـن 

املجل�س بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها 

اإدارة جديدًا يف اجلل�شِة  تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س 

للقانون  ِوْفـقًا  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  وذلك  ذاتها، 

والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

31

�ملادة �ل�ساد�سة

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأغ�شطــــ�س 2019م
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 9102( لسنة 4إعالن رقم )
 9102بشأن قرارات الترسٌة الصادرة خالل شهر أبرٌل 

 9119( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
 بشأن تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والمشترٌات والمبٌعات الحكومٌة تنشر المناقصات اآلتٌة

المجلس األعلى للقضاء 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

067,32 TASHEELAT CAR 
LEASING CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

للقضاءاستئجار سٌارات للمجلس األعلى  مناقصة 020,/0 ١

23,760 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

المخــازن المركزٌة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0372200,22 BUSINESS PLUS 
GENERAL TRADING 

١ المواد والمعدات كابالت أرضٌة مناقصة TP/HA/CT-
042/00/0200

١

327422 UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ المواد والمعدات مفاتٌح كهربائٌة مناقصة TP/HA/CT-
0,2/00/0200

٢

6,7222 SANA SCRAP ١ المواد والمعدات محوالت كهربائٌة مزاٌدة 81/02/0200 ٣

00076,0 AMEERI STORES ١ والمعدات المواد قواطع كهربائٌة مناقصة TP/H1/CT-
0,4/00/0200 

٤

0247222 COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

١ المواد والمعدات حمض الكبرٌتٌك لمحطة راس أبو جرجور إلنتاج المٌاه مناقصة TC/FN/CT-
0,0/00/0200

٥

6,07,22000, MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ والمعداتالمواد  صمامات مناقصة TP/FA/CT-
04,/00/0200

٦

627422 GULF FIBERGLASS 
FACTORY

١

327222 BAHRAIN NATIONAL 
PLASTIC CO

٢

100,300 المجموع )د0ب0(:

المواد والمعدات صنادٌق عدادات المٌاه مناقصة TP/HA/CT-
0,,/00/0200

٧

0,7222 SANA SCRAP ١ والمعداتالمواد  أسالك ألنٌوم وأبراج كهربائٌة مزاٌدة 81/02/0200 ٨

839,595.785 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

بولٌتكنك البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

62,7,,20422 INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ المواد والمعدات شراء المعدات الهندسٌة الخاصة بالمختبرات التالٌة لبولٌتكنك 
البحرٌن: مختبر القٌاس و التحكم، مختبر اآلالت الكهربائٌة، 

مختبر االتصاالت، مختبر اإللكترونٌات و مختبر الطاقة 
المتجدده

مناقصة 8C/220/0200 ١

,74620622 MANNAI TECHNICAL 
SERVICES

١

02723,0,,2 CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS

٢

2,72020,,2 ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST

٣

133,315.609 المجموع )د0ب0(:

المواد والمعدات توفٌر المعدات الهندسٌة لمعمل المٌكانٌكا و المواد لبولٌتكنك 
البحرٌن

مناقصة 8C/224/0200 ٢

530,886.009 الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:مجموع 
تمكٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,07,00 AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

خدمات تنظٌف لمكاتب تمكٌن مناقصة FN-033 ١

58,728 الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:مجموع 

�إعالنات ب�ساأن قر�ر�ت �لرت�سية من جمل�س �ملناق�سات و�ملز�يد�ت
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شركة تطوٌر للبترول

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

DTU 670,,70,0 07060720,0004* NPS BAHRAIN FOR 
OIL AND GAS WELLS 
SERVICES WLL

١ النفط توفٌر خدمات سلٌكالٌن مناقصة TC-022-0200 ١

02,72440000 GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES

١ المواد والمعدات تورٌدات معدات بولدن مناقصة PNC/Td02998/002/0200 ٢

4207406 BAHRAIN MEDICAL & 
INDUSTRIAL GAS PLANT

١ المواد والمعدات توفٌر السوائل والنٌتروجٌن مناقصة PNC/Td02998/004/0200 ٣

0037300 BAHRAIN WORKSHOP 
CO

١ النفط SUPPLY OF FLOWSERVE 
MECHANICAL SEAL

مناقصة PNC/Td02998/020/0202 ٤

0702,743,0032 VALVETECH LLC ١ النفط عقد زمنً لمدة ثالث سنوات لتورٌد مختلف أنواع 
الصمامات لشركة تطوٌر للبترول

مناقصة PNC/Td02998/030/0200 ٥

0,,7226 GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES

١ النفط PROVISION OF SERVICE OVERHAUL 
OF PUMPS AND MISCELLANEOUS 

MACHINING WORKS

مناقصة T8/03,46/0202 ٦

0067,20 MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

توفٌر صهارٌج نقل الدٌزل مناقصة TC-60,-0200 ٧

64,7,22 AL HARAM FIBERGLASS 
FACTORY

١ المواد والمعدات LONG TERM AGREEMENT OF SUPPLY 
OF NECK LOCK FOR STUFFING BOX

مناقصة PNC/Td02998/02,/0200 ٨

4,396,519.325 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

حلبة البحرٌن الدولٌة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,,7222 AGILITY BAHRAIN ١ النفط توفٌر خدمات الشحن واللوجستٌات لسباق جائزة البحرٌن 
0202وان  الكبرى لطٌران الخلٌج للفورمال

مناقصة 81P/20/0202 ١

75,000 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
شركة البحرٌن لإلستثمار العقاري

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,7223 NATIONAL BANK OF 
BAHRAIN B.S.C

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

فتح فرع لتقدٌم الخدمات المصرفٌة بمبنى ذا ترمٌنال العدلٌة مزاٌدة T8/0324,/0202 ١

327200 YACOOBI STORE CO ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع )شركة متجر ٌعقوبً 
الواقع بمنطقة سترة 30المحدودة( لتأجٌر المستودع رقم 

مناقصة hadadE-0202-,0, ٢

227222 BANZ GROUP ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع ) مجموعة بانز ( مناقصة hadadE-0202-4,3 ٣

,37200 شركة مزادات المنامة ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع )شركة مزادات المنامة ( 
الواقع بمنطقة سترة  62لتأجٌر المستودع رقم 

مناقصة hadadE-0202-600 ٤

313,846 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

شركة مطار البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

6700,7,4,0,20 EURODIVISAS S.A. ١

0702470,0 TRAVELEX W.L.L ٢

6,120,019.798 المجموع )د0ب0(:

المواد والمعدات تجهٌز و تشغٌل وإدارة خدمات تحوٌل العمالت األجنبٌة مناقصة 8HP/004/0200 ١

0647,42 INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

الهٌكل التكوٌنً للمناطق المرصوفة فً منطقة عملٌات تقٌٌم 
مطار البحرٌن الدولً

مناقصة 8HP/0,0/0200 ٢

,6732300,2 AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

(1TTHبرنامج إدارة خدمة تكنولوجٌا المعلومات ) مناقصة 8HP/064/0200 ٣

4447000 MOHAMMED AHMADI CO 
W.L.

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تورٌد العمالة الالزمة لالعمال الحرفٌة  لمطار البحرٌن 
الدولً لمدة ثالث سنوات

مناقصة 8HP/0,3/0200 ٤

4347,220,22 AL SHAYA TRADING 
COMPANY 

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

لحق االمتٌاز لتطوٌر وتشغٌل وحدات طلب تقدٌم اقتراح 
األغذٌة والمشروبات فً صالة الوصول والمغادرٌن فً 

مطار البحرٌن الدولً

مناقصة 8HP/000/020, ٥

7,237,163.548 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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شركة نفط البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0,07032 KANOO VEHICLE 
LEASING

١ المواد والمعدات ( سنوات,توفٌر خدمة تأجٌرالرافعه الشوكٌه لمدة خمس ) مناقصة T002022 )00) ١

03270,, NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ النفط الخلفً و  تورٌد الجسم الخارجً لحزمة االنابٌب و الغطاء
حزمة انابٌب جدٌدة

مناقصة 4022,,0 ),4) ٢

07323760,0022 MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

توفٌر خدمات التنظٌف لعدد من مرافق مصنع التكرٌر مناقصة T002226 ),3) ٣

072447232 YATEEM OXYGEN CO ١ النفط عقد لمدة ثالث سنوات  لتورٌد النتروجٌن المسال مناقصة T002046 )TTU) ٤

0272030422 BAHRAIN WORKSHOP 
CO

١ النفط T320HTتصلٌح توربٌن درٌسر راند رقم مناقصة 4022063 )00( )CP1P)0 ٥

0007,22 RSS BAHRAIN ١ المواد والمعدات سنوات لتوفٌر وحدة تبرٌد ٌشمل الكابالت و  عقد لمدة اربع
الخراطٌم و قنوات التبرٌد

مناقصة T022226),6) ٦

THP 0700072640,22 000702604,2* ABDUL KARIM H AL 
SINAN CO

١ النفط شراء محلالت إجمالً النٌتروجٌن / إجمالً الكبرٌت / 
وإجمالً الكلور

مناقصة 4022,,6 )0,) ٧

,070,6 ARKEMA FRANCE ١ النفط خدمات تورٌد و حقن ثنائً مٌثٌل الكبرٌتٌد مناقصة 4020,,4 ),6) ٨

0407043 MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC

١ النفط استبدال انابٌب وخراطٌم المحفزات المستخدمة فً عملٌات 
اصالح الهٌدروجٌن

مناقصة T002000 )TU8HH) ٩

607020 NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ النفط شراء لفائف الفرن الكامل مناقصة 42204,0 ١١

,0730004,2 CONTRACT 
RESOURCES OIL FIELD 
SERVICES LLC

١ النفط INTERNAL TUBE PIGGING OF 6VDU 
FURNACE 70F7001 DURING 6VDU 

DECOKE SHUTDOWN IN APRIL 2019

مناقصة T002220 )3,) ١١

5,637,172.520 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

طٌران الخلٌج

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0647,6,04,2 ALMOAYYED INTERIORS ١ المواد والمعدات تورٌد وتركٌب أثاث مصّمم لقاعة الصقر الذهبً لشركة 
الخلٌج طٌران

مناقصة 02-20-0260-8T8 ١

0007600 MILAN HOTEL ١ الطٌران توفٌر السكن المناسب لطاقم الضٌافة لشركة طٌران الخلٌج 
فً موسكو

مناقصة 00-24-0040-8T8 ٢

0267,00 ZIBO RAINBOW AIRLINE 
APPLIANCE

١ الطٌران المسافرٌن على طٌران الخلٌج شراء حزمة هداٌا  لالطفال مناقصة 00-20-00,,-8T8 ٣

6227206 SHERATON 
CASABLANCA HOTEL & 
TOWERS

١ الطٌران إٌجاد فندق مناسب الستٌعاب طاقم طٌران الخلٌج خالل 
( سنوات ٌبدأ 6توقفهم فً الدار البٌضاء لعقد مدته ثالث )

بمجرد االنتهاء من عملٌة المناقصة

مناقصة 00-24-004,-8T8 ٤

DTU ,072027222 03704,7,32* RRPF ENGINE 
LEASING LIMITED

١ الطٌران H662-022   طائرات اٌرباص مملوكة ومستخدمة  3بٌع
من طراز

مناقصة 02-20-020,-8T8 ٥

072627,,2 ALMOAYYED INTERIORS ١ الطٌران قاعة رجال االعمال فً المبنى المطار  تعٌٌن مقاول النشاء
الجدٌد

مناقصة 02-20-0202-8T8 ٦

3,7,,, TAV PRIMECLASS ١ مشارٌع المطار NEW TAV PRIMECLASS LOUNGE AT 
MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT 

(MCT)

مناقصة T8/03232/0202 ٧

007263 GENERAL AUTHORITY 
OF CIVIL AVIATION

١ الطٌران ENGINEERING OFFICE CONTRACT AT 
KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL 

AIRPORT (KAIA) - JEDDAH

مناقصة T8/0403,/020, ٨

28,876,379.450 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
مجلس النواب

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #

6,7002 KANOO VEHICLE 
LEASING

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تأجٌر سٌارة الستخدام معالً رئٌس مجلس النواب مناقصة 0/0202 ١

35,280 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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هٌئة البحرٌن للسٌاحة و المعارض

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0272,2 DREAM HOUSE 
MAINTENANCE CONT

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

إنشاء طابق المٌزانٌن جدٌد فً سوق باب البحرٌن 
التجاري0مع عمل نظام تكٌٌف الهواء

مناقصة 8ThH02,/0200 ١

DTU ,227,22 0037300* ODEON TOURISM 
INTERNATIONAL MALTA 
LTD.

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

مشروع استقطاب افواج سٌاحٌة من روسٌا )مناقصة دولٌة( مناقصة 22/0200 ٢

,,7222 MIRAJ GRAPHICS ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

إنشاء وتصنٌع وتشٌٌد منصة العرض لمعرضً السفر و 
0202فً الرٌاض و دبً لسنة  السٌاحة

مناقصة 8ThH/020/0202 ٣

311,561 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
هٌئة الكهرباء والماء

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

02,70,, ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ والمعداتالمواد  تزوٌد و تركٌب وحدات تكٌٌف جدٌدة إلدارة المخازن 
المستودعات فً منطقة سترة -المركزٌة 

مناقصة 0200-044-CC-NPTU ١

,,74400,22 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

( مواقع تابعة لهٌئة 4تزوٌد خدمة التنظٌفات العامة لعدد )
الكهرباء والماء

مناقصة 0200-004-PC-NPTU ٢

0762,7200 GRID SOLUTIONS SAS -
FOREIGN BRANCH

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

طرح مناقصة اعمال استبدال نظام التحكم المتكامل لمحطة 
كٌلوفولت 33و  002الحد لنقل الكهرباء جهد 

مناقصة 4330/0200/6022 ٣

6607,60 SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ المواد والمعدات تزوٌد وتركٌب قطع غٌار لنظام الحماٌة من الحرٌق التابعة 
لهٌئة الكهرباء والماء

مناقصة 0200-0,4-CC-1TTU ٤

0227222 GCC ELECTRICAL 
TESTING LABORATORY

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

توفٌر خدمة متخصصة فً عملٌات ادارة االصول ومعاٌرة 
األجهزة واختبار المواد والمعدات، واعداد دراسات متكامبة 

عن األنظمة الفنٌة لضمان اعتمادٌة وأمان شبكات نقل 
الكهرباء

مناقصة T8/03206/0202 ٥

4,720,0,22 SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS

١ اإلنشاءات 
الهندسٌة واالستشارات

إزالة األسفلت وتركٌب الطوب األرضً أمام مبنى اإلدارة 
بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

مناقصة 0200-064-CC-NPTU ٦

3,058,189.200 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

هٌئة جودة التعلٌم والتدرٌب

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

027022 جامعة كامبردج ١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

التعاقد مع جامعة كمبرٌدج لتوفٌر خدمات استشارٌة لعام 
لتمكٌنها من تنفٌذ االمتحانات الوطنٌة 0202

مناقصة T8/03,,0/0202 ١

29,100 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
اإلسكانوزارة 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

327600 TASHEELAT CAR 
LEASING CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

شهر 00سٌارة لوزارة اإلسكان لمدة  00استئجار عدد  مناقصة AC/24/02 ١

07,027222 ATLAS TRANSPORT 
CONTRACTING & 
MECHANICAL SERVICES 
CO

١ اإلنشاءات
واالستشارات الهندسٌة

INFRASTRUCTURE WORKS FOR 227 
NOS. D11 HOUSES &128 NOS. VILLA 

TYPE-03 AT SITE 230, BLOCK 937, 
BUHAIR (RIFFA)

مناقصة AC/20/00 ٢

1,849,388 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

األشغالوزارة 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0227,22 VIBRANT SERVICES ١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

 مشارٌع صٌانة المبانً
مشروع صٌانة حدٌقة قصر القضٌبٌة

مناقصة 8HU–9C/02-2220 ١

4,,7,20 GREEN TECHNOLOGY
CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تركٌب نظام الطاقة الشمسٌة لمشروع مدرسة سمو الشٌخة 
موزة بنت حمد آل خلٌفة

مناقصة PCU-02/2220 ٢

070227220 AQUA TECHNOLOGY 
TRANSFER

١ المواد والمعدات أعمال التشغٌل والصٌانة لمعدات تورٌد األوزون لوحدة 
الثالثٌة فً مركز توبلً لمعالجة مٌاه الصرف المعالجة 

الصحً

مناقصة ThT-0,/2260 ٣

0027222 THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO

١ المواد والمعدات إمداد الكلور السائل إلى محطة  -مشارٌع الصرف الصحً 
توبلً للصرف الصحً

مناقصة ThT-03/2262 ٤

0007460 UNITED INTERNATIONAL 
DECOR CO. W.L.L

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

اعمال تعدٌالت الطابق الثانً لمبنى مكاتب مجلس الشورى 
0200

مناقصة TC1/003/00 ٥

,7,66702200,4 AL JAMEEL 
CONSTRUCTION S.P.C 

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

المواصالت واالتصاالتالمبنى الرئٌسً لوزارة  مناقصة TC-0203-20 ٦

00370230034 EMCE CONSTRUCTION 
AND MAINTENANCE

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

 مشارٌع الصرف الصحً
خدمات الصٌانة الوقائٌة لوحدة المعالجة الثالثٌة لمده عامٌن 

(0200-0202)

مناقصة ThT-03/2203 ٧

407022 PHOENIX ENGINEERING 
SERVICES

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

إضافة طابق على مبنى -مشروع تطوٌر بولٌتكنك البحرٌن
 الحزمة )ج(-المكتبة

الخدمات األستشارٌة لإلشراف على تنفٌذ المشروع

مناقصة TCU-00/2220 ٨

10,197,797.138 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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األشغال وشئون البلدٌات والتخطٌط العمرانًوزارة 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

470227222 URBASER BAHRAIN CO 
W.L.L

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مشروع إدارة وتطوٌر مدفن عسكر للمخلفات مناقصة HDF/PHT/00/0200 ١

,67,42 AL HEKMA VETERINARY 
CENTRE

١ المواد والمعدات تورٌد اللقاحات البٌطرٌة مناقصة HDF/H9/62/0200 ٢

,307,620,,2 ALL FOOD FOR FOOD 
STUFF

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

بمنطقة  0620طرٌق  ,0مزاٌدة إستثمار مبنى رقم 
المنامة 606السوٌفٌة مجمع 

مزاٌدة HDF/PH/H2,/0200 ٣

406722, SARAYA CONTRACTORS 
CO

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

مناقصة بناء مأوى الحٌوانات السائبة مناقصة HDF/TU20/0200 ٤

072227222 PICO INTERNATIONAL ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

0202معرض البحرٌن لإلإنتاج الحٌوانً  مناقصة T8/03,20/0202 ٥

0207403 BAHRAIN MEDIA ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

من نوع  06مزاٌدة تشٌٌد وتأجٌر مواقع اعالنٌة لعدد 
مٌجاكوم المجموعة الثانٌة )بمحافظة المحرق(

مناقصة HDF/HH/H20/0200 ٦

30706, BAHRAIN MEDIA ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تأجٌر مواقع إعالنٌة من نوع أعمدة أناره تابعة للمحافظة 
سنوات    6مجموعات، لمدة  6الجنوبٌة مقسمة على 

مناقصة HDF/THH/H23/0200 ٧

7,288,825.550 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
الوطنيواالقتصادالماليةوزارة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

667322 STOP RENTEL CARS ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

سٌارات 02استئجار عدد  مناقصة ANP/20/0202 ١

DTU 07,067664 67000724200,0* OLIVER WYMAN ١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

المرحلة  -لتنفٌذ ضرٌبة القٌمة المضافة الخدمات االستشارٌة 
الثالثة

مناقصة T8/03003/0202 ٢

2,7,32 SECURI CORE S.P.C. ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

 0رجل و 00)توفٌر حراس أمن مدنٌٌن لمبنى الوزارة )
نساء

مناقصة ANP/26/0202 ٣

3,347,400.252 بالدٌنار البحرٌنً: مجموع الترسٌات

وزارة شئون اإلعالم

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,7002 ROHDE&SCHWARZ 
MIDDLE EAST AND 
AFRICA FZ-LLC

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

األرضً لنظام البث الرقمً  TFHتوفٌر الدعم الفنً 
UV8-T0 ألجهزة األرسال والخوادم

مناقصة 1FN1/06/0200 ١

076247422 APCO WORLDWIDE LLC ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

FPPانشاء مركز االتصال الوطنً  مناقصة T8/02,00/020, ٢

04272000402 BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تطوٌر وترقٌة بدالة األتصال الهاتفً مناقصة 1FN1/0/0202 ٣

02,7,22 ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING

١ المواد والمعدات طرح مناقصة عامة )محلٌة( لمشروع لشراء وتركٌب 
 كٌلو فولت أمبٌر( و القاطع 22,) 0مولدات كهربائٌة عدد 

اجهزة تخزٌن الكهرباء االحتٌاطٌة  6األوتوماتٌكً و
إذاعات الجدٌد 3وملحقاتها لمبنى الـ 

مناقصة 1FN1/04/0200 ٤

,047222 WADAH AL NAHAR 
CONTRACTING 

١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

مشروع مبنى االذاعة الجدٌد مناقصة 1FN1/00/0200 ٥

2,299,042.480 الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:مجموع 
وزارة شئون الشباب والرٌاضة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,07002 DREAM POOLS ١ اإلنشاءات 
واالستشارات الهندسٌة

عقد لصٌانة المشارٌع الرٌاضٌة التابعة لوزارة شؤون 
والرٌاضةالشباب 

مناقصة PNCH/T/0/0202 ١

447,30 TASHEELAT CAR 
LEASING CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

 6استئجار المركبات لوزارة شؤون الشباب والرٌاضة لمدة 
سنوات

مناقصة PNCH/T/06/0200 ٢

122,688 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
الترسية األصلي بالعملة * مبلغ 

األخرى.
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المخــازن المركزية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

488000 YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ المواد والمعدات (مبادل حراري )مبرد الزٌت مناقصة SP/S1/PT-
239/10/2018

١

28000 MANAMA SWITCHGEAR 
& LIGHTING W.L.L

١

618250 EUROPEAN 
CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE

٢

63,250 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات أبواب فوالذٌة مناقصة TG/D1/PT-
005/01/2019

٢

678046.265 YATEEM OXYGEN CO ١ المواد والمعدات إلى محطة رأس ( GO2) تزوٌد غاز  ثانً أكسٌد الكربون
المٌاه   ججرجور إلنتاأبو 

مناقصة SP/FN/PT-
023/02/2019

٣

418418 EUROTURBINE S.P.C ١ المواد والمعدات PIPE, POLYETHELENE MEDIUM
DENSITY

مناقصة TG/MM/PT-
014/01/2019

٤

1558200 TAQI MOHAMMED 
ALBAHRANA TRADING

١ المواد والمعدات JOINTS, CAST RESIN مناقصة TG/M1/PT-
019/01/2019

٥

374,914.265 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

488000 AON HEWITT (CYPRUS) 
LTD

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

المراجعة اإلكتوارٌة لصنادٌق الهٌئة العامة للتؤمٌن 
2018االجتماعً بمملكة البحرٌن لعام 

مناقصة 22/2019 ١

48,000 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 
بنك البحرين للتنمية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1008000 DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

الخدمات االستشارٌة الستراتٌجٌة التحول الرقمً لبنك 
البحرٌن التنمٌة بما فً ذلك صٌاغة االستراتٌجٌة ، تطوٌر 

طلب االقتراح وتقٌٌم البائعٌن وإدارة المشارٌع

مناقصة RNP//A//2019/1 ١

2698103 MEDGULF TAKAFUL ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

الحٌاة لمجموعة بنك البحرٌن  تؤمٌن صحً وتؤمٌن على
للتنمٌة

مناقصة RNP//A//2019/2 ٢

369,103 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

 9102( لسنة 5إعالن رقم )
 9102 مايوبشأن قرارات الترسية الصادرة خالل شهر 

 9119( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات اآلتية

الشركة العامة للدواجن

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

DEA 3488908000 384898000* GULF FEED MILL CO ١ المواد والمعدات بٌاضطن علف دجاج  2700تورٌد  مناقصة CPG- 1/2019 ١

3,489,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

4998321 EUROPEAN 
CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

مشروع هدم وبناء مسجد قاسم المهزع / المنامة مناقصة 1GAD/1-2018 ١

499,321 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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بورصة البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

628689.700 BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

لتؤمٌن الصحً والتامٌن على الحٌاة لموظفً بوصة البحرٌن مناقصة /1//2019/1 ١

62,689.700 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
شركة تطوير للبترول

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

108652.100 BAHRAIN WORKSHOP 
CO

١ المواد والمعدات شراء قطع غٌار مضخات نكٌسو مناقصة RNP/T581rre/185/2018 ١

3308130 ALMOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ المواد والمعدات  -خدمة صٌانة كهربائٌة منخفضة الجهد 
RNP/TDT1EER/199/2018

مناقصة TP-341-2018 ٢

USA 5398175 2038808.15* HOT-HED
INTERNATIONAL PTE 
LTD

١ النفط توفٌر خدمات اللحام لآلبار النفطٌة مناقصة RNP/T581rre/193/2018 ٣

USA 386388773 183758456.194* RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL L.L.C

١ النفط  -صٌانة شبكة التوزٌع الكهربائً عالً الجهد 
RNP/TDT1EER/212/2019 

مناقصة TP-338-2018 ٤

868857 BAHRAIN WORKSHOP 
CO

١

1738627 GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES

٢

1748077 RAMSIS ENGINEERING ٣

434,561 المجموع )د.ب.(:

النفط وتصنٌعهااصبلح المضخات  مناقصة RNP/T581rre/183/2018 ٥

8288175 ARKAD ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO. 
(ARKAD E&C)

١ النفط توفٌر الخدمات الهندسٌة مناقصة RNP/T581rre/174/2018 ٦

3,182,782.444 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة مطار البحرين

عمالت أخرى بحرينيدينار  العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2638844 YATES AND PARTNERS ١ مشارٌع المطار تقدٌم خدمات استشارٌة لتطوٌر منظومة العملٌات الخاصة 
بقاعات الضٌافة فً مبنى المسافرٌن الجدٌد بمطار البحرٌن 

الدولً.

مناقصة /DG/255/2018 ١

1568000 VERMINEX CO ١ مشارٌع المطار تقدٌم خدمة مكافحة الحشرات بكافة انواعها لمبانً ومرافق 
مطار البحرٌن الدولً

مناقصة /DG/242/2018 ٢

4808000 AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

بمطار تورٌد اٌدي عاملة لعملٌات استبلم ونقل االمتعة 
البحرٌن الدولً

مناقصة /DG/261/2018 ٣

385088412 SMSA EXPRESS 
TRANSPORTATION 
COMPANY

١ مشارٌع المطار SECURING LICENSE AGREEMENT 
WITH SMSA FOR CARGO VILLAGE -

REVENUE GENERATING

مناقصة T//26931/2019 ٤

182108000 BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
AIRPORT DEVELOPMEN

١ مشارٌع المطار ACQUISITION OF BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT 

DEVELOPMENT COMPANY (BIADCO) 
ASSETS

مناقصة T//26738/2019 ٥

1978000 THALES LAS FRANCE 
SAS

١ الطٌران تورٌد نظام ربط مراقبة الحركة الجوٌة مع قاعدة بٌانات 
العملٌات بمطار البحرٌن

مناقصة /DG/267/2018 ٦

2018940 PARAGON TRADING ١ الطٌران تورٌد وتركٌب حاوٌات قمامة بمطار البحرٌن الدولً. مناقصة /DG/241/2018 ٧

6,017,196 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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شركة نفط البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2398136 SAYBOLT 
INTERNATONAL -
BAHRAIN

١ النفط تشغٌل و صٌانة عدد جهازٌن اوتوماتٌكٌٌن محمولٌن 
الكترونٌٌن ألخذ العٌنات

مناقصة T180138 ١

6688000.700 CONTRACT 
RESOURCES OIL FIELD 
SERVICES LLC

١ النفط التعامل مع محفز المفاعبلت متعددة الطبقات تنفٌذ خدمات 
والتً تستخدم فً وحدات التكسٌر الهٌدروجٌنً وزٌوت 

2019التشحٌم وأفران تكوٌن الهٌدروجٌن فً ٌونٌو 

مناقصة T190021 ٢

182498580 CAPE RB HILTON ١ المواد والمعدات االنقاذ فً  تزوٌد خدمات الحبال عالٌة الفعالٌه ووخدمات
االماكن المحصوره بمناطق العملٌات التشغٌلٌه فً الشركه 
وفق االشتراطات الفنٌه المنصوص علٌها من قبل الشركه. 

سوف ٌطلب انتداب فرٌق انقاذ لؤلستجابه لحاالت الطوارىء 
فً االماكن المرتفعه و المحصورة

مناقصة T180114)53) ٣

USA 2783958179 1083558377.662* GRACE GMBH CO ١ النفط تورٌد مواد محفزة لوحدة التكسٌر و بالوسٌط الكٌماوي مناقصة Q098965 ٤

USA 1488015.120 558949.715* ORACLE SYSTEMS ١ النفط تجدٌد اشتراك رخصة إدارة المواهب المملوكة لشركة 
اوراكل

مناقصة Q102554 )09) ٥

1138611 ALHAJ HASSAN CRANE 
DIVISION

١

468899 AL HAIDARIYA HEAVY 
EQUIPMENT HIRING

٢

1298723 NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED)

٣

290,233 المجموع )د.ب.(:

النفط ذات حموالت لحد أقصى  -توفٌر خدمات تؤجٌر الرافعات 
طن 500طن إلى  350

مناقصة T180104 )28) ٦

12,858,277.077 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 

طيران الخليج

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1628819 A PLUS AVIATION 
PARTNERSHIP (PHILS.) 
CORPORATION

١ الطٌران الدولً مانٌبل  الدعم الفنً والصٌانة فً مطار نٌنوي أكوٌنو
الفلبٌن -

مناقصة 18-11-1911-/T/ ١

5678521 THAI AIRWAYS ١ الطٌران الخدمات التموٌنٌة فً مطار بانكوك الدولً مناقصة 18-08-1880-/T/ ٢

628396 AIRE INFLIGHT FZE ١ الطٌران توفٌر لحافات لمسافرٌن درجة الصقر الذهبً مناقصة 18-09-1888-/T/ ٣

USA 1528580 578675.24* AVIASEVEN ١ الطٌران الدعم الفنً والصٌانة ألسطول الطائرات فً مطار أدٌس 
اثٌوبٌا –أبابا الدولً 

مناقصة 19-02-1936-/T/ ٤

EUR 1888800 928700.8* IGA LOUNGE ١ الطٌران LOUNGE SERVICES AT YANI 
HAVALIMANI INTERNATIONAL 

AIRPORT-NEW AIRPORT AT ISTANBUL 

مناقصة T//27074/2019 ٥

USA 2378000 898586* UTC AEROSPACE 
SYSTEM COMPANY

١ الطٌران REPAIR OF A321 THRUST REVERSER 
PN 745-0002-515 SN 10950001 UNDER 

REPAIR ORDER 147768

مناقصة T//27076/2019 ٦

3738579 AIRBUS ١ الطٌران شراء حلول تقنٌة من شركة اٌرباص لتطوٌر طائرات 
 –لبلمتثال  لقوانٌن المراقبة التلقائٌة التابعة  320/321

البث

مناقصة 18-11-1909-/T/ ٧

598266 SOLA AIRLINE CUTLERY 
BV

١ الطٌران تورٌد منتجات الفوالذ المقاوم للصدأ و أدوات المائدة مناقصة 18-09-1891 -/T/ ٨

USA 1608155.770 608538.881* AIRBUS ١ الطٌران DIRECT PURCHASE FROM OEM -
AIRBUS FOR MODIFICATION KIT PART 

NUMBER 531262D06R09

مناقصة T//27088/2019 ٩

608509 SATAIR ١ الطٌران DIRECT PURCHASE OF ONE 
BOOTSTRAP KIT ALONG WITH 

WRENCH TORQUE FOR A320NEO

مناقصة T//27100/2019 ١١

718645 ECE GROUP ١ الطٌران توفٌر و تركٌب مستلزمات المطبخ  لصالة الصقر الذهبً مناقصة 19-03-1948-/T/ ١١

1,658,235.921 بالدينار البحريني: مجموع الترسيات
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مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1738533.726 FOUR SEASONS HOTEL ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

متخصصة فً الشئون الدولٌةاستضافة اجتماع منظمة دولٌة  مناقصة /GSAES/1/2019 ١

173,533.726 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
هيئة البحرين للسياحة و المعارض

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

DEA 280008000 2008000* العربٌة الدولٌةخدمات وسائل اإلعبلم  ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

التعاقد المباشر مع خدمات وسائل اإلعبلم العربٌة الدولٌة مناقصة /ETD/GEO/158/2019 ١

1068025 ADVIS AVIA ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مشروع إنشاء منتزه بحري تحت الماء مناقصة T//25712/2018 ٢

678000 PICO INTERNATIONAL ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

إنشاء وتصنٌع وتشٌٌد منصة العرض لمعرضً السفر و 
2019السٌاحة فً موسكو لسنة 

مناقصة /TED/109/2019 ٣

373,025 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
هيئة الكهرباء والماء

عمالت أخرى دينار بحريني الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3458720 POWER TECH 
DEVELOPMENT

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تزوٌد أٌدي عاملة مهرة لمحطة حوار إلنتاج الكهرباء 
سنٌن. 3والماء بجزر حوار لمدة 

مناقصة 2019-010-RP-EPA ١

9128751 ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تزوٌد عمالة متخصصة لصٌانة التور بٌنات الغازٌة من 
سنوات 4بمحطتً الرفاع و سترة لمدة  -ألستوم -النوع 

مناقصة 2018-183-RS-EPA ٢

1,258,471 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
وزارة اإلسكان

عمالت أخرى دينار بحريني الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

5688000 FRESHFIELDS 
BRUCKHAUS DERINGER 
S P C

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

منحة دولة الكوٌت الشقٌقة طلب الموافقة على ترسٌة 
خدمات إستشارٌة قانونٌة

مناقصة T//27033/2019 ١

568,000 بالدينار البحريني: مجموع الترسيات

وزارة األشغال

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8118063.885 AL JAMEEL 
CONSTRUCTION S.P.C 

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

 مبنى أكادٌمً بمدرسة الشٌخ محمد بن خلٌفة اإلبتدائٌة
 اإلعدادٌة للبنٌن فً البدٌع

مناقصة GPA-18/0006 ١

498995 ORYX TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

نظام نمذجة معلومات البناء مناقصة ATA-ASAS-18-001 ٢

861,058.885 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشئون البلديات 

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1682618462.109 BLUESCAPE 
PROPERTIES 

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

مزاٌدة انشاء وتشغٌل سوق مدٌنة حمد الشعبً مزاٌدة MUF/GMS/D11/2018 ١

1148000 SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

صٌانة المزروعات فً المناطق السكنٌة بالمنطقة الجنوبٌة 
لمدة سنتٌن

مناقصة 24/2018 ٢

408510.892 ALMOAYYED 
CONTRACTING GROUP 
W.L.L.

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

الحدائق والشوارع لبلدٌة المنطقة الشمالٌة صٌانة منشؤت مناقصة MUF/FDM/34/2018 ٣

1278500 GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. S.P.C

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

الخدمات االستشارٌة لئلشراف  -المشارٌع االستراتٌجٌة 
على تنفٌذ مشروع صالة متعددة األغراض فً الحد 

مناقصة SPA -18/0011 ٤

1578969 BAHRAIN MEDIA ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مزاٌدة تؤجٌر مواقع إعبلنٌة نوع  Dببلدٌة المنطقة الشمالٌة 
المجموعة -موبٌز 

مزاٌدة M10/FDM/D26/2018 ٥

1608000 THIRD EYE MEDIA ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مواقع اعبلنٌة من نوع ٌونً بول  4مزاٌدة طرح عدد 
بحدٌقة المحرق الكبرى

مزاٌدة MUF/MM/D21/2018 ٦

728409.250 BLACK GOLD 
EQUIPMENT HIRING

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مناقصة زمنٌة لصٌانة العاب الحدائق لبلدٌة المنطقة الشمالٌة مناقصة MUF/F53/36/2018 ٧

7408875 NEWCASTLE 
CONSTRUCTION

١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

مشروع تجمٌل تقاطع الفاروق مناقصة MUF/GMS/35/2018 ٨

17,674,726.251 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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وزارة التربية والتعليم

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #

488700 NASS INTERNATIONAL 
TRADING CO

١ المواد والمعدات استبدال ثبلثة من المصاعد الهدرولٌكٌة فً مدارس وزارة 
التربٌة والتعلٌم

مناقصة 30-S-2018 ١

1388000 INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ المواد والمعدات اســتبدال المكٌفات المركزٌة بمدارس وزارة التربٌة  
المرحلة الرابعة -والتعلٌم 

مناقصة 38-S-2018 ٢

3918600 COMPUTER WORLD ١

288875 ALMOAYYED 
COMMERCIAL SERVICES

٢

420,475 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

الوسائط المتعددة مع التركٌبتوفٌر أجهزة تفاعلٌة لعرض  مناقصة M/45/2018 ٣

607,175 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
وزارة الداخلية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2118200 أسامة محمود ابراهٌم المحمود ١ اإلنشاءات 
واالستشارات 

الهندسٌة

المبنى اإلداري لمحافظة المحرق )البسٌتٌن ( مناقصة T//24401/2017 ١

758425.630 AL NAMAL MECHANICAL 
CONTRACTING CO

١

2968368.380 ABU RADWAN BUILDIND 
MATERIALS TRADING 
AND CONSTRUCTION 

٢

1068097.150 EUROPEAN 
CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE

٣

18560.500 KAVALANI & SONS W.L.L ٤

479,451.660 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات مناقصة توفٌر مواد البناء لوزارة الداخلٌة مناقصة 13/2018 ٢

690,651.660 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:


وزارةالصحة

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2808106 FOROOGHI PHARMACY ١ المواد والمعدات ازالة الجهاز القدٌم واعداد الموقع وتورٌد وتركٌب جهاز 
الموجات التصادمٌة

مناقصة MO1/129/2018 ١

1458305.500 GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١ المواد والمعدات موفرة للطاقة لعدة منشآت صحٌة بوزارة  تركٌب مصابٌح
الصحة

مناقصة MO1/104/2018 ٢

28732.700 MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

١

1418562.410 BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٢

68763 TECHNOCHEM TRADING ٣

151,058.110 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات تزوٌد مواد مختبرٌة مناقصة MO1/002/2018 ٣

2838750 KANOO POWER 
SOLUTIONS

١ المواد والمعدات تورٌد وتركٌب وتشغٌل مولدات محرك الدٌزل ومفتاح 
التحوٌل التلقائً فً المرافق الصحٌة المختلفة

مناقصة MO1/126/2018 ٤

968094 AL MANHAL WATER 
FACTORY

١ المواد والمعدات توفٌر مبردات وقنٌنات مٌاه الشرب واألكواب الورقٌة  
لجمٌع المواقع الصحٌة التابعة للوزارة

مناقصة MO1/131/2018 ٥

708200 TIME RECRUITING 
MANPOWER AGENCY

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

سائق خدمات صحٌة  لوزارة الصحة 15توفٌر  مناقصة MO1/100/2019 ٦

468539.360 WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

468800 SALMANIYA GATE 
PHARMACY

٢

93,339.360 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات شراء وتوفٌر أدوٌة مخزنة مناقصة T//26656/2019 ٧

198800 INDRA SYTEMAS ١ غٌر مصنف  مشروع تطوٌر نظام تقنٌة الخدمات الصحٌة
1EDTT1AT

مناقصة MO1/140/07 ٨

1,139,652.970 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3578622 SALAM ENTERPRISES 
CO

١ المواد والمعدات أثاثتورٌد وتركٌب  مناقصة E031/2017 ١

568041 AWAL STATIONERY ١ المواد والمعدات تورٌد وتركٌب المعدات المكتبٌة مناقصة E028/2017 ٢

413,663 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
الوطنيواالقتصادالماليةوزارة

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

468750 H2M ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

12Mطلب التعاقد المباشر مع شركة  مناقصة 43/2019م و ت ر/ ١

180188888 EURO MOTORS CO. 
W.L.L

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

استئجار سٌارات  مناقصة 1NR/06/2019 ٢

1078100 KPMG/FAKHRO ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تقدٌم الخدمات األسنشارٌة لتحدٌث الدلٌل المالً الموحد مناقصة 1NR/08/2018 ٣

1,172,738 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
وزارة المواصالت واالتصاالت

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

698800 CITYNEON MIDDLE EAST 
W.L.L

١ المواد والمعدات تجهٌز وتشٌد شالٌه معرض البحرٌن الدولً للطٌران 
 23-17للمشاركة فً معرض بارٌس الجوي فً فرنسا من 

2019ٌونٌو 

مناقصة /ADS 2020/ 001/2019 ١

69,800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون اإلعالم

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1538800 MEDIA HOUSE ١

608610 SKETCH MEDIA ٢

USA 758000 288350* BABY CLAY ٣

USA 608000 228680* BABY CLAY ٤

USA 758000 288350* ART GROUP ٥

USA 758000 288350* ACTIVE MEDIA ٦

322,140 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

2019برامج ومسلسبلت لشهر رمضان المبارك لعام  مناقصة 2019 \ 193 \و ش إ  ١

1238567.720 WAJDA INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
SERVICES W.L.L.

١ المواد والمعدات توفٌر وصبلت بث ماٌكروٌف للتغطٌات المباشرة لفعالٌات 
وزارة شإون اإلعبلم والجهات المحلٌة األخرى

مناقصة AFNO/2/2019 ٢

445,707.720 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

228800 SALAHUDDIN SOFTECH 
SOLUTION

١ غٌر مصنف MAGROSTDTAOF برنامج مناقصة T//10255/2009 ١

22,800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
وزارة شئون الشباب والرياضة

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

458150 AL MAD CONTRACTING ١ المواد والمعدات تورٌد وتركٌب أرضٌات خشبٌة لصالة نادي الرفاع 
النموذجً

مناقصة RNPM/S/32/2018 ١

45,150 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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المخــازن المركزٌة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,2921, AL BAKALI GENERAL TRADING 
CO

١ المواد والمعدات اعمدة انارة مناقصة 9P7NF7G9-,117,171,22 ١

02926, GULF FIBERGLASS FACTORY ١ المواد والمعدات BOX WATER METER & CHANNEL PIPE مناقصة 9P7GA7G9-,207,271,22 ٢

0291,, ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ المواد والمعدات CABLE, UNDERGROUND مناقصة 9P7KM7G9-
,,27,271,22

٣

11491,, EMCO CO ١ المواد والمعدات عدادات مٌاه مناقصة 9P7KA7G9-
,1,7,171,22

٤

629264 PH TRADING ١

266962, EMCO CO ٢

205,356 المجموع )د1ب1(:

المواد والمعدات SMART METER مناقصة 9P7GA7G9-,127,171,22 ٥

1096,, MOHAMMED HASAN 
ALMAHROOS.CO BSC

١ المواد والمعدات PADLOCK مناقصة 9P7NF7G9-,267,271,22 ٦

209,2,16,, AL BAKALI GENERAL TRADING 
CO

١

219220112,

122142,

MOHAMMED FAKHROO & 
BROS

٢

0924116,, AL MADAR GENERAL TRADING ٣

29,997.970 المجموع )د1ب1(:

المواد والمعدات WATER FITTINGS مناقصة 9P7KM7G9-
,227,271,22

٧

229112 ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ المواد والمعدات CABLE, UNDERGROUND مناقصة 9P7KK7G9-
,2/7,271,22

٨

62966, AHMED OMER TRADING W.L.L ١ المواد والمعدات VALVE, STOP مناقصة 9P7KM7G9-
,247,271,22

٩

2090/6 KHAYBER TRADING COMPANY ١ المواد والمعدات JOINT KIT CABLE مناقصة 9P7NF7G9-,6,7,071,22 ١١

881,076.970 بالدٌنار البحرٌنً:مجموع الترسٌات 

 9102( لسنة 6إعالن رقم )
 9102 ٌونٌوبشأن قرارات الترسٌة الصادرة خالل شهر 

 9119( لسنة 76( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
بشأن تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والمشترٌات والمبٌعات الحكومٌة تنشر المناقصات اآلتٌة

أكادٌمٌة الخلٌج للطٌران

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

DSU 2192219,21 692229,,41224* TRU SIMULATION ١ الطٌران PURCHASE OF A320 STD 2.0 CEO/NEO FULL 
FLIGHT SIMULATOR

مناقصة AGG-Q-,12-22 ١

4,911,006.996 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

الشركة القابضة للنفط والغاز

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

ABG 24,9,,, 62694,,* VERUS PARTNERS ١ النفط FINANCIAL ADVISORY SERVICES مناقصة 9B71/26671,22 ١

585,600 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

المجلس األعلى للشباب والرٌاضه

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

/6922, ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

أعمال نظافة شاملة تشمل توفٌر العمالة والمواد والمعدات وأجهزة التعطٌر 
والتعقٌم

مناقصة 171,22 ١

74,880 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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النٌابة العامة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,0942, SINGAPORE CLEANING 
SERVICES

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تنظٌف مبنى النٌابة العامة والمبانً التابعة لها مناقصة 271,22 ١

103,680 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

الهٌئة العامة للتأمٌن االجتماعً 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

629224 KPMG/FAKHRO ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

المعلوماتمشروع توحٌد البنٌة التحتٌة لتقنٌة  مناقصة 071,26 ١

48,996 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

بدالة انترنت البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2//92/, ALMOAYED GROUP W.L.L. ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

عملٌات البدالةتشغٌل مركز  مناقصة B107,271,22 ١

177,870 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

بولٌتكنك البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

109422 ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST

١ المواد والمعدات معدات هندسٌة للقٌاس و االختبار لجمٌع مختبرات بولٌتكنك البحرٌن توفٌر 
الكهربائٌة واإللكترونٌة

مناقصة BG7,,271,22 ١

23,681 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

تمكٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

/29066 BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

شراء مجموعة من األجهزة الشبكٌة مناقصة 9B71/21671,22 ١

78,345 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

جامعة البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #

66914, ORLANDO CONSTRUCTION CO. 
S.P.C

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

إنشاء مبنى للحراسة بالبوابة الغربٌة لجامعة البحرٌن مناقصة D1BG7071,22 ١

/,9,,, GULF CUSTOMER 
EXPERIENCE

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

بالجامعةتوفٌر خدمة مركز اإلتصال  مناقصة D1BG72671,22 ٢

124,260 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

حلبة البحرٌن الدولٌة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2906/966211,, LE MANS ENDURANCE 
MANAGEMENT

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

1,22ساعة لحلبة البحرٌن الدولٌة  21سباق التحمل  مناقصة 9B71/22271,22 ١

6609,,, MUSCO GULF LIGHTING AND 
CONTRACTING

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تطوٌر إضاءة مضمار السباق بحلبة البحرٌن الدولٌة  مناقصة B1P7,/71,22 ٢

1,810,549.200 الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:مجموع 

شركة البحرٌن لإلستثمار العقاري

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,,902/14,, مطعم نصٌف ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

المحرقالتعاقد المباشر مع مطعم نصٌف بمشروع "سعادة" بمنطة  مزاٌدة 9B71/1,171,22 ١

619621 SECURI CORE S.P.C. ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

توفٌر خدمات األمن والسالمة بمنطقة بالج الجزائر مناقصة 9UGKGA7GK7,6/71,22 ٢

152,809.600 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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شركة تطوٌر للبترول

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

294449/,/ SCHLUMBERGER OVERSEAS 
S.A

١

294229012 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN 

٢

3,278,028 المجموع )د1ب1(:

النفط ENG79G9199E722471,22 -توفٌر رٌشة الحفر  مناقصة 9G-0,2-1,22 ١

DSU 2901496/2 0961696641241* NPS BAHRAIN FOR OIL AND 
GAS WELLS SERVICES WLL

١ النفط COILED TUBING SERVICES -
RFP/TATWEER/203/2018

مناقصة 9G-016-1,22 ٢

DSU 1296229260121, 2924,92221622* SCHLUMBERGER OVERSEAS 
S.A

١ النفط الخدمات المتعلقة بهاتوفٌر سوائل حفر اآلبار و  مناقصة ENG79421rre721671,22 ٣

/904,96/4 FMC TECHNOLOGIES 
SINGAPORE PTE. LTD

١ النفط FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS 
PURCHASE AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF 

WELLHEAD SYSTEM

مناقصة ENG79421rre712271,22 ٤

694669,,, AHMED MANSOOR ALAALI ١

492649,,, BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL 
SERVICES - STS

٢

10,800,000 المجموع )د1ب1(:

النفط توفٌر خدمات االنشاءات والصٌانة الشاملة للنفط والغاز مناقصة 9G-,12-1,24 ٥

2/1912, MANNAI TECHNICAL SERVICES ١ المواد والمعدات SUPPLY OF EMERSON TRANSMITTER مناقصة ENG79421rre712/71,22 ٦

//9222 AL MADAR TRADING ١ النفط SUPPLY OF TECHNICAL AMERICA PUMPS SPARE 
PARTS

مناقصة 9B71422,71,22 ٧

33,375,150.361 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

شركة مطار البحرٌن

عمالت أخرى بحرٌنًدٌنار  العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

42,9416 BAHRAIN LIMO ١ مشارٌع المطار خدمات نقل الركاب من مواقف السٌارات المختلفة بمطار البحرٌن الدولً مناقصة BGP716271,22 ١

2029,14 GULF EQUIPMENT & 
TECHNOLOGY

١ مشارٌع المطار الصٌانة السنوٌة لضواغط أطلس كوبكو لضخ الهواءعقد  مناقصة BGP710071,22 ٢

296,09622 UNITED PARCEL SERVICES 
(UPS)

١ الطٌران NEW CARGO AREA FOR REVENUE GENERATING 
CONTRACTS

مناقصة 9B714/0671,22 ٣

019241 DAR SSH INTERNATIONAL 
ENGINEERING CONSULTANTS

١ الطٌران تقدٌم خدمات استشارٌة لعملٌات مواقف السٌارات بمطار البحرٌن الدولً مناقصة BGP71/171,22 ٤

2,266,030 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

شركة نفط البحرٌن

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1269222 GULF EQUIPMENT & 
TECHNOLOGY

١ المواد والمعدات استبدال المضخات الهوائٌة فً مٌناء بابكو مناقصة Q,2/266 )46) ١

10192161226 AL AMIN FRESH FRUITS EST. ١ المواد والمعدات توفٌر فواكة وخضروات محلٌة و مستوردة لنادي العوالً ، الدار ، مستشفى 
سنوات 0عقد زمنً لمده  -المصفاة  العوالً و مطعم 

مناقصة Q2,24,2 ٢

46922, BAHRAIN SHIP REPAIRING & 
ENGINEERING CO

١ النفط SCHEDULED SLIPPING OF BUNKER BARGE BAPCO-
2

مناقصة 922,,,2 ٣

DSU 094,,9,,, 2904,92,,* HAYA AL KAHALIFA LEGAL 
OFFICE

١ النفط BAPCO MODERNIZATION PROGRAM LENDERS 
LOCAL LEGAL COUNSEL

مناقصة 9B71/,6271,22 ٤

29,129226 HALDOR TOPSOE ١ النفط إستبدال القطع الرئٌسٌة فً فرن وحدة الهٌدروجٌن مناقصة 922,222 )G 412 91T)1 ٥

6,69,,, MOHAMMED ABDULRAHMAN 
AL BAHAR

١ النفط HIRE OF ELECTRICAL DIESEL GENERATORS FOR 
AWALI POWER NETWORK

مناقصة 922,,14 ٦

629266 THERMODYNE S.A.S ١ النفط STEAM TURBINE 2 - SPARE PARTS مناقصة Q2,12,1 )02) ٧

3,450,821.815 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

شئون الجمارك

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

6669,201264 ALMOAYYED CONTRACTING 
W.L.L.

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

مشروع أعمال تجدٌد مبنى شئون الجمارك بمنطقة الحد مناقصة PG79PS71271,22 ١

445,013.856 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

46

طٌران الخلٌج

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

669,46 GULF COMPUTER SERVICES ١

1922, ALMOAYYED COMPUTERS ٢

56,255 المجموع )د1ب1(:

الطٌران توفٌر اجهزة حاسوب مكتبٌة ومتنقلة مناقصة 22-,2-2214-B9B ١

2069220 AERO SECUR ١ الطٌران خدمات األمن فً مطار تشارلز دٌقول الدولً بارٌس مناقصة 22-22-22,6-B9B ٢

/19611 INTERNATIONAL AVIATION 
BUSINESS

١ الطٌران الخدمات األرضٌة للمسافرٌن فً مطار القاهرة الدولً مناقصة  2/-2,-2/12-B9B ٣

DSU 090209261 2916194/01264* HONEYWELL AEROSPACE ١ الطٌران FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (FMS) مناقصة 9B71/2/171,22 ٤

290/09222 AIR FRANCE ١ غٌر مصنف الخدمات األرضٌة فً مطار بارٌس مناقصة ,2-2-,064-19P ٥

1219,22 COMPUTER WORLD ١ الطٌران SUB-CONTRACTING OF IT RESOURCES مناقصة 22-,2-2210-B9B ٦

3,171,639.856 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

مجلس النواب

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2019262 SNIC INSURANCE ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

( لكل من السادة سعادة النواب و موظفً  171,22الصحً )  مناقصة التأمٌن
,1,2271,1األمانة العامة لمجلس النواب و عائالتهم 

مناقصة 171,22 ١

832,941 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

هٌئة البحرٌن للثقافة واآلثار

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

12292,, AIRMECH COMPANY W.L.L ١ المواد والمعدات اسنبدال أجهزة تبرٌد فً متحف البحرٌن الوطنً مناقصة 2/-1,22 ١

291,900 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

هٌئة البحرٌن للسٌاحة و المعارض

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

/,9,,, MARK STEWART 
PRODUCTIONS LIMITED

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تصوٌر فٌلم قصٌر عن الغوص فً البحرٌن مناقصة 9B71/26171,22 ١

ABG 26,9,,, 2296,,* LAGARDE'RE SPORTS ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

التسوٌق والتروٌج لمملكة البحرٌن سٌاحٌا عبر المالعب الرٌاضٌة مناقصة 9B71/26/71,22 ٢

22,96,, SECURITY SOLUTIONS CO ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

خدمات توفٌر رجال امن وسالمة مناقصة B99G22671,22 ٣

271,900 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:               

الكهرباء والماء هٌئة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

4//91211222 NASS CONTRACTING CO. W.L.L ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

كٌلوفولت واألعمال المدنٌة المصاحبة لها ,11تركٌب كابالت جهد  مناقصة 644271,24702,, ١

4629/26 PAVILION WATER ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مشروع تجرٌبً إلنتاج المٌاه الصالحة للشرب ومعالجة مٌاه الصرف الصحً مناقصة 9B71/26/71,22 ٢

1906296,, ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

كٌلوفولت واألعمال المدنٌة المصاحبة لها 44جهد تركٌب كابالت  مناقصة 644271,24702,, ٣

209661 ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L

١ المواد والمعدات اجراء أعمال الفحوصات األولٌة واخذ قراءة األحمال  لتحدٌد األعطاب 
لتوزٌع الكهرباءوتصوٌرها لتحدٌد الصٌانة المطلوبة  بالمحطات الفرعٌة 

مناقصة 1,22-,02-EG-9UU ٤

2902,9,,, EMCO CO ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

 -تزوٌد نظام بنٌة أساسٌة متطورة لعدادات المٌاه الذكٌة بالمحافظة الجنوبٌة 
المرحلة الثانٌة

مناقصة 1,22-,22-GG-1UU ٥

091/69022 ALGIHAZ CO. FOR 
CONTRACTING AND TRADING 
AND TOURISM LTD.

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

 -أعمال تحوٌل خطوط الكهرباء ذات الجهد العالً لمشروع تطوٌر شارع الفاتح 
تزوٌد وتركٌب وإختبار كابالت جدٌدة وأعمال مدنٌة مرافقة

مناقصة 1,22-144-GK-99U ٦

06,922/1,6, SAMA SAFETY & SECURITY ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

أعمال صٌانة لنظام الحماٌة وإخماد الحرٌق بمختلف المواقع التابعة لهٌئة 
الكهرباء والماء

مناقصة 1,22-162-EG-1SSU ٧

49222924410,6 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY 
SYSTEMS CO. 

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

 -كٌلوفولت  ,11المحوالت والمفاعالت الكهربائٌة جهد أعمال تصنٌع و تركٌب 
AIDFUG1 9I9P9E1P

مناقصة 64/,71,22702,, ٨

16922496661206 AL MASHARIQ TRADING & 
CONTRACTING CO.

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

كٌلوفولت ,11أعمال محطات نقل الكهرباء جهد  مناقصة 64/671,24702,, ٩

00966690,21410 MOHAMMED AL OJAIMI 
ESTABLISHMENT 

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

كٌلوفولت 44و ,11أعمال الكابالت المغذٌة جهد  مناقصة 64/271,24702,, ١١

74,016,517.700 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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هٌئة المعلومات والحكومة اإللكترونٌة

أخرىعمالت  دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

249/42 PARAMOUNT COMPUTER 
SYSTEMS

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مشروع نظام التحكم بدخول الشبكة  مناقصة 4AG71,2/7,6 ١

02906212,, ALMOAYED GROUP W.L.L. ١  الخدمات والمزاٌدات
واالستثمار

مناقصة توظٌف فرٌق عمل الدارة دعم و صٌانة النظم الحكومٌة مناقصة 4AG71,227,1 ٢

128,116.800 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة اإلسكان

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,269/6, إئتالف شركات إٌوان ودار الخلٌج وحاج  ١ اإلنشاءات واالستشارات
الهندسٌة

CONTRACT MANAGEMENT & SITE SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE 

CONSTRUCTION  OF 720 SOCIAL APARTMENT 
UNITS IN MADINAT SALMAN ISLAND 11, PLOTS 17 & 

18

مناقصة SG71,72/ ١

1,015,750 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة األشغال

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

16,9066 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

 مشارٌع صٌانة المبانً
حدٌقة قصر القضٌبٌةمشروع صٌانة 

مناقصة BKU–AG722-,,,2 ١

1906,9,,, AECOM MIDDLE EAST ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

الخدمات األستشارٌة إلدارة المشروع -مشروع المدٌنة الرٌاضٌة بالصخٌر  مناقصة SGU-227,,,/ ٢

1090229222124, مجموعة بٌنونة الغربٌة للمقاوالت ذ1م1م ١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

التأهٌل المسبق لشركات المقاوالت الهندسٌة المنفردة أو المتحدة )ذات تصنٌف 
GG  أوG  لدى وزارة األشغال وشئون البلدٌات والتخطٌط العمرانً أو ما

ٌعادله( لتنفٌذ مشروع توسعة وتمدٌد وتطوٌر شارع الشٌخ زاٌد والطرق 
البحرٌن ضمن المشارٌع الممولة من صندوق أبوظبً  المرتبطة به فً مملكة

للتنمٌة

مناقصة GQ-P9U7171,26 ٣

12,9,,, YATEEM AIRCONDITIONING 
W.L.L.

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

عقد صٌانة لمجمع دار الحكومة بالمنامة، المتمثل فً مبنى رئاسة الوزراء 
القدٌمةوالمبنى الملحق ومبنى الحكومة 

مناقصة BKU-227,,,2 ٤

40492,416/2 MC6 INDUSTRIAL SERVICES ١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

مشروع تشغٌل وصٌانة محطة صرف صحً المعامٌر مناقصة S9S-227,,16 ٥

26,826,451.439 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

والتخطٌط العمرانًوزارة األشغال وشئون البلدٌات 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1069,,, GULFCO EQUIPMENT RENTAL ١

469,,, GULF CITY CLEANING CO ٢

6,9,,, URBASER BAHRAIN CO W.L.L ٣

009,,, NIDUKKI TRADING COMPANY ٤

229,,, SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS

٥

393,000 المجموع )د1ب1(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

مزاٌدة بٌع مركبات ثقٌلة مزاٌدة KDF7PKS7G,471,22 ١

4,9,,, GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

الرمل الزراعً واالسمدةمناقصة زمنٌة لتوقٌر  مناقصة K117F4271671,22 ٢

26,9621 AL NASHER PROMOTION 
ADVERTISING 

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

موقع من نوع موبٌز بنطاق امانة   ,22مزاٌدة تأجٌر مواقع اعالنٌة لعدد 
العاصمة

مزاٌدة KDF7PK7G,/71,22 ٣

1,403,412 بالدٌنار البحرٌنً:مجموع الترسٌات 
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وزارة التربٌة والتعلٌم

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

62,94,, NATIONAL BOOKSHOP ١ المواد والمعدات N1PDSشراء كتب اللغة اإلنجلٌزٌة للتعلٌم اإلعدادي سلسلة  مناقصة 9B71/24171,22 ١

26922616,, AWAL PRESS ١

26922616,, AL MANAR PRESS ٢

26922616,, ARABIAN IMPRESSIONS 
DESIGN & PUBLIC RELAT

٣

26922616,, ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

٤

340,782.000 المجموع )د1ب1(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

طباعة كتب التعلٌم األساسً والثانوي للعامٌن الدراسٌٌن القادمٌٌن 
 1,1,71,12و ,1,2271,1

مناقصة 9B71/24,71,22 ٢

20090001000 CASTILLO TRADING & 
CONSTRUCTION

١

20090001000 EUROPEAN CONSTRUCTIONS 
& MAINTENANCE

٢

20090001000 ALFOUZ CONTRACTING CO. 
W.L.L.

٣

399,999.999 المجموع )د1ب1(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

صٌانة وإصالح التركٌبات الكهربائٌة بمدارس وإدارات الوزارة شاملة قطع 
الغٌار لمدة سنتٌن

مناقصة 46-S-1,24 ٣

29126924,

0/29066

GULF CITY CLEANING CO ١

66942, CLEANCO W.L.L ٢

442924, ALFOUZ SERVICES CO. W.L.L ٣

2960/9,/1 BASMA MARBLE & GRANITE ٤

3,835,216 المجموع )د1ب1(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تنظٌف مدارس ومبانً وزارة التربٌة والتعلٌم مناقصة 6-S-1,22 ٤

5,056,597.999 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة الداخلٌة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2494,,1//6 EUROPEAN CONSTRUCTIONS 
& MAINTENANCE

١

2910,126, TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING

٢

6/9220146, KAVALANI & SONS W.L.L ٣

212922/1/6, PEARL INDIA TRADING CO. 
WLL

٤

197,533.125 المجموع )د1ب1(:

المواد والمعدات توفٌر مواد كهربائٌة لوزارة الداخلٌة مناقصة 2171,22 ١

/,92/6 CAPITAL TRADING & INDUSTRY ١

6,9/1, RAMEZ TRADING & 
MARKETING CO

٢

292/6 ALKUWAITI MARKETING ٣

121,570 المجموع )د1ب1(:

المواد والمعدات توفٌر بطانٌات وشراشف ومراتب لوزارة الداخلٌة لمدة سنتٌن مناقصة ,671,22 ٢

319,103.125 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

الصحةوزارة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

249166 BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

١ المواد والمعدات TELEPHONE INSTALLATION & USAGE FOR ABRAJ 
AL KHAIR BUILDING

مناقصة 9B71/22271,22 ١

6922, ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST

١

26966, ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS CO

٢

060 ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING

٣

6,, CANAR TRADING CO ٤

21,183 المجموع )د1ب1(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

احتٌاجات البنٌة التحتٌة لمبنى ابراج الخٌر مناقصة K1A721271,22 ٢

117,427 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:
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االجتماعٌةوزارة العمل والتنمٌة 

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

6691,4 GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE

١

269/2,12,, GULF HEALTH SERVICES ٢

2192,6 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN ٣

73,721.8 المجموع )د1ب1(:

المواد والمعدات تورٌد وتركٌب مواد طبٌة مناقصة 9,1271,2/ ١

73,721.800 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

الوطنيواالقتصادالماليةوزارة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

DSU 129/229,,, 2291469,11* OLIVER WYMAN ١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

تقدٌم الخدمات االستشارٌة لتنفٌذ المرحلة الثانٌة فً تطبٌق القٌمة المضافة مناقصة 9B71/21271,22 ١

2//96,, YATEEM AIRCONDITIONING 
W.L.L.

١ المواد والمعدات مشروع استبدال أجهزة التكٌٌف المركزي لمبنى الوزارة مناقصة ANE7,/71,22 ٢

11,441,522 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة المواصالت واالتصاالت

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

609,,, HOWAR SEASONS SERVICES 
COMPANY W.L.L

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

اإلضافٌة لتحضٌر إفتتاح معرض البحرٌن الدولً للطٌراناألعمال  مناقصة 9B71/24671,22 ١

53,000 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة شئون اإلعالم

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

61692,, ALAMIYA FOR MEDIA & 
ADVERTISING

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

طرح مناقصة عامة )محلٌة( لمشروع توفٌر خدمات التغطٌة التلفزٌونٌة لمبارٌات 
كرة القدم والفعالٌات الخاصة داخل المملكة

مناقصة 1FN17671,22 ١

2,,9,,, WADAH AL NAHAR 
CONTRACTING 

١ اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسٌة

انشاء القرٌة التراثٌة اإلعالمٌة مناقصة 1FN172/71,22 ٢

1,225,100 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

وزارة شئون الشباب والرٌاضة

عمالت أخرى دٌنار بحرٌنً العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1292/, CROWN PLAZA ١

2,9,461,26 FOUR SEASONS HOTEL ٢

6,902, THE GROVE HOTEL ٣

79,314.095 المجموع )د1ب1(:

الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

سكن الضٌوف وكبار الشخصٌات للمهرجان الشبابً الدولً األول ألهداف التنمٌة 
المستدامة

مناقصة ENGKIS72/71,22 ١

22926, MOTIVATE EVENTS & MEDIA 
CO

١ الخدمات والمزاٌدات 
واالستثمار

النسخة العاشرة ,1,0تجهٌز مشروع مدٌنة شباب  مناقصة ENGKIS7671,22 ٢

179,264.095 مجموع الترسٌات بالدٌنار البحرٌنً:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )744( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة طالل 

اأبوغزاله و�شركاه الدولية، نيابة عن ال�شيد/ عي�شى اأحمد زهير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مامبو 

لإدارة المقاهي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38766-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

عي�شى اأحمد زهير اإبراهيم، ووليد عبود محمد حميد عطية خلف العنزي. 

�إعالن رقم )745( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

اأحمد  عبدالواحد  اأحمد  ال�شيد/  عن  نيابة  ت�شامن(،  لال�شت�شارات/  )الإبداع  �شركة  اأ�شحاب  و�شركاه،  الكامل 

عبدالرحمن، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مطعم وم�شويات الكوار �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  81187-1، طالبًا  القيد رقم 

100،000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: في�شل عبدالعزيز ال�شيخ عبا�س العبا�شي،  وبراأ�شمال مقداره 

واأحمد عبدالواحد اأحمد عبدالرحمن.       

�إعالن رقم )746( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

جعفر محمد جا�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فينو�س لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة بموجب 

ذات  �شركة  اإلى  لل�شالمة(  بيرت  )اإك�س  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،58811 رقم  القيد 
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م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

   .LALU SREEDHARAN محمد جعفر محمد جا�شم، وكريم اأمير�شا ت�شوليبرامبل عبدول، و

    

�إعالن رقم )747( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  كابيتال  هادي  )ها�شم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،129263 رقم 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شيد ها�شم هادي �شالح مهدي محمد 

الحالي. 

�إعالن رقم )748( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

128791، طالبًا  القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  فودز �س.�س.و(،  فاين  )اأمواج  ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 

  20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 NOWSHAD اأيمن ح�شين عبداهلل محمد المطوع، و  األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  )ع�شرون 

                                                      .MOHAMED NIZWAN NOWSHAD و  VAYAL PURAYIL

      

�إعالن رقم )749( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

اإليه ال�شيدة/ ليلى  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

عبا�س ح�شن عبداهلل الأع�شب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بالى للهواتف(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 49572، طالبة تحويل الفرع الـ13 من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الطائر الم�شري لل�شحن( اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ مينا عاطف 

اأيوب ملك.

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

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



العدد: 3434 – الخميس 29 أغسطس 2019

52

�إعالن رقم )750( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

اأحمد  نهاد  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اإبراهيم عبا�س ب�شيوني، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيدليه ويل كير �س.�س.و(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  125924-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نهاد اأحمد اإبراهيم 

عبا�س ب�شيونى، وزينب عبدالحميد محمد اإبراهيم ال�شر�شوري.

�إعالن رقم )751( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

العقاري  للتطوير  )اأعيان  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عو�شي،  ر�شيد  محمد  عبدال�شمد 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 112470-1، طالبًا تغ ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

دروي�س محمد ح�شن، وعلي دروي�س محمد ح�شن.  

�إعالن رقم )752( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

بموجب  الم�شجلة  لل�شيارات(،  مند  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  البلو�شي،  محمد  رحمة 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،59969 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم رحمة محمد البلو�شي، و 

  .MOHAMMED NASIR UDDIN MOKHLESUR RAHMAN

�إعالن رقم )753( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )روؤية ال�شرق للدعاية والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

105793، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

100 )مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد محمد عمر باقيطان.

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.

�إعالن رقم )754( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

بموجب  الم�شجلة  للخدمات(،  العالمية  )البيان  ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العالي،  مو�شى جعفر 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،45580 رقم  القيد 

محمد  جعفر  مو�شى  محمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

العالي، وهدى عبدال�شاحب عبدالح�شين حميدان.  

�إعالن رقم )755( ل�سنة 2019

ب�ساأن دمج �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

ب�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأن�س خالد 

ال�شقا، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شقا للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

118768، طالبًا دمج ال�شركة بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )ع�شير و�شلطة الغذائية ذ.م.م (، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 116078، المملوكة لكل من: اأن�س خالد ال�شقا، وخالد بن عبد اهلل بن اأحمد العبا�شي 

الغامدي. 

�إعالن رقم )756( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه نمي�س بوليموتيل 

�شاتو�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )وايت هات لدعم الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 123024، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

     .ANTON VISAGI 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نمي�س بوليموتيل �شاتو�س، و
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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.

�إعالن رقم )757( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ من�شور 

غالب علي �شعيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التكلفة ال�شهلة للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-125327 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 12،000 )اثنا ع�شر األف( ديناربحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )758( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامي �شعد 

عبداهلل ال�شمالن، نيابة عن  ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )هوم ميد ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 103051-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

رقم �شجلها التجاري 105294-1، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم جا�شم ح�شن زويد، ومبا�شرة المحامي �شعد 

عبداهلل ال�شمالن القيام باإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )759( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد مكي 

هالل مكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم عالم الفيب لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  116044، طالبًا 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  محمد مكي هالل مكي، وعلي مكي هالل مكي 

هالل.
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 �عالن بقر�ر ت�سكيل هيئة ت�سوية �لنز�ع

وموعد ح�سور �جلل�سة �أمام �لهيئة

رقم �لدعوى: 2019/2

�لمدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي.  

وكيلها: المحامي حامد المحمود.

عنـــو�ن وكيلهـــا: الطابق 16، مبنى جي.بـــي كورب رقم 1411، �شـــارع 4626، مجمع 346، مرفاأ 

البحرين المالي، المنامة.

 �لمدعى عليه �لأول: فران�شي�شكو �شان�شيز.

عنـــو�ن �لمدعـــى عليه �لأول: �شقة 11، برج الزياني، بنايـــة رقم 13، �شارع رقم 2001، المنامة 

.320

�لمدعى عليها �لثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية، مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية، مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لر�بعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية، مجهولة العنوان(.

��سم �لمدعى عليها �لخام�سة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية، مجهولة العنوان(.

��سم �لمدعى عليها �ل�ساد�سة: اأو�شترال هولدنج )�شركة بريطانية، مجهولة العنوان(.

��ســـم �لمدعـــى عليهـــا �ل�سابعة: اأباليـــد �شتراتيجيك اإن�شتوتيـــوت ليمتد ل�شاحبهـــا فران�شي�شكو 

�شان�شيز )مجهولة العنوان(.

��سم �لمدعى عليها �لثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

هيئة ت�سوية �لنز�ع رقم )15/ل40( ل�سنة 2019

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم املذكورين اأعاله جميًعا بقرار ت�شكيل 

هيئة ت�شوية النزاع رقم )15/ ل40( ل�شنة 2019، ومبوعد ح�شور جل�شة 12 �شبتمرب 2019 عند 

ال�شاعة ١١:٣٠ �شباًحا مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، 

1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65(  �شارع 

ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية 

املنازعات، مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، 

ليعلم.

مدير �لدعوى

بغرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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��ستدر�ك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3433( ال�شادر بتاريخ 22 اأغ�شط�س 2019، قرار 

2019 بتعديل بع�س اأحكام القرار  حمافظ م�شرف البحرين املركزي رقم )50( ل�شنة 

املدنية  امل�شئولية  عن  الإجباري  للتاأمني  ـدة  املوحَّ الوثيقة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )23( رقم 

اإىل  امل�شتندة  املطالبات  مع  التعامل  و�شوابط  واإجراءات  املركبات  حوادث  عن  النا�شئة 

النا�شئة عن حوادث املركبات، وقد وردت  امل�شئولية املدنية  الإجباري عن  التاأمني  وثيقة 

للمركبة،"  اأ�شلية  جديدة  اأو  م�شتعملة  غيار  قطع  توفري  عدم  حالة  يف  "اأما  عبارة:  فيه 

ـر قطع غيار م�شتعملة اأو جديدة اأ�شلية للمركبة،" وال�شحيح هو: "اأما يف حالة عدم تَوفُّ


