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 مر�سوم رقم )69( ل�سنة 2019

بتعيني وكيل م�ساعد يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

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 )٧٣( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2018 بنقل وتعيني مدراء يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد اأحمد جعفر حممد احلايكي وكياًل م�شاعدًا ل�شئون العمل بوزارة العمل والتنمية  ُيـعيَّ

الجتماعية.

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 19 محــــرم 1441هـ

الموافـق: 18 �شبتمبر 2019م
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 مر�سوم رقم )70( ل�سنة 2019

بتعيني وكيلني م�ساعَدين يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

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 )68( ل�شنة 201٣ بنقل وتعيني يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  م�شاعد  وكيل  بتعيني   201٧ ل�شنة   )٧9( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شياحة،

وعلى املر�شوم رقم )55( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- عبدالعزيز محمد علي الأ�شراف    وكياًل م�شاعدًا للرقابة والموارد.

2- اإيمان اأحمد ح�شن الدو�شري    وكياًل م�شاعدًا للتجارة المحلية والخارجية.

املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 19 محــــرم 1441هـ

الموافـق: 18 �شبتمبر 2019م
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 مر�سوم رقم )71( ل�سنة 2019

بتعيني وكيلني م�ساعَدين يف وزارة �سئون جمل�سي ال�سورى والنواب

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

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 )42( ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن يف وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- دينا اأحمد عي�شى الفايز   وكياًل م�شاعدًا ل�شئون مجل�شي ال�شورى والنواب.

2- خليل عبدالر�شول ح�شن بوجيري   وكياًل م�شاعدًا للبحوث والموارد. 

املادة الثانية

على وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 19 محــــرم 1441هـ

الموافـق: 18 �شبتمبر 2019م
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 مر�سوم رقم )72( ل�سنة 2019

بتعيني رئي�س تنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

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 )121( ل�شنة 2011 بتعيني وكيل وزارة م�شاعد لتنمية الإيرادات العامة 

يف وزارة املالية،

ل  باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات، املعدَّ وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة  2018 

باملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2019،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وبناًء على تر�شيح وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

وكيل  لالإيرادات بدرجة  الوطني  للجهاز  تنفيذيًا  رئي�شًا  اإبراهيم فقيهي  رنا  ال�شيدة  ـن  ُتـعيَّ

وزارة.

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 19 محــــرم 1441هـ

الموافـق: 18 �شبتمبر 2019م
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 مر�سوم رقم )73( ل�سنة 2019

 بندب وكيل وتعيني وكيل ووكيل م�ساعد

يف وزارة العدل وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

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 )٧٣( ل�شنة 201٣ بتعيني وكيل وزارة م�شاعد يف وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف،

العدل  وزارة  يف  العدل  ل�شئون  للوزارة  وكيل  بنْدب   2016 ل�شنة   )6٣( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة   )49( رقم  املر�شوم  وعلى 

والأوقاف بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2006 بتعيني مدير يف وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـندب ُكـلَّ الوقت امل�شت�شار وائل ر�شيد خليفة بوعالي وكياًل للعدل وال�شئون الإ�شالمية بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية

�َشـري والنفقة 
ُ
ـن الأ�شتاذة دانة خمي�س عبدالرحمن الزياين وكياًل للتخطيط والتوفيق الأ ُتـعيَّ

بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثالثة

ـن الدكتور حممد طاهر حممد �شالح القطان وكياًل م�شاعدًا لل�شئون الإ�شالمية بوزارة  ُيـعيَّ

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
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املادة الرابعة

به من  وُيـعمل  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 19 محــــرم 1441هـ

الموافـق: 18 �شبتمبر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

 قرار رقم )92( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي 

ْبط الق�سائي هيئة الكهرباء واملاء �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 200٧ باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على التفاق مع وزير الكهرباء واملاء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ْبط الق�شائي بالن�شبة  ل موظفو هيئة الكهرباء واملاء التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 

يف �شاأن الكهرباء واملاء والقرارات والأنظمة ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- مريم جمعة هالل.

2- اأحمد محمد الِو�شِطـي.

املادة الثانية

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

                                                      

 وزير العدل 

 وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 محـــــــــــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 8  �شبتمبــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

 قرار رقم )93( ل�سنة 2019

 بتخويل بع�س موظفي ال�سئون االإ�سلمية

ْبط الق�سائي واإدارتي االأوقاف ال�سنية واجلعفرية �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 201٣ ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القرار رقم )4٧( ل�شنة 2014 باإ�شدار الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة201٣ ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

ة وبت�شمية الوزير املخت�س  201٣ بتحديد الوزارة املخت�شَّ وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 

بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 201٣ ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

واإدارتي  الإ�شالمية  ال�شئون  موظفي  بع�س  بتخويل   2018 ل�شنة   )٣٧( رقم  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، الأوقاف ال�شنية واجلعفرية �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

يكون ملوظفي ال�شئون الإ�شالمية واإدارتي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية التالية اأ�شماوؤهم �شفة 

ْبط الق�شائي، وذلك فيما يتعلق باجلرائم التي ُتـرتَكـب باملخالفة لأحكام املر�شوم  ماأموري ال�شَّ

بقانون رقم )21( ل�شنة 201٣ ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة، والقرارات ال�شادرة 

ـق املتعلق بجْمع الأموال لالأغرا�س الدينية من ِقـَبـل الأفراد، وهم: تنفيذًا له، وذلك  يف ال�شِّ

 

ال�شفةال�شمالرقم

حممد علي اأحمد.1

خالد علي القحطاين.2 ع�شو مكتب قْيـد طلبات ترخي�س جْمع املال

جنات ح�شن ال�شديقي.٣

ماجد ح�شني البلو�شي4

ممثلون عن الأوقاف ال�شنية
د. حبيب غالم النامليتي.5

عبدالرزاق �شلطان اأمان.6

حمزة اأحمد الغاوي٧

علي مريزا خمي�س معتوق.8

ممثلون عن الأوقاف اجلعفرية

و�شام عبا�س حممد علي ال�شبع.9

عبا�س ح�شن �شالح ال�شهالوي.10

اإبراهيم ح�شن اإبراهيم ح�شن.11

رملة �شيد م�شطفى علي �شرف.12
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املادة الثانية 

واإدارتي  الإ�شالمية  ال�شئون  موظفي  بع�س  بتخويل   2018 ل�شنة   )٣٧( رقم  القرار  ُيـلغى 

ْبط الق�شائي. الأوقاف ال�شنية واجلعفرية �شفة ماأموري ال�شَّ

 

املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                      

                                 وزير العدل 

 وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1٣ محـــــــــــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12  �شبتمبــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

 قرار رقم )94( ل�سنة 2019

 بتعديل الفقرة االأوىل من املادة االأوىل من القرار رقم )10( ل�سنة 2019 

 باإعادة ت�سكيل جلنة اختبارات القبول

 للرتخي�س مبزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�س وحتديد اإجراءات عملها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  19٧1 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )٣٧( ل�شنة 201٧، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 19٧1 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 19٧1 ب�شاأن 

التوثيق، املعدلَّة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،

وعلى القرار رقم )٧6( ل�شنة 201٧ ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

للرتخي�س  القبول  اختبارات  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

مبزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�س وحتديد اإجراءات عملها، وعلى الأخ�س املادة الأوىل منه،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

باإعادة   2019 ل�شنة  القرار رقم )10(  املادة الأوىل من  الفقرة الأوىل من  ُيـ�شتبَدل بن�س 

ت�شكيل جلنة اختبارات القبول للرتخي�س مبزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�س وحتديد اإجراءات 

عملها، الن�س الآتي:

العدل  كاتب  اأعمال  مبزاولة  للرتخي�س  القبول  اختبارات  )جلنة  ُتـ�شمى  جلنة  ـل  "ُتـ�شكَّ
اخلا�س(، وُيـ�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة ال�شيدة لبنى عبدالعزيز املو�شى، 

مدير اإدارة التوثيق، وع�شوية ُكــلٍّ من:

م�شت�شار 1- الم�شت�شار اإ�شماعيل اأحمد ال�شيخ خلف الع�شفور  

2- ال�شيد وائـل اأني�س اأحمـد                 باحث قانوني اأول
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 املادة الثانية 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

   وزير العدل 

 وال�سئون االإ�سلمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 محــــــــــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 15 �شبتمبـــــر  2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )135( ل�سنة 2017

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة عايل - جممع 732

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 19٧٧ ل�شنة  رقم )1٣(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )4٧( ل�شنة 201٧، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة مبنطقة عايل جممع ٧٣2 �شمن ت�شنيف مناطق  يغيَّ



العدد: 3437 – الخميس 19 سبتمبر 2019

17

عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHA( اأ املت�شل  ال�شكن 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 محــــــــــرم 14٣9هـ

الـمــــــوافـــــق: 16 اأكتــــوبــــــر 201٧م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )38( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الرفاع ال�سمايل - جممع 915

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 19٧٧ ل�شنة  رقم )1٣(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )4٧( ل�شنة 201٧، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

اإىل   915 جممع  ال�شمايل  الرفاع  مبنطقة  الكائن   090٣2610 رقم   العقار  ت�شنيف  يغري 
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الثانية 14٣9هـ

الـمـــــوافــــــق: 4 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2018م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )198( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم  يف منطقة القرية  - جممع 551

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 19٧٧ ل�شنة  رقم )1٣(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )4٧( ل�شنة 201٧، العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 0502٧5٧1 بعد التق�شيم  الكائن مبنطقة القرية جممع 551 اإىل  ُيـغيَّ



العدد: 3437 – الخميس 19 سبتمبر 2019

23

ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد 

ق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 2٧ اأغ�شــطــ�س 2019م
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 لمجلس المناقصات والمزايدات 2018التقرير السنوي لعام 

 

  نبذة عن المجلس

الملك حمد بن عيسى آل  الجلالةوفًقا لتوجيهات حضرة صاحب  2003تأسس مجلس المناقصات والمزايدات عام 
 .2030 الاقتصاديةورعاه، باعتباره خطوة مهمة في مسيرة تحقيق رؤية البحرين  هللاخليفة، حفظه 

 خلالمن  الاقتصادالمشاركة في تنمية  الأطرافومنذ ذلك الحين حرص المجلس على خلق فرص متكافئة لجميع 
الرامية إلى تحقيق  الاقتصاديةالكلية للرؤية  الأهداف والنزاهة والشفافية بما يدعم بالإنصافتبني آلية تتسم 

 .والعدالة والتنافسية الاقتصادية الاستدامة

على المشتريات والمبيعات الحكومية، شارك مجلس المناقصات والمزايدات بدور  بالإشرافوباعتباره الجهة المكلفة 
مدار الخمسة عشر عاًما الماضية، بما في ذلك في أهم المشاريع الكبرى التي شهدتها البالد على  محورّي فّعال

، والعقد الُمبرم مع شركة خدمات أمازون ويب 2010ومشروع مسرح البحرين الوطني عام  ،2006إنشاء جسر سترة عام 
بممارسات المشتريات الحكومية وتحديثها لتضاهي أفضل الممارسات  الارتقاء كما ساهم المجلس في 2017عام .

 .المملكة نحو مستقبل أكثر رخاًء وازدهارًاكشريك  ّفعال في ركب التنمية في  العالمية، ويفخر المجلس بدوره الرائد

ة والموردين عاًما تمكّن مجلس المناقصات والمزايدات من بناء عالقات وطيدة مع الجهات المتصرف 15على مدار 
الذي أثمر عن اكتسابه سمعة مرموقة من حيث الشفافية والنزاهة والمساواة  الأمروالمقاولين المحليين والدوليين، 

والعالمي في ممارسات المناقصات والمزايدات  الإقليميلتبوِء مكانة بارزة على الصعيدين  كماهلةوالعدالة، 
 .الفّعالة

هج القوي الذي يتبناه المجلس يساهم بشكل كبير في بناء سمعة البحرين كوجهة تطوره المستمر فإن الن خلالومن 
الدولي المتعلق بالتعاقد مع الجهات الحكومية الذي  الاستبيانويشارك المجلس حاليًّا في . للاستثمار آمنة وجاذبة 

 «.2020 الأعمالممارسة أنشطة »البنك الدولي ضمن تقريره السنوي  ينظمه

التركيز الرئيسية للمجلس، إذ يقوم  مجالاتؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ضمن أهم ويأتي دعم الم
حاليًّا بإنشاء منصة تمكّن المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحلية من الدخول إلى قواعد البيانات 

 .الدولية الأسواقالعالمية والوصول إلى 

 الصالحايدات وفق برنامج مملكة البحرين بعيد المدى للقطاع الحكومي ومسيرة هذا ويعمل مجلس المناقصات والمز 
 الأمثل والاستغلال الاقتصاديةالذي تسعى إليه. كما يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة  والاقتصادي الاجتماعي

في ظل بيئة تسودها قيم  تأمين إجراء عمليات المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة خلالالعامة من  للأموال
 .النزاهة والشفافية وضمان معاملة منصفة لجميع الموردين والمقاولين

، وبالطبع فإن والأعمال الاقتصادشك فيه أن التحّول الرقمي يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في جميع جوانب  لامما 
ر الطائرات دون طيار والروبوتات والذكاء المتطورة، على غرا الابتكاراتعمليات المشتريات ليست مستثناة. وتساهم 

والواقع المعزز، بتأثير هائل على عمليات المشتريات، إذ ُيشار بالفعل إلى  الأبعاد ثلاثيةوالطباعة  الاصطناعي
ويبقى مجلس المناقصات ". Procurement 4.0 " سممن التطور في صناعة المشتريات با المرحلة التالية

 الأطرافالمواظبة على تحديث عملياته باستمرار وتشجيع  خلالوالمزايدات على اطالع بآخر هذه التطورات من 
 .ذات العالقة على أن تحذو حذوه

نجاحه الكبير في تحقيق ما سبق، إذ يشكل منصة متطورة وغير مسبوقة  الإلكترونيوقد أثبت نظام المناقصة 
، 2007، التي بدأ تطبيقها عام الأولىعمليات المناقصات والمزايدات بشكل كامل. وضمت المرحلة  منهرقتهدف إلى 

التقرير ال�سنوي ملجل�س املناق�سات واملزايدات 2018
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، في حين ستعمل المرحلة الثانية، المقرر تدشينها قريبًا، على تمكين الموردين وإتاحة خاصية للعملاء واجهة محسنة
 .والشفافية والاعتماديةن تحسين مستويات الدقة ، فضلًا عالإنترنتتقديم جميع وثائق المناقصات والمزايدات عبر 

الموردين والمقاولين على مدار الخمسة عشر عاًما  وآلافبين الجهات الحكومية المتصرفة  الالتقاءوباعتباره نقطة 
الماضية، يتناول مجلس المناقصات والمزايدات كمًّا هائلًا من المعلومات الخاصة بأنشطة المشتريات في المملكة. 

ن ثم يتطلع المجلس إلى تطوير بنيته التحتية الرقمية سعيًا للتنقيب في هذه البيانات واستخراج معلومات مفيدة، وم
تحديد فرص التطور  خلالذات العالقة من  للأطرافالذي من شأنه أن يساعد المجلس على تقديم خدمة أفضل  الأمر

آلية جديدة  2019ن يطرح مجلس المناقصات والمزايدات عام والتنبؤ باحتياجات المشتريات المستقبلية. ومن المقرر أ
لرصد أداء الجهات المتصرفة في شؤون المناقصات والمزايدات للمساعدة على تحسين ممارسات المشتريات 

 .وإضفاء المزيد من السرعة والفاعلية على عملية اتخاذ القرار 

بحماية المال  كهيئة مستقلة مكلفة 2002لسنة  36بقانون رقم  مرسومالنشأ مجلس المناقصات والمزايدات بموجب 
  .إجراءات المناقصات على العام ومنع تأثير المصالح الشخصية

 

 الرؤية والرسالة والقيم

 الرؤية

إضافة قيمة حقيقية للجهات المعنية، ومواصلة  خلالأن يصبح مجلس المناقصات والمزايدات أكثر فاعلية وكفاءة من 
العنان للقدرات والطاقات الكاملة للموظفين لترسيخ  إطلاقتوفير فرص متكافئة للموردين والمقاولين، فضلًا عن 

 .مكانة المجلس كمؤسسة ذات ثقة ومصداقية على الصعيد العالمي

 الرسالة

تريات الحكومية للجهات المعنية والموردين والمقاولين عبر تطبيق مبادئ العدالة والشفافية على ممارسات المش
 .توظيف أفضل الممارسات والتشريعات والتقنيات المتطورة خلالعليها من  والإشراف الإجراءاتمراقبة 

 القيم

 .ئناوعملاشركائنا  والشفافية في أداء أعمالنا والتعامل مع نسعى لتحقيق أعلى مستويات النزاهة: النزاهة والشفافية

 .وقرارتنا معاملاتنا المهني في الالتزام خلالمن  والعملاء نسعى لكسب ثقة واحترام الشركاء: والاحترامالثقة 

 العلاقة. ذات الأطرافتحقيق تكافؤ الفرص لجميع : والإنصافالمساواة 

 .في الخدمة من أجل تحقيق التميّز الأداءالجودة في  نعمل كفريق لبلوغ أقصى مستويات: الجودة والتميّز

 .الجماعي ونؤكد على التزامنا الكامل بالعمل نعمل بروح المسؤولية في قرارتنا وأعمالنا: المسؤولية

 .المهنية مواردنا البشرية لتعزيز قدراتنا ومصداقيتنا نستثمر في تطوير وتحفيز كفاءة وأداء: والمهنية الاحتراف

المؤسسي وتحقيق  الأداءلتحسين  ومواهبها الكاملة الإبداعيةطاقاتها  استغلالنشجع مواردنا البشرية على : الإبداع
 .الاستراتيجي النجاح
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المتصرفة والموردين  عالقات وطيدة مع الجهات المناقصات والمزايدات من بناء عاًما تمكّن مجلس 15على مدار 
 الشفافية والنزاهة والمساواة سمعة مرموقة من حيث لذي أثمر عن اكتسابها الأمر المحليين والدوليين، والمقاولين
المناقصات والمزايدات  والعالمي في ممارسات الإقليمي مكانة بارزة على الصعيدين لتبوءِ  كما أهلهوالعدالة، 

 .الفّعالة

 

 أعضاء المجلس

 والمزايداتالمناقصات  رئيس مجلس - باسم بن يعقوب الحمر سعادة المهندس

 نائب الرئيس -الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة 

 عضو  -السيد وليد يوسف الساعي 

 عضو  -السيد محمد علي العريض 

 عضو  -السيد نزار عمر معروف 

 عضو  - السيد عيسى رضي العرادي

 عضو  -السيد راشد أحمد الجودر 

 عضو  -السيد سعيد حسين عبدالرحمن 

 

 كلمة رئيس المجلس

، والذي شكّل محطة 2018بالنيابة عن أعضاء مجلس المناقصات والمزايدات، يطيب لي أن أقدم التقرير السنوي لعام 
عاًما من الخدمة المخلصة وفائقة الجودة في مملكة  15بارزة في مسيرة نجاح المجلس، إذ شهد احتفالنا بمرور 

تاريخنا الحافل، كما نتطلع إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل  خلالبحرين. ونحن نفخر بما حققناه من إنجازات ال
 .والحماس

، فضلًا عن خلق فرص العمل وتشجيع الأمةبمستوى المعيشة في  الارتقاءالقوي المستدام على  الاقتصاديعمل 
المشاريع الكبرى في المملكة أكثر تنوًعا، وهو ما عاد عملية تطوير تقنيات جديدة. وعلى مدار السنين، اصبحت 

بفوائد جّمة دون شك. وما زالت مشاريع البنية التحتية، على وجه الخصوص، تمثل عنصًرا جاذبًا  الاقتصادعلى 
، في خلق المزيد من فرص العمل كل يوم. ومن جانبه يساهم للاقتصادالمباشرة ومحركًا رئيسيًا  الأجنبية للاستثمارات

يلعب مجلس المناقصات والمزايدات دورًا حاسًما في مسيرة تقدم هذه المشاريع ونموها، وبالتالي فإنه يؤدي 
 .في البلاد الاقتصاديةفي الدورة  الأهميةوظيفة حيوية بالغة 

في  الترسيباتعشر شهرًا الماضية، إذ وصل إجمالي عدد  الاثنا خلال الإيجابيوقد شهد المجلس استمرارًا في نموه 
في المائة من الناتج المحلي  29,5مليارات دينار بحريني، وهو ما يمثل  3.74بقيمة إجمالية بلغت  2,102إلى  2018عام 

 ، ويشمل مشاريع كبرى مثل مشروع توسعة مصفاة بابكو، والمرحلة الثانية من مجمع الدور للكهرباء،الإجمالي
ومشروع توسعة شركة غاز البحرين الوطنية، والمرحلة الرابعة من مشروع توسعة محطة توبلي للصرف الصحي، 

للمستشفيات والمراكز  لأدويةفولت، والشراء الموحد  كيلو 400لمحطة رأس القرين جهد  الأرضيةوأعمال الخطوط 
 .الصحية الحكومية
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للدخل للمرة  جهة مدرة، إذ أصبح 2018إنجازًا كبيرًا في عام من جهة أخرى، حقق مجلس المناقصات والمزايدات 
الخطة الموضوعة وفًقا  ديناًرا بحرينيًا. ويأتي ذلك في إطار 790,630منذ تأسيسه مسجلًا إيرادات بلغت  الأولى

ب خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموّقر وبدعم من صاح الأميرلتوجيهات صاحب السمو الملكي 
لرئيس مجلس  الأولالنائب  الأعلىسلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد القائد  الأميرالسمو الملكي 

 الاكتفاءالوزراء. وفي ظل هذه الخطة يعمل مجلس المناقصات والمزايدات على وضع هيكل مستدام يحقق له 
ادية. ومن المتوقع إضافة المزيد من مصادر الذاتي ويساهم في تعزيز مكانته كجهة مستقلة تتسم بالشفافية والحي

 .لدعم تحقيق هذا الهدف 2019في عام  الإيرادات

الرئيسية لمجلس المناقصات والمزايدات تشجيع الموردين والمقاولين على المشاركة في  الأهدافومن ضمن أهم 
د، عملنا بجد على تحسين عمليات المشتريات والمبيعات الحكومية لخلق اقتصاد أكثر تنافسية. وفي هذا الصد

قنوات التواصل الخاصة بالمجلس وتيسير الوصول إلى عمليات المناقصات والمزايدات. ومن هنا شكّل كل من 
ساعدتنا على تحقيق  الأهميةأدوات بالغة  الإلكترونيالجديد والخط الساخن ونظام المناقصة  الإلكترونيالموقع 

ها بالفعل. ففي هذا العام وحده ارتفع عدد الشركات المسجلة لدينا بنسبة هذا الهدف، وقد بدأت جهودنا تؤتي ثمار 
 .شركة 8,305في المائة ليصل إلى  21

وعلى مدار السنين، نجح مجلس المناقصات والمزايدات في توطيد شراكات مثمرة مع الأطراف ذات العالقة استنادًا 
إلى ترسيخ هذه العالقات مع الالتزام  2019ونتطلع خلال عام  إلى مبادئه التوجيهية المتمثلة في النزاهة والتنافسية.

بأعلى معايير التنافسية والشفافية في الوقت ذاته. ففي النهاية يتبلور هدفنا الأهم حول تعزيز ثقة المستثمرين 
 العالميين في مملكة البحرين باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة.

في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"،  2019بالذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات سيشارك في عام  ومن الجدير
والذي يمثل أحد المنشورات الرئيسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إذ يضع مقاييس للنظم واللوائح الخاصة 

يانات بشأن المراحل المختلفة ألحد عقود اقتصاًدا حول العالم. وعليه سنعمل على جمع ب 190بأنشطة الأعمال عبر 
المشتريات العامة بغية تحديد أفضل الممارسات التي تثمر عن نظم مشتريات تتسم بالكفاءة، فضلًا عن الاستغلال 

تحت مؤشر "التعاقد مع الحكومة"،  2020الأمثل للمال العام. ومن المرجح أن يتم إدراج هذه المعلومات في تقرير عام 
 دنا على تلبية أهدافه وتحديد مجالات التحسين.كما ستساع

 الأعمالالرشيدة لسياسات  الإدارةتنوًعا في المنطقة، إذ ساهمت  الاقتصاداتهذا وتتمتع مملكة البحرين بأحد أكثر 
 الأعمالفي المملكة. ويركز مجلس المناقصات والمزايدات على تسهيل  الأعمال الازدهارلدينا في خلق بيئة مثالية 

الرامية إلى خلق  2030 الاقتصاديةفي البحرين وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، فضلًا عن دعم تحقيق رؤية البحرين 
 اقتصاد أكثر استدامة وتنوًعا.

أنه ما  إلافي مملكة البحرين،  للأعمال وفي حين يمثل مجلس المناقصات والمزايدات إحدى قصص النجاح البارزة
الملك  الجلالةزال أمامنا الكثير لنحققه دون أن نكتفي بما أنجزناه من نجاحات مشرفة. وإيماًنا برؤية حضرة صاحب 

 الأطرافحمد بن عيسى آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، فإننا نتعهد بمواصلة التقّدم وتحسين عملياتنا ودعم مشاركة 
 قة في مسيرة نمو المملكة وازدهارها.ذات العال

مجلس المناقصات  لأعضاءليس  الامتنانعن جزيل الشكر وعظيم  لأعربوختاًما، أود أن أغتنم هذه الفرصة 
على مدار الخمسة عشر  بإخلاصالسابقين الذين خدموا المجلس  الأعضاءوالمزايدات الحاليين فحسب، بل ولجميع 

 معايير النزاهة. بحرين الكريم بتفاٍن ووفًقا لأسمىنجحنا في خدمة شعب ال م ومهنيتهما الماضية. فبفضل التزامهعامً 

 سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر

 رئيس مجلس المناقصات والمزايدات
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 كلمة الأمين العام

نقلة نوعية جديدة في مسيرة مجلس المناقصات والمزايدات ومملكة البحرين  2018من نواٍح عديدة، شك ّل عام 
أمريكي  دولارمليارات  10برنامج التوازن المالي، مقروًنا بحزمة المساعدات البالغة قيمتها  إطلاقبأكملها. إذ سيسهم 

العربية المتحدة ودولة الكويت، في دعم تحقيق طموحات التنوع  والإماراتالممولة من المملكة العربية السعودية 
 .2030 الاقتصاديةفي البالد المنصوص عليها في رؤية البحرين  والمستدامة الاقتصادي

، ويستند إلى ست ركائز 2022ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقطة التوازن في الميزانية العامة مع نهاية عام 
. وبصفته الجهة التنظيمية المستقلة الاقتصاديالحكومي ودفع عجلة النمو  الإنفاقتعزيز كفاءة أساسية ُصممت ل

على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، يؤدي مجلس المناقصات والمزايدات دورًا حيويًّا  بالإشرافالمكلفة 
 . فاعلية الأكثريزانية على النحو مساعدة الحكومة على توظيف الم خلالمن  الأهدافحاسًما في تحقيق هذه 

والخطة التطويرية لديه  2017-2020وقد عمل مجلس المناقصات والمزايدات بشكل دؤوب على تنفيذ استراتيجية 
، والتي كان من بينها إيجاد مصادر بديلة للدخل في المجلس يتم الاستراتيجيةمحرزًا تقدًما متواصلًا في مبادراته 

في تاريخه، وهو ما  الأولىجهة مدرّة للدخل للمرة  2018. وبالفعل أصبح المجلس في عام توظيفها لدعم عملياته
 .الدخل لإدراراستكشاف فرص جديدة  خلاليمثل إنجازًا كبيرًا سنسعى إلى تعزيزه في العام المقبل من 

في  الاستثماراتخ العالمية التي تنادي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة ض الاتجاهاتوتماشيًا مع 
المحلي، فإننا نعمل عن كثب مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لوضع خطة  الاقتصاد

عمل لمساعدة المزيد من الشركات على الوصول إلى المناقصات والمزايدات الحكومية والحد من العوائق التي قد 
 .تحول دون دخولها

ذات العالقة من الوصول إلى مجلس المناقصات والمزايدات  الأطرافتمكين جميع  كذلك فإننا نسعى دائًما إلى
إلى  بالإضافة، العملاءبسهولة، كما نحافظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم. وعليه فقد أنشأنا مكتب دعم لخدمة 

 لإطلاقما نخطط مستقبلًا بوابة إلكترونية للرد على استفسارات الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين وتوثيقها. ك
بجودة خدماتنا وتعزيز صورتنا كجهة ذات شفافية  لا لرتقاءالعامة سعيًا لاقات وقسًما للع العملاءوحدة لتظلمات 

 .ومصداقية

 2017مورًّدا في عام  4,125هذا وقد ارتفع عدد الموردين المحليين المسجلين لدى مجلس المناقصات والمزايدات من 
الدولي،  الاهتمامالمزيد من  استقطاب في المائة. كما نجحنا في 17، أي بزيادة قدرها 2018مورًّدا في عام  4,839إلى 

شركة في عام  3,466إلى  2017شركة في عام  2,738والعالمية المسجلة لدينا من  الإقليميةإذ ارتفع عدد الشركات 
را 27، أي بزيادة قدرها 2018 يح قائمة رئيسية للتأهيل المسبق تحت إشراف مجلس تنق في المائة. وقد تم مؤخًّ

مع  تعاملاتهافي  الإنصافبين الجهات المتصرفة وتحقيق  الاتساقالمناقصات والمزايدات لضمان المزيد من 
في المائة فقط من إجمالي الموردين والمقاولين  30الشركات المؤهلة مسبًقا  الموردين والمقاولين. واليوم تبلغ نسبة

في المائة من هذه النسبة، في حين تشكل الشركات الدولية  59ين لدى المجلس، وتشكل الشركات المحلية المسجل
 2019في المائة مع نهاية عام  50المائة منها. ونحن نهدف إلى أن تصل نسبة الشركات المؤهلة مسبًقا إلى  في 41
 .2020في المائة مع نهاية عام  70و

الرئيسية لدى مجلس المناقصات والمزايدات، لذا فإننا نعمل بفاعلية  الأهدافأحد أهم  ولطالما كان تعزيز التنافسية
، شكّلت المناقصات 2018عام  وخلالأوسع من المشاركات في المناقصات والمزايدات الحكومية.  على تشجيع نطاق

بة في العام المقبل. أما المناقصات المطروحة، كما نسعى إلى زيادة هذه النس في المائة من إجمالي 56العامة 
 18، في حين بلغت نسبة مناقصات التعاقد المباشر الإجماليفي المائة من  26المناقصات المحدودة فقد شكّلت 

 .في المائة لتتفق معاييرنا مع أفضل الممارسات العالمية 9في المائة. ونحن نعمل على تقليص هذه النسبة إلى 
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ية وجود إجراءات أكثر صرامة لتقييم أهلية الموردين والمقاولين المشاركين في ومن جهة أخرى، فإنه من المهم للغا
السابق. وعليه يطمح مجلس المناقصات والمزايدات  أدلائهمإلى قاعدة بيانات  بالإضافةالمناقصات والمزايدات، 

إلى المزيد من  إضافةبالأكبر للجهات المتصرفة وأقسام التدقيق،  إشرافيه صلاحياتفي العام المقبل إلى إتاحة 
 .التفتيشية والرقابية لتوفير نطاق أوسع من المساءلة على صعيد جميع مراحل دورة المشتريات الصلاحيات

وبالطبع، ال بد من دعم هذه الجهود ببنية تحتية رقمية متينة، والتي نركز على تطويرها لتحقيق مستويات أعلى 
وصول. وفي هذا الصدد، فإن مجلس المناقصات والمزايدات على من الشفافية والمساءلة وسهولة التواصل وال

التحّول إلى الجيل  خلالالمراحل القادمة، وذلك من  خلالمشارف تحقيق نقلة نوعيّة كبيرة في مجال التحّول الرقمي 
 (.Procurement 4.0) من الُنظم الذكية للمشتريات والمعروف باسم الأحدث

لبنة جديدة في صرح إنجازات مجلس المناقصات والمزايدات وشوًطا كبيرًا في  2019ومن المقرر أن يشكّل عام 
فريقنا المميزين على تفانيهم  أعضاءمسيرة تقدمه المطرد. ومن هنا أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري 

في المائة من أعضاء الفريق  30. وُيذكر أن اتالإنجاز ، والتي لوالها لم نكن لنحقق أي من هذه هنيتهموالتزامهم وم
موظًفا مجتهًدا فقط، وهو  18، أي أننا نعمل حاليًّا بفريق قوامه 2018في أواخر عام  الاختياريقد قرروا التقاعد المبكر 

 .ما يجعل إنجازاتهم أكثر قيمة وأهمية

 الإشرافتقديم  خلالمة البحرينية من هذا ونتعهد بأن يظل مجلس المناقصات والمزايدات ملتزًما بدعمه للحكو
في الوقت ذاته. كما نتطلع  الاقتصاديةالخاصة بالمشتريات، مع المساعدة على تحقيق أهدافها أنشطتها المستقل 

 .ومواصلة المساهمة بفاعلية في مسيرة رخاء أمتنا ونجاحها وتطورها 2019إلى بلوغ آفاق أسمى في عام 

 د. محمد بهزاد

 الأمين العام

 

 نظرة عامة

 مسؤوليات مجلس المناقصات والمزايدات 

 .الإشراف على المناقصات والمزايدات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الحكومية المتصرفة▪
 .اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الحكومية المتصرفة▪
 .د الحاجة إلى ذلكإلغاء المناقصات والمزايدات وإعادة طرحها من جديد عن▪
استلام عطاءات المناقصات والمزايدات وفتح المظاريف والتحقيق من اشتمالها على المستندات والوثائق ▪

 .المطلوبة
 .اتخاذ القرار بشأن قبول العطاءات أو رفضها▪
 .تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها▪
 .الحكومية المتصرفة المعنية للموردين والمقاوليناعتماد تأهيل الجهات ▪
 .تطبيق الجزاءات على الموردين والمقاولين في حال المخالفات أو التقصير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية▪
 .البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات▪

 العطاءات المفتوحة 5,174

 التي أشرف عليها المجلس اقصاتالمن 2,102

 إجمالي القيمة .مليارات د.ب 3.7 
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 الإجمالي المحلي من الناتج 20%   

 

 لمحة سريعة عن مجلس المناقصات والمزايدات 

المنتظمة عقد جلسات علنية لفتح العطاءات المقدمة للمناقصات  الأسبوعية الاجتماعاتتزامن مع عقد المجلس 
والمزايدات المطروحة من قبل الجهات المتصرفة، بحضور أصحاب العطاءات وممثلي الشركات. وتم بث هذه 

للمجلس. وقد وصل إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس  الإلكترونيالجلسات على الموقع 
مليارات دينار بحريني. في حين  3.3مناقصة/ مزايدة بقيمة تقديرية بلغت حوالي  1,119إلى  2018عام  لخلاعطاءاتها 

 .عطاءً  5,174بلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة لهذه المناقصات والمزايدات 

 

 2018 2017 
 1091 1119  عدد المناقصات والمزايدات المفتوحة

 5208 5174 عدد العطاءات المفتوحة
عدد المناقصات التي أشرف عليها المجلس )الإرساء، 

 )والتمديدات، والأوامر التغييرية، والتجديدات
2102 1892 

إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات التي أشرف عليها المجلس 
)الإرساء، والتمديدات، والأوامر التغييرية، والتجديدات( )دينار 

 )بحريني

3,737,350,550 3,748,024,245 

 296 446 إجمالي عدد التظلمات التي تم التعامل معها
إجمالي عدد الموردين المسجلين لدى مجلس المناقصات 

 والمزايدات
8305 7216 

عدد الموردين المحليين المسجلين لدى مجلس المناقصات 
 والمزايدات

4839 4268 

المسجلين لدى مجلس المناقصات عدد الموردين الدوليين 
 والمزايدات

3466 2948 

 2568 2420 عدد الشركات المؤهلة مسبًقا
 

يتعاون مجلس المناقصات والمزايدات بشكل وثيق مع القطاعين العام والخاص لتعزيز شفافية وفاعلية ممارسات 
 .الشراء الحكومية في المملكة بشكل متواصل

 

 2018إحصائيات الإرساء في عام 

 البنية التحتية
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  834

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

1,130,559,674 

 مناقصة  403 )دينار بحريني( 760,762,855 هيئة الكهرباء والماء 
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وزارة الأشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط 

 العمراني

 مناقصة  337 )دينار بحريني( 341,903,051

 مناقصة  6 )دينار بحريني( 458,677 هيئة تنظيم الاتصالات 
وزارة المواصلات 

 والاتصالات 
 مناقصة  38 )دينار بحريني( 15,204,237

هيئة المعلومات والحكومة 
 الالكترونية

 مناقصة  36 )دينار بحريني( 11,489,126

 مناقصة  14 )دينار بحريني( 741,728 بدالة إنترنت البحرين 
 

 النفط
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  303

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

1,968,663,373 

 مناقصات  4 )دينار بحريني( 1,076,097 بنا غاز
 مناقصة  106 )دينار بحريني( 87,140,975 تطوير للبترول 

 مناقصة  193 )دينار بحريني( 1,880,446,301 بابكو
 

 الطيران
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  223

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

175,208,425 

 مناقصة 175 )دينار بحريني( 117,545,956 طيران الخليج
 مناقصة 46 )دينار بحريني( 57,427,240 شركة مطار البحرين

 مناقصتان )دينار بحريني( 235,229 أكاديمية الخليج للطيران 
 

 الإسكان
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  51

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

55,253,524 

 مناقصة 48 )دينار بحريني( 51,357,475 وزارة الإسكان 
 مناقصات 3 )دينار بحريني( 3,896,049 بنك الإسكان 
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 2018أكبر المشاريع المرساة في عام 
 مليار د.ب 2.5إجمالي القيمة 

 بابكو-1
 مشروع توسعة مصفاة بابكو

 هيئة الكهرباء والماء-2
 إنشاء المرحلة الثانية من مجمع الدور 

 شركة غاز البحرين الوطنية -3
 تمويل مشروع توسعة شركة غاز البحرين الوطنية 

 وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -4
المرحلة الرابعة من مشروع توسعة محطة توبلي للصرف الصحي )ضمن مشاريع التي يمولها الصندوق 

 الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية( الكويتي للتنمية
 المجلس الأعلى للصحة-5

 مشروع الشراء الموحد للأدوية 
 هيئة الماء والكهرباء -6

 كيلوفولت  400مشروع أعمال الخطوط الأرضية لمحطة رأس القرين جهد 
 

 

 بدعمه للحكومة البحرينية من خلال تقديم الإشراف المستقل أنشطتها جلس المناقصات والمزايدات ملتزماً يظل م
 بالمشتريات، مع المساعدة على تحقيق أهدافها الاقتصادية في الوقت ذاته.الخاصة 

 

 التعليم والشباب 
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  134

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

25,502,647 

وزارة شؤون الشباب 
  والرياضة 

 مناقصة  31 )دينار بحريني( 9,901,630

 مناقصة  70 )دينار بحريني( 10,727,607 وزارة التربية والتعليم 
 مناقصة  11 )دينار بحريني( 1,400,570  جامعة البحرين 

 مناقصة  15 )دينار بحريني( 1,485,558  كلية بولتيكنك البحرين 
 مناقصات 4 )دينار بحريني( 762,352 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 مناقصات 3 )دينار بحريني( 1,224,930  معهد الإدارة العامة 
 

  الاستثمار
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  58

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

21,645,676 
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 مناقصة  38 )دينار بحريني( 11,201,322 مجلس التنمية الاقتصادية
شركة البحرين للاستثمار 

 إدامة -العقاري 
 مناقصة  11 )دينار بحريني( 8,814,917

 مناقصات 3 )دينار بحريني( 509,934 بنك البحرين للتنمية 
شركة ممتلكات البحرين 

 القابضة 
 مناقصات 3 )دينار بحريني( 630,735

 مناقصات 3 )دينار بحريني( 488,767 بورصة البحرين 
 

 المعلومات  
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام 152

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

53,982,828 

 مناقصة  32 )دينار بحريني( 15,893,172 شؤون الإعلاموزارة 
 مناقصة  50 )دينار بحريني( 12,493,605 هيئة البحرين للثقافة والآثار

 مناقصة  15 )دينار بحريني( 4,878,198 حلبة البحرين الدولية 
وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة 
 مناقصات 6 )دينار بحريني( 651,771

 مناقصة  13 )دينار بحريني( 4,286,190 تمكين 
هيئة البحرين للسياحة 

 والمعارض 
   مناقصة 36 )دينار بحريني( 15,779,892

 

 الصحة 
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  140

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

258,920,886 

 مناقصة  140 )دينار بحريني( 258,920,886  وزارة الصحة 
 

 أخرى 
 2018عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام  207

قيمة المناقصات التي تم 
)دينار  2018إرساؤها في عام 

 بحريني(

47,613,512 

مركز البحرين للدراسات 
والدولية  الاستراتيجية

 والطاقة 

 ناقصتانم )دينار بحريني( 88,359 

غرفة البحرين لتسوية 
 المنازعات 

 مناقصتان )دينار بحريني( 232,250
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معهد البحرين للؤلؤ والأحجار 
 دانات –الكريمة 

 مناقصات 6 )دينار بحريني( 545,542

معهد البحرين للتنمية 
 السياسية 

 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 132,000

 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 182,347 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
 مناقصة  12 )دينار بحريني( 251,982 ديوان الخدمة المدنية 

المؤسسة العامة للموانئ 
 البحرية 

 مناقصتان )دينار بحريني( 109,747

 مناقصات 7 )دينار بحريني( 1,262,320 الشركة العامة للدواجن 
 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 63,360 مركز عيسى الثقافي 

هيئة التشريع والرأي 
 القانوني

 مناقصات 5 )دينار بحريني( 295,469

 مناقصة  12 )دينار بحريني( 4,567,207 هيئة تنظيم سوق العمل 
شركة مزاد ش.م.ب ) مقفلة 

 ) 
 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 177,481

 مناقصة  9 )دينار بحريني( 3,445,294  وزارة الخارجية 
وزارة العمل والتنمية 

 الاجتماعية 
 مناقصة  33 )دينار بحريني( 2,719,124

 مناقصة  22 )دينار بحريني( 5,499,900 وزارة الداخلية 
وزارة العدل والشؤون 

 الإسلامية والأوقاف 
 مناقصة  19 )دينار بحريني( 2,188,903

رة شؤون مجلسي الشورى وزا
 والنواب

 مناقصة  14 )دينار بحريني( 1,303,535

المؤسسة الوطنية لحقوق 
 الإنسان

 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 37,606

وزارة المالية والاقتصاد 
 الوطني

 مناقصة  28 )دينار بحريني( 22,336,878

 ناقصاتم 9 )دينار بحريني( 704,844 وزارة شؤون مجلس الوزراء 
الهيئة العامة للتأمين 

 الاجتماعي 
 مناقصة  13 )دينار بحريني( 1,233,363

 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 137,000 الجنوب للسياحة شركة 
جهاز المساحة والتسجيل 

 العقاري
 واحدةمناقصة  )دينار بحريني( 26,400

مجلس المناقصات 
 والمزايدات 

 قصاتمنا 4 )دينار بحريني( 71,443

 

2018المناقصات التي تم إرساؤها عام   
مليارات  3.7إجمالي القيمة +  
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 الشهر  إجمالي المبلغ )دينار بحريني ( إجمالي عدد المناقصات
 يناير  550,761,458 177
 فبراير  59,641,705 173
 مارس  86,325,516 183
 أبريل  101,269,036 196
 مايو 85,281,497 174
 يونيو 197,495,596 142
 يوليو 85,114,074 197
 أغسطس 151,209,115 165
 سبتمبر 72,354,718 141
 أكتوبر 548,604,380 165
 نوفمبر 77,552,995 179
 ديسمبر 1,721,740,460 210

 إجمالي 3,737,350,550 2,102
 
 

 وقيمتها  2018في عام  عدد المناقصات التي تم إرساؤها
 (جهة حكومية متصرفة 15أعلى )

 
 سم الجهة المتصرفة ا إجمالي المبلغ )الدينار البحريني ( إجمالي عدد المناقصات 

 بابكو -نفط البحرين شركة  1,880,446,301 193
 هيئة الكهرباء والماء  760,762,855 403
ون البلديات وزارة الأشغال وشؤ 341,903,051 337

 والتخطيط العمراني
 وزارة الصحة  258,920,886 140
 شركة طيران الخليج  117,545,956 175
 تطوير للبترول  87,140,975 106
 شركة مطار البحرين  57,427,240 46
 وزارة الإسكان  51,357,475 48
 وزارة المالية والاقتصاد الوطني 22,336,878 28
 وزارة شؤون الإعلام 15,893,172 32
 هيئة البحرين للسياحة والمعارض  15,779,891 36
  والاتصالاتوزارة المواصلات  15,204,237 38
 هيئة البحرين للثقافة والآثار  12,493,605 50
هيئة المعلومات والحكومة  11,489,126 36

 الإلكترونية 
 مجلس التنمية الاقتصادية  11,201,322 38
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 كفاءة المعالجة 

 
 المدة الزمنية للرد على الطلبات 

2018 
 %95في غضون أسبوعين 

 %5أكثر من أسبوعين 
 4,842إجمالي الطلبات 

 
2017  

  %85في غضون أسبوعين 
 %15أكثر من أسبوعين 

 
 

 لإجراءات المناقصاتلمدة الزمنية ا
2018 

 %32شهور  ةأقل من ثلاث
 %19شهور  6إلى  3من 

 %2شهور  6أكثر من 
 %48لم يتم إرساؤها 

 مناقصة تم إرساؤها  1,064
 

2017 
 %45أقل من ثلاثة شهور 

 %11شهور  6شهور إلى  3من 
 %2شهور  6أكثر من 

 %43لم يتم إرساؤها 
 
 

 التأهيل المسبق

من الجدير بالذكر أن عملية التأهيل المسبق التي تتم قبل طرح المناقصات أو المزايدات تشتمل على التحقق بصورة 
مسبقة من القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية لدى الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات 

 .لضمان ترسية المناقصات على الشركات ذات الكفاءة والقدرة الحكومية، وذلك

ويتم اعتماد طلبات التأهيل المسبق وفًقا للأسلوبين، إما استجابة لإعلان تأهيل عام، أو من خلال الطلبات المنفردة 
الأشغال وشؤون البلديات للشركات الاعتماد تأهيلها وإدراجها في سجل التأهيل المسبق. علًما بأن أكثر طلبات وزارة 

والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء اعتمدت وفًقا للأسلوب الثاني، إذ تحتفظ هذه الجهات بقوائم مسبقة 
 .للشركات المؤهلة لديها، كما يمكن ألي شركة أن تقدم طلبًا للانضمام لهذه القوائم بأي وقت
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ن إلى أكثر من عام قبل أن تعود إلى مجلس المناقصات وقد تستغرق عملية التأهيل المسبق ما بين أسبوعي
 يوماً. 227إلى  2018عام  والمزايدات لاعتمادها. وقد وصل متوسط مدة عملية التأهيل المسبق خلال

، في حين تمثل منها %59ي تمثل الشركات المحلية ، والتركات المسجلة تم تأهيلها مسبقاً من إجمالي عدد الش %30
 .%41 الشركات الدولية

من مجموع  %59شركة، وهو ما يمثل  1437حوالي  2018وبلغ إجمالي عدد الشركات المحلية المؤهلة حتى نهاية عام 
من اجمالي عدد الشركات المحلية المدرجة في نظام المناقصة  %30وحوالي  2018الشركات المؤهلة خلال عام 

 %41شركة، وهو ما يمثل  983حوالي  2018ى نهاية عام الإلكتروني. في حين بلغ عدد الشركات الدولية المؤهلة حت
 من اجمالي عدد الشركات الدولية المسجلة لدى المجلس. %28وحوالي  2018عام  من مجموع الشركات المؤهلة خلال

عدد الشركات  
 المحلية

عدد الشركات 
 العدد الكلي الدولية

 2282 905 1377 2017عدد الشركات المؤهلة حتى نهاية 
 2420 983 1437 2018عدد الشركات المؤهلة حتى نهاية 

عدد الشركات المدرجة في نظام المناقصة الإلكتروني 
 6863 2738 4125 2017حتى نهاية 

عدد الشركات المدرجة في نظام المناقصة الإلكتروني 
 8305 3466 4839 2018حتى نهاية 

 

طلب  2,767حوالي  2018حتى نهاية عام  2011اعتمدها المجلس منذ بداية عام بلغ عدد طلبات التأهيل المسبق التي 
إذ تم تقديم هذه الطلبات من قبل الموردين والمقاولين إما بصفة  2018طلباً خلال عام . 199تأهيل، بزيادة قدرها 

 منفردة أو بالشراكة مع شركات أخرى.

 

 المعتمدةالعدد التراكمي لطلبات التأهيل المسبق 
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 حسب القطاع 2018الشركات المؤهلة مسبقاً في عام 

 

 

 542، إذ تم اعتماد 2015يوضح هذا الرسم البياني أن أكبر زيادة في عدد طلبات التأهيل المسبق كانت خلال عام 
 طلباً. 199أقل عدد من طلبات التأهيل، إذ تم اعتماد  2018طلب تأهيل. في حين شهد عام 

 

وزارة األشغال
32%

هيئة الكهرباء والماء
37%
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15%
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دعوة تأهيل.  21عدد دعوات التأهيل المسبق العامة والتي فتحت طلباتها في مجلس المناقصات والمزايدات بلغ 

 كما صدر معظم هذه الدعوات عن هيئة الكهرباء والماء.

 

 

 

من مجموع  %67بلغت نسبة طلبات التأهيل المعتمدة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حوالي 
 ، وذلك نتيجة حرص هذه الوزارة والتزامها بالقيام بالتأهيل بصورة منتظمة.2018المعتمدة خلال عام  الطلبات
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 طلبات إعادة النظر والتظلمات 

فقط  %8.6طلباً لإعادة النظر من الموردين والمقاولين، أي ما يمثل نسبة  446تلقى مجلس المناقصات والمزايدات 
خلال العام. وتتم مناقشة هذه الطلبات والتظلمات خلال اجتماعات مجلس  من إجمالي عدد العطاءات المستلمة

المناقصات والمزايدات الأسبوعية حيث يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفًقا للأحكام المنصوص عليها في قانون 
مزايدات بتبني اعلى تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. ويلتزم مجلس المناقصات وال

 .معايير الشفافية والعدالة خلال هذه العملية، كما يرد على جميع الطلبات والتظلمات الواردة إليه بالطرق المناسبة

 

 

 .2018يظهر من هذا الرسم البياني عدد التظلمات وطلبات إعادة النظر التي تعامل معها المجلس خلال عام 

 

لمجلس المناقصات والمزايدات إلى تطوير إجراءات المناقصات والمزايدات العامة، وتأتي تهدف الخطة التطويرية 
بالموافقة على التوصيات التي  2017نوفمبر  14بتاريخ  04-2432قرار مجلس الوزراء الموّقر رقم  هذه الخطة على ضوء
سلمان بن حمد آل خليفة ولي  يرالأمالتنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي  اللجنة خلالتقدم بها المجلس من 

 لرئيس مجلس الوزراء. الأولالنائب  الأعلىالعهد نائب القائد 

 اتخاذها لتطوير أداء المجلس اللازموالخطوات  الأولوياتأهم 

الممارسات العالمية والتي  لأفضلمقاربة  لمعدلاتتقليص عدد مناقصات التعاقد المباشر بغية الوصول .1
 عدد الترسيات. من اجمالي %9 تصل إلى

 الأمثل والاستغلالالتغييرية والتجديدات والتمديدات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص  الأوامر معدلاتتقليص .2
 للموارد.

المشترك مع تقليص الفترة المطلوبة للمناقصات والمزايدات منذ طرحها وحتى الترسية عن طريق التعاون .3
في مجال المناقصات / المزايدات والعمل  الأداءفي ذلك وضع آليات لقياس  الجهات المتصرفة، بما

 المشترك مع هذه الجهات لتقليص أي فجوات.
فقط من اجمالي  30التركيز على التأهيل المسبق للموردين، إذ بلغت نسبة الشركات المؤهلة مسبقا %.4

 المجلس. الشركات المسجلة لدى
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الجيد  الإعدادالحد من عملية إلغاء المناقصات التي تم طرحها، وذلك بالعمل مع الجهات المتصرفة على .5
 من الشركات المشاركة في المناقصات. للطرح وتأهيل أكبر أعداد

انطلاقاً من أهداف برنامج التوازن المالي، يتطلع مجلس المناقصات والمزايدات إلى زيادة إيراداته عن طريق 
 الإلكتروني.ر نظام المناقصة تطوي

 

 مصادر دخل مجلس المناقصات والمزايدات

تم البدء في تحصيل قيمة وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصات حسب قرار المجلس رقم  2018في شهر يناير 
يع وثائق بشأن ب 2017لسنة  (5)تعميم رقم البشأن قيمة وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصة و 2017لسنة  (1)

 .ديناراً بحرينياً  535,830تم تحصيل مبلغ  2018 عام وخلالالتأهيل المسبق ووثائق المناقصة. 

الإعلان عن طرح بشأن مركزية  2017لسنة ( 4) بدأ طرح المناقصات العامة وفًقا للتعميم رقم 2018وابتداًء من يناير 
دينار بحريني. وبلغ  254,800تم تحصيل مبلغ  2018عام  وخلالوالمزايدات وأعمال التأهيل المسبق. المناقصات 

 ديناراً بحرينياً. 790,630عام  خلالإجمالي إيرادات المجلس 

انطلاقاً من أهداف برنامج التوازن المالي، يتطلع مجلس المناقصات والمزايدات إلى زيادة إيراداته عن طريق تطوير 
ورسوم التأهيل المسبق  الإعلانيةبما يتيح له إمكانية تحصيل رسوم على تقديم الخدمات  الإلكترونيم المناقصة نظا

 العام والمنفرد.

 ديناراً بحريناً. 790,630إلى  2018وصل إجمالي الإيرادات خلال عام  •
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ترخي�س �سبكة بنية حتتية ثابتة للت�ساالت 

املمنوح ل�سركة بي نت  �س.م.ب )ان بي نت كو �س.م.ب �سابقاً( 

بتاريخ 2 يونيو 2019
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ترخي�س ممتاز ملرافق االت�ساالت الدولية 

املمنوح ل�سركة كلم تيليكوم البحرين �س.م.ب بتاريخ 17 يوليو 2019
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين

اإعلن رقم )783( ل�سنة 2019

ب�ساأن اإحلاق موؤ�س�ستني فرديتني

ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

فاروق عبدالغفور محمد ميرزا، مالك الموؤ�ش�شتين الفرديتين اللتين تحمالن ا�شم )ق�شر الدولفين للمقاولت(، 

و)الدولفين للتركيب(، الم�شجلتين بموجب القيد رقم ٧6694-٣ و٧6694-4، طالبًا اإلحاق الموؤ�ش�شتين بال�شركة 

دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  )دولفين  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد فاروق عبدالغفور محمد ميرزا و ANITHA SIVA SELVA KUMAR  و 

      .SIVA SELVA KUMAR SRIKRISHNAN NADAR

 

اإعلن رقم )784( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية 

 

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

ال�شركة ذ1ات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز هايكير الطبي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

جواهر  لل�شيدة  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  تغيير  طالبين   ،11٧88٣

عبداهلل عبدالكريم علي المال، وتعيين �شركة الت�شامن المهنية الم�شماة )مور �شتيفينز( لمتابعة اإجراءات التح

ويل.                                                     

اإعلن رقم )785( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

  

المرحوم  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شيد/ اأحمد جا�شم علي ن�شيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ن�شيف لت�شليح عادم ال�شيارات(، 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 18٧41، طالبين تغيير القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن با�شم 

الورثة، وبراأ�شمال مقداره 220 )مائتان وع�شرون( دينارًا بحرينيًا، وبذلك ت�شبح مملوكة لكل من: فا�شل اأحمد 

جا�شم ن�شيف، علي اأحمد جا�شم علي ن�شيف، �شعيد اأحمد جا�شم علي ن�شيف، فاطمة اأحمد جا�شم علي ن�شيف، 

نعيمة اأحمد جا�شم على ن�شيف، رباب اأحمد جا�شم علي ن�شيف، �شو�شن اأحمد جا�شم علي ن�شيف، اأ�شماء اأحمد 

جا�شم علي ن�شيف.

اإعلن رقم )786( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد 

 

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

اإبراهيم ح�شن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإبراهيم ح�شن علي خمي�س(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  تغيير  ٧010، طالبًا  رقم  القيد 

مقداره 20.000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن رقم )787( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اأميمة(،  ا�شم )خياطة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  لحدان،  اأحمد  يو�شف 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثامن  الفرع  تحويل  12695، طالبة 

 ABDUL و  لحدان  اأحمد  يو�شف  اآمنة  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة  مقداره 

.ILLATH MUHAMMED و  NAVAS CHOYI MADATHUMMAL و  SALAM CHOYIMADATHUMMAL

         

اإعلن رقم )788( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

عبدالر�شا عبا�س قناطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قناطي اأوبجي د اأرت كومير�س(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 1٣0864، طالبًا تغيير القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعلن رقم )789( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  العرادي،  را�شد  عي�شى  عبدالحكيم  وال�شيد/  بوح�شين  اأحمد  علي 

)جالك�شي لل�شفر وال�شياحة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 41121-1، معلَنين عن تنازلهما عن كامل 

اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني  �شكلها  تغيير  وطالَبين  ال�شويخ،  اأحمد  �شلمان  حميد  ل�شيماء  بال�شركة  ح�ش�شهما 

�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ٣0،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شيماء حميد 

�شلمان اأحمد ال�شويخ.

اإعلن رقم )790( ل�سنة 2019

ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال م�سرف )اإبدار �س.م.ب. مقفلة(

وتغيري اال�سم التجاري

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اإبدار �س.م.ب. مقفلة(،  ا�شم )م�شرف  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

وتغيير   ،2٣٣،000،000.000 اإلى  دولر   ٣00،000،000.000 من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،65549

ا�شمها التجاري من �شركة )م�شرف اإبدار �س.م.ب. مقفلة(، اإلى �شركة )اإبدار كابيتال �س.م.ب مقفلة(.

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

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

اإعلن رقم )791( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأحمد علي الدرازي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )موزائيك هاو�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 11525٣-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره ٣0،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شادق اأحمد علي الدرازي، و

. ILSE VILJOEN
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اإعلن رقم )792( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عباد عبداهلل اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القبعة ال�شفراء ل�شيانة ال�شيارات(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  ٧٧608-٧، طالبة تغيير  بموجب القيد رقم 

اأيوب  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حافظ علي  5،000 )خم�شة  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

م�شطفى، و�شالح بن �شعيد بن مبارك الرا�شدي.

اإعلن رقم )793( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والكهرباء(،  البناء  لمقاولت  ُحد 
ُ
)اأ ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الوداعي،  حبيب مهدي 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  16569-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد حبيب مهدي 

.THOMAS MANALIL JOSEPHو SAJITHRA SUKUMARAN ها�شم الوداعي، و

           

اإعلن رقم )794( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الفنادق  لإدارة  اإيفل  )برج  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

56119-1، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

الفرع  في  كامل ح�ش�شهم  ال�شركاء عن  تنازل  بناًء على  وذلك  دينار بحريني،  اآلف(  5،000 )خم�شه  مقداره 

المذكور، وت�شبح ال�شركة الجديدة مملوكة لكل من:   اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل �شعد اآل �شنان، وعبير محمد 

�شالح ح�شين. 

اإعلن رقم )795( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإيروين  ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 
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�س.�س.و(،  ا�شتوديو  ديزاين  اإيرينو  )اإيروين  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإيرينو،  األفاريز 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،115٧02 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره ٣،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإيروين األفاريز 

اإيرينو، وفوزية بيكم �شيد را�شد علي �شيد اأمير علي.

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.

اإعلن رقم )796( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شالم �شلمان ال�شلوم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأرجوان للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 58195، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 SURESH KUMAR و  STANLY PAUL   :مقداره 5،000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

PONNAYYAN  ومرت�شى �شالم �شلمان �شباح ال�شلوم.   

اإعلن رقم )797( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شمير عبداهلل نورالدين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبارتا مارين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  1158٧8، طالبًا 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فرا�س �شمير عبداهلل نورالدين، وفتحي 

فرج مرزوق المحمد. 

اإعلن رقم )798( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

اأحمد حمد المناعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تكنولوجيا للهند�شة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 89٧48، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 
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)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمود علي اأحمد حمد المناعي، و محمد ح�شن محمد محمود.

اإعلن رقم )799( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )بيكر تيلى 

جيه اإف �شى ذ.م.م(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العا�شفة للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1٧592 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 150،000 )مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: خليل اإبراهيم 

علي �شاهين، وخالد خليل اإبراهيم علي �شاهين، ونور خليل اإبراهيم علي �شاهين.      

اإعلن رقم )800( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تنزنايت القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-948٣5، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000  

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ و�شام محمد عياد اأبوعامر. 
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اإعلن مبوعد ح�سور اجلل�سة

اأمام غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

رقم الدعوى: 2/ 2019

المدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي، وكيلها: المحامي حامد المحمود.

عن���وان الوكي���ل: المنامة، مرفاأ البحرين المالي، الطابق 16، مبنـــى جي.بي كورب رقم 1411، 

�شارع 4626، مجمع ٣46.

 المدعى عليه االأول: فران�شي�شكو �شان�شيز.

عنوانه: المنامة، برج الزياني، بناية رقم 1٣، �شقة 11،  �شارع رقم 2001، مجمع ٣20.

المدعى عليها الثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الرابعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الخام�سة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها ال�ساد�سة: اأو�شترال هولدنج )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدع���ى عليه���ا ال�سابع���ة: �شركة اأباليـــد �شتراتيجيك اإن�شتوتيوت ليمتـــد ل�شاحبها فران�شي�شكو 

�شان�شيز )مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

اأعاله  املذكورين  جميعهم  عليهم  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 

وعنوانها: بناية  الغرفة  مبقر  �شباًحا   ١١:٣٠ ال�شاعة   2019 �شبتمرب   2٣ جل�شة  مبوعد ح�شور 

1٧04، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة  24٧، �شارع  البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( 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 )٣0( ل�شنة 2009، وليعلم.

مدير الدعوى

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

اإعلن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اإعلن �سطب وكالتني جتاريتني

قيد  �شطب  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

الوكالتني التجاريتني املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

11٧٣6 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

BRINKER INTERNATIONAL

AMERICAN

LBJ FREEWAY DALLAS 6820

Restaurants Agent ا�شم الوكيل 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

CHILIS GRILL

دة املدةمدة الوكالة  حمدَّ

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا للمادة 19 من قانون الوكالة رقم 10 ل�شنة 1992 واملتمثل يف تَخلُّف يف 

عدم جتديد الوكالة يف امليعاد القانوين لذلك 

2019/9/1٧تاريخ ال�شطب

12088رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه 

GEELY INTERNATIONAL CORPORATION

CHINESE

NO 87, QUIANYANG RD , SHANGHAI 200333 P R CHINA

ا�شم الوكيل 

�شركة الوكالة التجارية العاملية لل�شيارات ذ.م.م. 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Parts For Cars, Trucks And Buses  Cars

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

GEELY

دةنوع الوكالة  غري حمدَّ

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من قانون لوكالة التجارية حيث اإن جتديد قيد 

الوكالة قد مت خالفًا لأحكام املادة امل�شار اإليها .

2019/9/18تاريخ ال�شطب


