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 �أمر ملكي رقم )54( ل�شنة 2019

بتعيني م�شت�شار للأمن الوطني

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

بعد الإطالع على الد�شتور,

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته, وتعديالته,

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل 

ويتبع  الوطني,  لالأمن  م�شت�شارًا  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الركن  اللواء  ُيعني 

الوطني  الأمن  واإ�شرتاتيجيات  �شيا�شات  على  الإ�شراف  ويتوىل  الأعلى,  الدفاع  جمل�س  رئي�س 

ململكة البحرين مبا يكفل ويحفظ امل�شالح العليا الداخلية واخلارجية بالتن�شيق مع اجلهات ذات 

العالقة يف اململكة.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

 ملك مملكة �لبحرين  

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 18 �شفــر 1441هـ

الموافق: 17 اأكتوبر 2019م
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 مر�سوم رقم )86( ل�شنة 2019

بتعيني رئي�ض تنفيذي لهيئة �لبحرين لل�سياحة و�ملعار�ض

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

بعد الطالع على الد�شتور,

لل�شياحة واملعار�س,  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2013 بنقل وتعيني يف وزارة ال�شناعة والتجارة,

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س,

وبناًء على تر�شيح وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة,

وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيد نادر خليل املوؤيد رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

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

وُيـن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 16 �شفـــــــــــــــر 1441هـ

المـوافـق: 15 اأكتوبــــــــــر 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )104( ل�شنة 2019

 ب�ساأن تعديل جدول دو�ئر هيئة فْرز �لأمالك

�ملر�فق للقر�ر رقم )69( ل�شنة 2015 ب�ساأن �إعادة تنظيم هيئة فْرز �لأمالك

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

الأمالك,  فْرز  تنظيم هيئة  اإعادة  ب�شاأن   2015 ل�شنة  القرار رقم )69(  بعد الطالع على 

وتعديالته,

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بت�شكيل الدائرة الثالثة لهيئة فْرز الأمالك الوارد بجدول دوائر هيئة فْرز الأمالك 

املرافق للقرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك, الت�شكيل الآتي:

�لد�ئرة �لثالثة:

1( ِفرا�س عبا�س اأمين, رئي�شًا.

2( الدكتور/ مناف يو�شف حمزة, نائبًا للرئي�س.

3( اأنوار فالح البنفالح.

4( كمال اإبراهيم كمال.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار, وُيـعمل به من تاريخ �شدوره, 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

  و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 �شفــــــــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 14 اأكتــوبـــر 2019م
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم

 قر�ر وز�ري رقم )1470/م ع ن/2019(

�ر�سني يف �خلارج  باإلغاء ترخي�ض مكتب مدينة �خِلـْدمات �لتعليمية للدَّ

وزير التربية والتعليم:

1997 ب�شاأن مكاتب اخِلْدمات التعليمية  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 

ار�شني يف اخلارج, للدَّ

التعليمية  اخِلْدمات  ملكاتب  الرتخي�س  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج, للدَّ

2016, بالرتخي�س  اأبريل   5 وعلى القرار الوزاري رقم )178/م ع ن/2016( ال�شادر يف 

ار�شني يف اخلارج,  اأمل في�شل غالم ح�شني باقر بفتح مكتب للِخـْدمات التعليمية للدَّ لل�شيدة/ 

ار�شني يف اخلارج, حتت ا�شم مكتب مدينة اخلدمات التعليمية للدَّ

ار�شني يف اخلارج,  وعلى املخالفات املرتَكـبة من ِقـَبـل مكتب اخِلـْدمات التعليمية للدَّ

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال مدير اإدارة البعثات والـُملحقيات,

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ار�شني يف اخلارج املمنوح لل�شيدة/اأمل  ُيـلغى ترخي�س مكتب مدينة اخِلـْدمات التعليمية للدَّ

في�شل غالم ح�شني باقر, مبوجب القرار الوزاري رقم )178/م ع ن/2016( ال�شادر بتاريخ 5 

اأبريل 2016. 

�ملادة �لثانية

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار, وُيـعمل به من تاريخ �شدوره, 

وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لرتبية و�لتعليم

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�شدر بتاريخ: 26 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافـــــق: 25 �شبتمبـر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )84( ل�شنة 2019

 ب�ساأن حتديد �لأعمال �لتي ُيـحَظـر فيها ت�سغيل �لن�ساء �حلو�مل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي, ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012, 

وتعديالته,

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2000 بالت�شديق على اتفاقية العمل الدولية رقم )111( 

ل�شنة 1958 اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام واملهنة,

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأعمال التي ُيـحَظـر ت�شغيل الن�شاء فيها,

وبعد اأْخـذ راأي اجلهات املعنية,

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية,

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـحَظـر ت�شغيل الن�شاء احلوامل يف الأعمال الآتية:

�شهن لحرارة �شديدة. 1- الأعمال التي تعرِّ

�شهن لمجهود ج�شماني كبير اأو متوا�شل, مثل اأعمال الَعـَتـالة اأو حْمـل اأو جر  2- الأعمال التي تعرِّ

الأثقال التي تزيد على 15 كيلوجرامًا.

�شهن للذبذبـــات ال�شارة بالج�شم, مثـــل عمليات التخريـــم في ال�شخور  3- الأعمـــال التـــي تعرِّ

والطرق والمباني.

�س لالإ�شعاعات الذرية اأو النووية اأو الأ�شعة ال�شينية )X-RAY( بما  4- الأعمال التي ت�شمل التعرُّ

يزيد على ريم واحد خالل فترة الحْمـل.

�س لمواد ما�شخة لالأجنة )تراتوجينية(. 5- الأعمال التي ي�شحبها التعرُّ

�شهن للعدوى البكتيرية. 6- الأعمال التي تعرِّ

�س للمواد الآتية: 7- الأعمال التي ت�شتلزم التعرُّ

ـباته. اأ- الر�شا�س اأو ُمـَركَّ

ب- اأدخنة البنزين اأو اأحد م�شتقاته مثل الفينول اأو التولوين.

ج- اأول اأك�شيد الكربون.

د- الإنيلين.
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هـ- ثاني كبريتور الكربون الم�شتخدم في �شناعة الحرير ال�شناعي وال�شيلوفان.

و- المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول.

ز- الزئبق.

ح- الف�شفور.

ط- النيتروبنزول.

ي- المنجنيز.

ك- الكاد�شيوم.

ل- البيريليوم.

�ملادة �لثانية

يجب على �شاحب العمل اتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية �شحة املراأة احلامل وجنينها 

ـن وجود خطر عليهما جراء الأعمال التي تقوم بها.  متى ما تبيَّ

�ملادة �لثالثة

ت�شري اأحكام هذا القرار على املراأة حديثة الولدة واأثناء فرتة الر�شاعة.

�ملادة �لر�بعة

املادة )187( من  املن�شو�س عليها يف  بالعقوبة  القرار  اأحكام هذا  ُيعاَقب كل من يخالف 

قانون العمل يف القطاع الأهلي, ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

�ملادة �خلام�سة

ُيـلغى القرار رقم )32( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأعمال التي ُيـحَظـر ت�شغيل الن�شاء فيها.

�ملادة �ل�ساد�سة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من اليوم 

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 9 �شفــــــر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتوبـــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )85( ل�شنة 2019

 باإلغاء �لقر�ر رقم )16( ل�شنة 2013 

 ب�ساأن حتديد �لأحو�ل و�لأعمال و�ملنا�سبات 

�لتي ل يجوز فيها ت�سغيل �لن�ساء لياًل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي, ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012, 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة )30( منه,

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2000 بالت�شديق على اتفاقية العمل الدولية رقم )111( 

ل�شنة 1958 اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام واملهنة,

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأحوال والأعمال واملنا�شبات التي ل يجوز 

فيها ت�شغيل الن�شاء لياًل,

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية,

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـلغى القرار رقم )16( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأحوال والأعمال واملنا�شبات التي ل يجوز 

فيها ت�شغيل الن�شاء لياًل.

�ملادة �لثانية

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من اليوم 

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 9 �شفــــــر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتوبـــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )208( ل�شنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد �لتق�سيم يف منطقة بوقوة - جممع 457

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  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 )3( 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 )35( ل�شنة 2001 وتعديالته, ولئحته 

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام 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 )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة,

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

والتخطيط العمراين, 

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 �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 05020362 بعد التق�شيم, الكائن مبنطقة بوقوة جممع 457 ِوْفقًا 
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للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار,  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

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�شـِْره.

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 محــــرم 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 18 �شبتمبر 2019م
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وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )5( ل�شنة 2019

ب�ساأن �عتماد �سركات �لإ�سر�ف �لبحري

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة, ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1978, وعلى الأخ�س املادة )20( منه,

وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982, وتعديالته,

ل  2006, املعدَّ وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية, ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ذات 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت 

اخلليج العربية,

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شركات الإ�شراف البحري,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية,

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـعتَمـد هيئات الت�شنيف التالية ك�شركات اإ�شراف بحري يف مملكة البحرين:

American Bureau of Shipping )ABS( 1- هيئة الت�شنيف الأمريكية

Bureau Veritas )BV( 2- هيئة الت�شنيف الفرن�شية

3- هيئة الت�شنيف النرويجية الألمانية

Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd )DNV.GL( 

Korean Register of Shipping )KR( 4- هيئة الت�شنيف الكورية

Lloyd 's Register of Shipping )LR( 5- هيئة الت�شنيف البريطانية

Nippon Kaiji Kyokai )NKK( 6- هيئة الت�شنيف اليابانية

Registro Italiano Navale )RINA( 7- هيئة الت�شنيف الإيطالية

Polish Register of Shipping )PRS( 8- هيئة الت�شنيف البولندية

Russian Maritime Register of Shipping 9- هيئة الت�شنيف الرو�شية

 International Register of Shipping )IRS( 10- هيئة الت�شنيف الدولية
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Emirates Classification Society )TASNEEF( 11- هيئة الإمارات للت�شنيف

Indian Register of Shipping )IR Class( 12- هيئة الت�شنيف الهندية

مادة )2(

تقوم �شركات الإ�شراف البحري املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار باإ�شدار ال�شهادات 

بامل�شح  اخلا�شة  ال�شهادات  وت�شمل  لالإبحار,  و�شالحيتها  البحرينية  ال�شفن  ب�شالمة  املتعلقة 

الدولية  وال�شهادة  ومعداتها,  كاتها  وحمرِّ ال�شفينة  ج�شم  �شالحية  وحتديد  لل�شفينة,  الفني 

واأمن  البحار  يف  الأرواح  )�شالمة  البحرية  بال�شالمة  اخلا�شة  وال�شهادات  ال�شحن,  خلطوط 

ال�شفن(, وال�شهادات اخلا�شة مبْنع التلوث البحري الناجت من ال�شفن واملواد اخلطرة, وال�شهادة 

�شركات  تفوي�س  يتم  اأخرى  �شهادات  واأية  الطنية,  احلمولة  و�شهادة  الت�شادم,  مبْنـع  اخلا�شة 

الأحوال,  جميع  ويف  معها.  املربمة  التفاقيات  اأحكام  مبوجب  اإ�شدارها  يف  البحري  الإ�شراف 

ُتـ�شَدر ال�شهادات على نفقة مالك ال�شفينة.

مادة )3(

ُتـعتَمـد ال�شركات املحلية الواردة اأدناه للقيام باأعمال امل�شوحات واملعاينات, واإ�شدار تقرير 

ـحة غري ذاتية الدفع, وتعمل فقط يف مياه مملكة البحرين, وهي: ـنادل امل�شطَّ املعاينة لل�شَّ

)Asia Marine Services( 1- �شركة اآ�شيا للِخـْدمات البحرية

)Aries Marine( 2- �شركة اأريو�س مارين

)Ajyal( 3- �شركة اأجيال

)High waves Marine Services( 4- �شركة هاي ويفز للِخـْدمات البحرية

مادة )4(

ُيـلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شركات الإ�شراف البحري.

مادة )5(

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من 

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

 

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 14 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبــ ر 2019م
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وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )6( ل�شنة 2019

 ب�ساأن تنظيم تر�خي�ض �ملر�سدين �لبحريني وقائدي �لقاطر�ت

 يف �ملو�نىء �لبحرينية

وزير الموا�شالت والت�شالت:

 ,1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري,  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املادتني )94( و)187( منه,

ل  2006, املعدَّ وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية, ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012, ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 

،2010

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1988 ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقـْطـر مبوانىء البحرين,

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2017 ب�شاأن لئحة تراخي�س اخِلـْدمات البحرية,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية,

قرر �لآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها, 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك: 

�لوز�رة: وزارة الموا�شالت والت�شالت.

�لوزير: وزير الموا�شالت والت�شالت.

�لوكيل: وكيل الوزارة ل�شئون الموانىء والمالحة البحرية.

�للجنة: لجنة تراخي�س المر�شدين البحريين وقائدي القاطرات في الموانىء البحرينية.

رخ�ســـة مر�ســـد بحـــري: وثيقـــة اإجازة ُتـ�شِدرهـــا �شئون الموانـــىء والمالحة البحريـــة للمر�شد 

البحري لالإذن له بتقديم ِخـْدمات الإر�شاد البحري في الموانىء البحرينية.

رخ�ســـة قائـــد قاطرة: وثيقة اإجـــازة ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحـــة البحرية لقائد قاطرة 

لالإذن له بتقديم ِخـْدمات الَقـْطـر في الموانىء البحرينية.

�س له ِمن ِقـَبـل �شئـــون الموانىء والمالحة البحرية لتقديم  �لمر�ســـد �لبحـــري: ال�شخ�س المرخَّ

ِخـْدمات الإر�شاد البحري في الموانىء البحرينية.

�س له من �شئون الموانـــىء والمالحة البحرية لقيادة القاطرة  قائـــد �لقاطـــرة: ال�شخ�س المرخَّ

وتوفير ِخـْدمات الَقْطر في الموانىء البحرينية.
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ان ال�شفينة لم�شاعدته لالإبحار خالل  ِخـْدمات �لإر�ساد �لبحري: الِخـْدمات التي يتم تقديمها لربَّ

دخول اأو مغادرة ال�شفينة, اأو الحركة في الموانىء اأو الأر�شفة الخا�شة اأو القنوات الموؤدية لهما, 

اأو في المياه الإقليمية البحرينية.

ِخـْدمـــات �لَقْطـــر: عمليات دفع وجـــر ال�شفن واإدخالهـــا اأو اإخراجها ِمن واإلـــى اأر�شفة الموانىء 

�ُشو اأو الحركة لأيِّ �شبـــب كان في الموانـــىء والمياه الإقليمية  اأو اإنقاذهـــا اأو م�شاعدتهـــا فـــي الرُّ

البحرينية.

حة  منطقة �لإر�ساد �لبحري �لإلز�مي: المنطقة الواقعة داخل حدود الميناء البحريني والمو�شَّ

فـــي الخرائط البحريـــة البحرينية, وت�شـــم محطة الإر�شاد البحـــري المعتَمـدة مـــن ِقَبـل �شئون 

�شة في  الموانـــىء والمالحـــة البحريـــة واأر�شفة الموانـــىء العامة والخا�شـــة المعتَمـــدة والمرخَّ

المملكة.

مادة )2(

العاملني يف تقدمي  القاطرات  البحريني وقائدي  املر�شدين  القرار على  اأحكام هذا  ت�شري 

ِخـْدمات الإر�شاد والَقـْطـر البحري يف املياه الإقليمية واملوانىء البحرينية.

مادة )3(

ل يجوز لأيِّ �شخ�س تقدمي ِخـْدمات الإر�شاد اأو الَقـْطـر يف مملكة البحرين ما مل يح�شل على 

رخ�شة �شادرة من ِقـَبـل �شئون املوانىء واملالحة البحرية.

مادة )4(

م رخ�شة المر�شد البحري اإلى ثالث فئات بح�شب طول وغاط�س ال�شفن, كالآتي: اأ- تَقـ�شَّ

ـنادل. �س لإر�شاد جميع اأحجام ال�شفن وال�شَّ 1- مر�شد بحري اأول: مرخَّ

متر  يتعدى طولها200  ل  التي  ـنادل  وال�شَّ ال�شفن  لإر�شاد  �س  ثان: مرخَّ بحري  2- مر�شد 

وغاط�شها اأقل من 11 مترًا.

3- مر�شد بحري ثالث: مرخ�س لإر�شاد ال�شفن وال�شنادل التي ل يتعدى طولها 120 مترًا 

وغاط�شها اأقل من 10 اأمتار.

ـَدرُّج بني فئات رخ�شة  وُتـ�شِدر �شئون املوانىء واملالحة البحرية التعليمات املتعلقة باآلية التَّ

املر�شد البحري.

ب- تكون رخ�شة قائد القاطرة من فئة واحدة فقط.
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مادة )5(

�شركة  ِقـَبـل  من  قاطرة  قائد  رخ�شة  اأو  بحري  مر�شد  رخ�شة  على  احل�شول  طلب  م  يقدَّ

ـ�شة اإىل �شئون املوانىء واملالحة البحرية طبقًا للنموذج وال�شروط والإجراءات  اخِلـْدمات املرخَّ

دها. التي حتدِّ

مادة )6(

ُيـ�شرَتط للح�شول على رخ�شة مر�شد بحري ا�شتيفاء الآتي:

1- اأن يكون طالب الرخ�شة بحريني الجن�شية.

2- األ يقل �شن المتقدم لالمتحان عن 25 �شنة ميالدية.

3- اأن يجتاز فح�س اللياقة الطبية.

4- اأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية.

قة من َقـَبل �شئون  5- اأن يكـــون حا�شاًل على �شهـــادة الأهلية من كلية بحرية معترٍف بهـــا وم�شدَّ

الموانىء والمالحة البحرية بم�شتوى �شابط �شْطـح م�شئول عن الَخـَفـارة المالحية على مْتـن 

ال�شفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن اأو اأكثر. 

6- اأن يكمل البرنامج التدريبي المعتَمـد من ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

ة من ِقـَبل اللجنـــة ِوْفـقًا لمتطلبات  7- اأن يجتـــاز المتحانـــات النظرية وال�شفويـــة والعملية المعدَّ

الكفاءة الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.

8- اأية �شروط فنية اأخرى ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

وُيـعاَمـل مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية معاملة املواطن البحريني فيما 

يتعلق مبْنـح رخ�شة املر�شد البحري وذلك بعد موافقة الوكيل.

م  ويجوز اأن ُتـمنح رخ�شة مر�شد بحري حلاملي اجلن�شيات الأجنبية ب�شرط اأن ي�شتويف املتقدِّ

لها باقي ال�شرتاطات امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل, بالإ�شافة اإىل اأن يكون حا�شاًل على �شهادة 

ـان  ربَّ مب�شتوى  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  ِقـَبـل  من  بها  معرتف  بحرية  كلية  من  الأهلية 

اأعايل بحار على مْتـن ال�شفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن اأو اأكرث.

مادة )7(

ُيـ�شرَتط للح�شول على رخ�شة قائد قاطرة ا�شتيفاء الآتي:

1- األ يقل �شن المتقدم عن 21 �شنة ميالدية.

2- اأن يجتاز فْح�س اللياقة الطبية.

ـنه من التعبير بو�شوح في ات�شالته الراديوية. 3- اأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية بدرجة تمكِّ
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4- اأن يكمل البرنامج التدريبي المعتَمـد من ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

ة من ِقـَبــــل اللجنة ِوْفـقًا لمتطلبات  5- اأن يجتـــاز المتحانات النظريـــة وال�شفوية والعملية المعدَّ

الكفاءة الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.

6- اأية �شروط فنية اأخرى ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

اأهلية  اإذا كان يحمل �شهادة  اإعفاء قائد القاطرة من المتحان النظري  كما يجوز للوكيل 

اخَلـَفـارة  عن  م�شئول  �شابط  مب�شتوى  البحرية,  واملالحة  املوانىء  �شئون  ِقـَبـل  من  بها  معرتفًا 

املالحية على مْتـن ال�شفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن وتعمل يف رحالت قريبة من 

ال�شاحل. 

مادة )8(

وقائدي  البحريني  املر�شدين  تراخي�س  )جلنة  ت�شمى  جلنة  الوكيل  من  بقرار  ُتـن�شاأ 

القاطرات(, برئا�شة مدير اإدارة ال�شالمة وحماية البيئة البحرية وع�شوية اأربعة موظفني من 

د القرار نظام عمل اللجنة. املخت�شني ب�شئون املوانىء واملالحة البحرية, ويحدِّ

مادة )9( 

وقائدي  البحريني  املر�شدين  لرتخي�س  الالزمة  المتحانات  باإجراء  اللجنة  تخت�س 

الَقـْطر القيام باإجراء  اأو  مة خِلـْدمات الإر�شاد  القاطرات. ويجوز للوكيل تفوي�س ال�شركة املقدِّ

المتحان العملي فقط, �شريطة تواجد اأحد اأع�شاء اللجنة اأثناء المتحان العملي, لريفع النتيجة 

لالعتماد من ِقـَبـل اللجنة, مع الحتفاظ بحق �شئون املوانىء واملالحة البحرية باإجراء المتحان 

منفردة اأو بامل�شاركة فيه.

مادة )10(

ُيـ�شِدر الوكيل رخ�شة مر�شد بحري لل�شباط البحريني املجازين من ِقـَبـل اللجنة, ويجب اأن 

تت�شمن رخ�شة املر�شد البحري ما ي�شري اإىل نطاق الإر�شاد امل�شموح به وفئته, واأية متطلبات اأو 

دها �شئون املوانىء واملالحة البحرية. قيود حتدِّ

وي�شدر الوكيل رخ�شة قائد قاطرة لالأ�شخا�س املجازين من ِقـَبـل اللجنة. ويجب اأن تت�شمن 

دها �شئون املوانىء واملالحة  اأو قيود حتدِّ الرخ�شة ما ي�شري اإىل منطقة الَقـْطـر واأية متطلبات 

البحرية.

مادة )11(

دة يف الرخ�شة,  تكون رخ�شة املر�شد البحري ورخ�شة قائد القاطرة �شاحلة للمدة املحدَّ

على األ تزيد على �شنتني, قابلة للتجديد.

والبيانات  ال�شادرة  َخـ�س  الرُّ يت�شمن  ب�شجل  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  وحتتفظ 
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املتعلقة باملر�شدين البحريني وقائدي القاطرات املجازين يف اململكة.

مادة )12(

بالإر�شاد  يتعلق  تدريبي  لربنامج  القاطرات  وقائدو  البحريون  املر�شدون  يخ�شع  اأن  يجب 

حت�شيل  ا�شتمرارية  ي�شمن  ومبا  والعملي  النظري  اجلانب  ي�شمل  الأحوال,  بح�شب  والَقـْطـر, 

الإقليمية,  واملياه  املوانىء  يف  ال�شفن  وَقـْطـر  الإر�شاد  ِعـْلـم  يف  احلديثة  والإجراءات  املعلومات 

�شريطة اعتماد الربنامج التدريبي من ِقـَبـل �شئون املوانىء واملالحة البحرية قبل ال�شروع بتنفيذه.

التحديثات  ملواكبة  �شة  متخ�شِّ دورات حماكاة  اإىل  البحريون  املر�شدون  يخ�شع  اأن  ويجب 

العلمية والعملية يف جمال الإر�شاد, والتعامل مع احلوادث الناجتة عنه كل خم�س �شنوات اأو يف 

حال طلبت �شئون املوانىء واملالحة البحرية ذلك.

مادة )13(

دها  التي يحدِّ للمعايري  ِوْفـقًا  القاطرة  البحري وقائد  للمر�شد  اللياقة الطبية  يكون فح�س 

عن  امل�شئولني  وال�شباط  الربابنة  �شهادات  لإ�شدار  املطلوبة  املعايري  مع  يتما�شى  مبا  الوكيل 

لعام  للمالحني  والإجازة واخلفارة  التدريب  الدولية ملعايـري  ِوْفـقًا لالتفاقية  اخَلـَفـارة املالحية 

ثة وال�شادرة من املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة  1978, والوثائق املحدَّ

ال�شحة العاملية.

اإعادة  اأو مر�س خطري, فيجب  اأو قائد القاطرة لإ�شابة  �س املر�شد البحري  ويف حالة تعرُّ

تقييم لياقته الطبية قبل عودته اإىل عمله.

ـهًا عقليًا ب�شكل منا�شب  ويجب على كل مر�شد بحري وقائد قاطرة اأن يكون لئقًا للعمل ومتنبِّ

من اأجل القيام مبهامه خالل مزاولة عمله.

مادة )14(

تكون اللغة الإجنليزية هي اللغة امل�شتخَدمة للتوا�شل على مْتـن ال�شفن اأثناء عمليات الإر�شاد 

والَقـْطـر.  

القيا�شية  البحرية  الت�شالت  مبفردات  دراية  على  يكونوا  اأن  البحريني  املر�شدين  وعلى 

عند  وكذلك  الراديوية,  الت�شالت  اإجراء  عند  ي�شتخدموها  واأن  الدولية,  البحرية  مة  للمنظَّ

ـان ال�شفينة وال�شابط امل�شئول عن اخَلـَفـارة  ن ربَّ التخاطب يف غرفة قيادة ال�شفينة, ب�شكل مَيـكِّ

ـان اأو لل�شابط امل�شئول عن اخَلـَفـارة  املالحية من فْهم الت�شالت. كما ينبغي عليهم التو�شيح للربَّ

املالحية يف غرفة قيادة ال�شفينة الإجراءات الالحقة املرتبطة بعملية الإر�شاد التي �شتتخذها 

الأطراف اخلارجية.

مادة )15(

م ِخـْدمات الإر�شاد البحري اأو ِخـْدمات الَقْطر م�شئولة عن الآتي: تكون كل �شركة تقدِّ
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ـله لمزاولـــة عمله ِوْفـقًا  1- اأن يكـــون كل مر�شـــد بحـــري وقائد قاطـــرة حا�شاًل على رخ�شـــة توؤهِّ

لأحكام هذا القرار.

2- اأن يخ�شـــع جميع المر�شدين البحريين وقائـــدي القاطرات اإلى تقييم �شنوي لالأداء من ِقـَبـل 

مة لخدمة الإر�شاد والَقـْطـر, وترفع ن�شخة من نتائج التقييم اإلى �شئون الموانىء  الجهة المقدِّ

والمالحة البحرية عند طلب تجديد رخ�شة مر�شد بحري اأو رخ�شة قائد قاطرة.

ـالع بمتطلبات نظام تقييم المر�شدين  3- اأن يكون المر�شدون البحريون وقائدو القاطرات على اطِّ

دة للخدمة. البحريين وقائدي القاطرات من ِقـَبـل ال�شركة المزوِّ

نـــون لديها قد خ�شعوا  4- اأن يكـــون المر�شـــدون البحريون وقائدو القاطـــرات المجازون والمعيَّ

لتدريـــب تجديدي على النحو الذي يرد في برنامج التدريب المعد من ال�شركة والمعتَمد من 

ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

5- اإطـــالع المر�شدين البحريين وقائدي القاطرات المجازيـــن والمعيَّنين لديها على الواجبات 

والم�شئوليات والقوانين المتعلقة بمهامهم.

مادة )16(

يجوز للوكيل وْقـف اأو اإلغاء رخ�شة اأيِّ مر�شد بحري اأو قائد قاطرة يف حالة فقدانه لأحد 

به ال�شادرة من �شئون  التعليمات املرتبطة  اأو  القرار  اأو خمالفته لهذا  �شروط مْنـح الرخ�شة, 

 ج�شيمًا اأثناء مزاولته للعمل.
ً
املوانىء واملالحة البحرية, اأو عند ارتكابه خطاأ

مادة )17(

ُيـلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1988 ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقـْطر مبوانىء البحرين.

مادة )18(

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من 

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

 

 

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 14 �شفــــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبر 2019م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )145( ل�شنة 2019

 ب�ساأن ت�سجيل وقْيـد ملخ�ض �لنظام �لأ�سا�سي

 )Bahrain Road Runners( لنادي بحرين رود رنرز  

بوز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة  

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

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,

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( 1990،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة, 

بالقرار  ال�شادرة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

رقم )2( ل�شنة 2018،

 ,)Bahrain Road Runners( وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي بحرين رود رنرز

 Bahrain وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي نادي بحرين رود رنرز

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل  

ـل نادي بحرين رود رنرز )Bahrain Road Runners( ويقيَّد ملخ�س نظامه الأ�شا�شي  ي�شجَّ

رقم  قْيـد  حتت  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  لوزارة  اخلا�شعة  الريا�شية  الأندية  قْيـد  �شجل  يف 

.)69/2019(

�ملادة �لثانيـة

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار من تاريخ ن�شره 

باجلريدة الر�شمية, وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 11 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 10 اأكتوبر 2019م
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بيان �أ�سماء �لأع�ساء �ملوؤ�س�سني 

 )Bahrain Road Runners( لنادي بحرين رود رنرز

1- عماد عبدالرحمن الموؤيد. 

2 - نجوى عبدالرحيم عبداهلل.

3 - عبا�س مو�شى علي بوح�شان. 

4 - خالد بن حمد بن اأحمد اآل خليفة.  

5 - د. �شقر بن �شلمان اآل خليفة. 

6 - علي عبداهلل علي بابا. 

7 - طارق �شليمان الق�شيبي.

8 - عبدالمح�شن الق�شيبي.

9 - في�شل علي ح�شين الف�شلي.

10- مي مح�شن الحاجي.

ـار جميل ر�شدان. 11- ب�شَّ

12- محمد بن ح�شن اآل خليفة.

13- عبداهلل اأحمد ال�شمالن. 

14- هادية محمد فتح اهلل.

15- فاطمة حبيب الأن�شاري. 

16- محمود عبدالعزيز الأن�شاري.

17- �شعاد عماد الموؤيد.

18- اآمنة عماد الموؤيد.

19- اأيمن مطر المحاري.

20- عبداهلل عبدال�شالم.

21- فاطمة محمد فتح اهلل. 
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ملخ�ض �لنظام �لأ�سا�سي

)Bahrain Road Runners( لنادي بحرين رود رنرز

 تاأ�ش�س هذا النادي يف عام  2019 ومت ت�شجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم 

باإ�شدار قانون اجلمعيات   1989 )2019-69( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى  وتعديالته,  اخلا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

�أهد�ف �لنادي: 

يقوم  نادي بحرين رود رنرز )Bahrain Road Runners( يف حدود القوانني املعمول بها يف 

مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

1. تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّـزنة متكاملة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية. 

2. تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية.

3. الإ�شهـــام في تنميـــة المجتمع من خالل اإ�شـــراك ال�شباب في البرامـــج الجتماعية والثقافية 

والريا�شية, واإتاحة الفر�س لل�شباب ل�شْغـل اأوقات فراغهم وال�شتفادة من طاقاتهم الكامنة 

بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لخدمة مجتمعهم والنهو�س بالريا�شة البحرينية. 

4. دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

والع�شوية بالنادي اأنواع, هي:

1. ع�شو عامل.         2. ع�شو تابع.              3. ع�شو فخري. 

ـنها النظام الأ�شا�شي للنادي, كما اأو�شح اإجراءات ك�ْشـب الع�شوية  ـمَّ ولكل منها �شروط ت�شَ

واإ�شقاطها, وحقوق وواجبات الأع�شاء.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للنادي  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  وقد 

دين ل�شرتاكاتهم  العمومية, حيث ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية, 

فيما عدا النعقاد الأول للجمعية.

العمومية  العادية واجلمعية  العمومية  الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية  النظام  د  وحدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء,  وع�شرة  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  النادي  �شئون  ويدير   

العمومية للجمعية من بني اأع�شائها العاملني بالقرتاع ال�شري املبا�شر. وتكون مدة جمل�س الإدارة 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه. ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون النادي وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانونًا ح�شب نظامه  اأموره وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 
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ـن بالنظام. للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق, ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

ـن النظام الأ�شا�شي للنادي جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للنادي اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون مواردها من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س 

الإدارة, ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ويوِدع النادي اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة. وُتـعتَبـر اأموال النادي ملكًا له عند 

حدوث الت�شفية. كما ن�س النظام على اأنه ل يجوز للنادي الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات 

مالية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة النادي هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدم اأع�شاء النادي ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر 

ـق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأن يحيلها اىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما  ـَحـقُّ النادي, الذي عليه بعد التَّ

ال�شاكي بالقرار الذي  واإبالغ  اأ�شبوع من تاريخ تقدميها,  ب�شاأنها وذلك من خالل  يراه منا�شبًا 

اتخذه جمل�س الإدارة ِوْفـقًا لالئحة الداخلية للنادي ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للنادي.

على  ُيـحَظـر  كما  والدينية,  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  واأع�شائه  النادي  على  وُيـحَظـر 

التابعة  املن�شاآت  داخل  رة  خمدِّ اأو  م�شكرة  مواد  اأية  تقدمي  اأو  تناُول  ومنت�شبيه  النادي  اأع�شاء 

للنادي.

ويعمل النادي يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة, ويخ�شع 

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ النادي  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها, 

الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية العمومية وتوجيهات الوزارة, على اأن يتوىل هذه الرقابة املوظفون 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل النادي اإجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفة موؤقتة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )71( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  الالئحة  بهذه  به ن�س  يرد  فيما مل  ـق  ويطبَّ

للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )141( ل�شنة 2019 

 بتعديل �لقر�ر رقم )46( ل�شنة 2019

 ب�ساأن تقييم طلبات �لإعانات

�ل�ستثنائية لالأندية للم�ساركة يف �لبطولت �خلارجية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على القرار رقم )46( ل�شنة 2019 ب�شاأن تقييم طلبات الإعانات ال�شتثنائية 

لالأندية للم�شاركة يف البطولت اخلارجية,

وبناًء على عر�س مدير اإدارة الدعم واخِلـْدمات,

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )7( من القرار رقم )46( ل�شنة 2019 ب�شاأن تقييم طلبات الإعانات 

ال�شتثنائية لالأندية للم�شاركة يف البطولت اخلارجية الن�س الآتي:

:)7( "مادة 
تقوم اللجنة بتوجيه الدعوة اإىل النادي �شاحب طلب الإعانة ال�شتثنائية حل�شور الجتماع 

�شه من اأع�شاء جمل�س الإدارة كتابيًا. ويكون الجتماع  ـاًل برئي�س جمل�س اإدارته اأو من يفوِّ ممثَّ

ـاًل, كما يجوز ملمثلي الأندية الأخرى ح�شور الجتماعات. ويكون له ولذوي ال�شاأن احل�شول  م�شجَّ

على ن�شخة اإلكرتونية من حم�شر الجتماع." 

�ملادة �لثانية

التايل  اليوم  وُيـعمل به من  القرار,  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  على املعنيني 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــر 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 7 اأكتوبر 2019م



العدد: 3441 – الخميس 17 أكتوبر 2019

32

�ملجل�ض �لأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )71( ل�شنة 2019 

ـر�ت �ل�سيدلية  ب�ساأن �إجر�ء�ت تنظيم ومر�قبة �سْرف �لأدوية و�مل�ستح�سَ

 �لتي حتتوي على �ملو�د �ملدرجة حتت

)Gabapentinoid( )ملجموعة �لدو�ئية )جابابنتونيد� 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان, 

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015,   ال�شيدلية, املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015,  ال�شحية, املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة, وتعديالته, 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية, 

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة,

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل 

املواد  من  اأيٍّ  على  يحتوي  �شيديل  ر  م�شتح�شَ اأو  دواء  اأيِّ  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

حتتها  تندرج  والتي   )Gabapentinoid( )جابابنتونيد(  الدوائية  املجموعة  حتت  املدرجة 

وامل�شتح�شرات  بعبارة )الأدوية  القرار  اإليها يف هذا  وي�شار  اأدوية كالربيجبالني واجلابابنتني, 

ال�شيدلية(. 

�ملادة �لثانية

ُيـحَظـر �شْرف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية اإل طبقًا لأحكام هذا القرار. 
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�ملادة �لثالثة

مع مراعاة الف�شل ال�شابع من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة 

ـرات ال�شيدلية تواُفـر الآتي:  ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية, ُيـ�شرَتط ل�شْرف الأدوية وامل�شتح�شَ

ـ�س له بمزاولة  رة في و�شفة طبية من ًقـَبـل طبيب اخت�شا�شي اأو ا�شت�شاري مرخَّ اأ- اأن تكون محرَّ

ـ�شات المخ والأع�شاب اأو العظام اأو الطب الباطني  المهنـــة بمملكة البحرين في اأحد تخ�شُّ

اأو اأمرا�س ال�شكر. 

ـن بها ا�شم الطبيب, عنوانه, توقيعه, خْتمه,  رة بخط وا�شح, ويبيَّ ب- اأن تكون الو�شفة الطبية محرَّ

ر ال�شيدلي, ا�شم المري�س ورقمه ال�شخ�شي.  تاريخ تحريرها, ا�شم الدواء اأو الم�شتح�شَ

دة بالو�شفـــة الطبية الواحدة كافية لمـــدة ل تزيد على ثالثين  ج- اأن تكـــون كميـــة الدواء المحدَّ

يومًا, ولدواعي ال�شتعمال المثَبـَتـة علميًا والم�شجلة بمملكة البحرين. 

د- يجب على ال�شيدلي التاأكد من �شحة بيانات الو�شفة الطبية, والتاأكد من �شخ�شية المري�س 

ورقمه ال�شخ�شي. 

�ملادة �لر�بعة

فيه  ن  تدوَّ ال�شيدلية,  رات  وامل�شتح�شَ ال�شيديل �شجل خا�س لالأدوية  املركز  �س يف  ُيـخ�شَّ

رات املن�شرفة, تاريخ �شرفها, الكميات املن�شرفة, الكميات الباقية  بيانات الأدوية وامل�شتح�شَ

ر الو�شفة وتوقيع ال�شيديل الذي قام  منها, ا�شم املري�س, رقمه ال�شخ�شي, ا�شم الطبيب حمرِّ

ب�شرفها. 

�ملادة �خلام�سة 

بقانون رقم )18(  املر�شوم  لأحكام  والت�شدير طبقًا  بال�شترياد  له  ـ�س  ُرخِّ َمـن  يلتزم كل 

ِوْفـق  خا�س  �شجل  باإم�شاك  ال�شيدلية,  واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة 

ال�شرتاطات الآتية: 

ـمه َتـ�َشـْلـ�ُشـليًا.  1- اأن تكون �شفحاته ُمـَرقَّ

2- ل يجوز �شْطـب اأو ك�ْشـط اأو تح�شير اأية بيانات في ال�شجل. 

وُيـحتَفـظ يف ال�شجل باأ�شل الو�شفة الطبية و�شورة من بطاقة هوية املري�س. 

 

�ملادة �ل�ساد�سة

رات ال�شيدلية, وعلى الأخ�س  ن يف ال�شجل جميع بيانات املعامالت بالأدوية وامل�شتح�شَ تدوَّ

الآتي: 
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رة.  اأ- الكميات الم�شتوَردة والم�شدَّ

ب- الجهات التي تم ال�شراء منها اأو البيع لها. 

ج- تحديد الكميات الم�شتراة والمباعة والمتبقية. 

د- عدد التالف اأو منتهي ال�شالحية. 

�ملادة �ل�سابعة 

املوجودة  �شنوات يف اجلهة  ملدة خم�س  القرار  عليها يف هذا  املن�شو�س  ال�شجالت  ُتـحفظ 

لديها ابتداًء من اآخر قْيـد فيها. ويجب اإر�شال �شورة من هذا ال�شجل ب�شفة دورية للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية. 

�ملادة �لثامنة 

ملفت�شي الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية حق دخول الأماكن التي تتعامل 

ـرات ال�شيدلية, للتاأكد من تطبيق اأحكام هذا القرار.   بالأدوية وامل�شتح�شَ

الدفاتر  على  والطالع  للتحليل,  ال�شيدلية  رات  وامل�شتح�شَ الأدوية  من  ـنات  عيِّ اأْخـذ  ولهم 

والأوراق وال�شجالت اخلا�شة بها.  

طبقًا  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جتاوزات  اأو  خمالفات  اأية  ـد  ر�شْ عند  وللهيئة 

لخت�شا�شاتها. 

�ملادة �لتا�سعة

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 

رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى لل�سحة 

�لفريق طبيب حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 14 �شفــــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 13 اأكتوبر 2019م
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 �إعالن رقم )8( ل�شنة 2019 ب�ساأن قر�ر�ت �لرت�سية �ل�سادرة

يف �ملناق�سات و�ملز�يد�ت خالل �سهر �أغ�سط�ض 2019 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية, ُتـن�َشـر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الشركة القابضة للنفط والغاز
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

12,138.825 GLOBAL BANKING CORPORATION 
B.S.C.

١ النفط SOLE SOURCE LEASE FOR COMMERCIAL OFFICE مناقصة TB/27466/2019 ١

12,138.825 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

153,000 AL SAADOON SERVICES ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات النظافة والمكاتب للمجلس األعلى للبيئة لمدة 3 سنوات مناقصة EN/1/2018 ١

153,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

71,857 CROWN INDUSTRIES ١ المواد والمعدات مجموعة أنابيب حديدية مختلفة األحجام مع ملحقاتها مزايدة BK/OK/P06/2019 ١

44,510 KHAYBER TRADING COMPANY ١ المواد والمعدات قواطع كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
069/05/2019

٢

29,212.500 AHMED OMAR TRADING & 
CONTRACTING EST .W

١ المواد والمعدات أدوات مياه مناقصة TC/MM/PT-
055/04/2019

٣

31,750 AL MADAR GENERAL TRADING ١
13,775 ALMOAYYED ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION SERVICES
٢

45,525 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات توريد صمامات إلدارة نقل المياه مناقصة SP/KA/PT-
231/09/2018

٤

35,824 AMEERI STORES ١ المواد والمعدات CUT-OUT مناقصة TC/MM/PT-
 081/06/2019

٥

141,980 AL BAKALI GENERAL TRADING CO ١ المواد والمعدات COLUMN, STEEL مناقصة TC/MM/PT-
085/06/2019

٦

31/08/2019إلـى:01/08/2019من:

368,908.500صفحة 1 من 8 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

59,000 PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تطوير السياسات واإلجراءات لقسم االستثمار في تمكين مناقصة LF-174 ١

59,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

2,948,527.050 STANDARD VISION LIGHTING LLC ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار مشروع إضاءة البرج الرئيسي لحلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/06/2019 ١

95,000 MAJID AL FUTTAIM PROPERTIES 
BAHRAIN B S C CLOSED 

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار ايجار مساحة في المركز التجاري ( سيتي سنتر البحرين) لبيع التذاكر لحلبة البحرين 
الدولية 2019

مناقصة TB/27445/2019 ٢

299,666 SNIC INSURANCE ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة تأمين الصحي لموظفين حلبة البحرين الدولية مناقصة BIC 03 2019 ٣

3,343,193.050 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,134,557 MAYASEM COMMUNICATION ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تأجير العقار الواقع في مدينة عيسى المنطقة التعليمية – مجال المجمعات التعليمية مناقصة EDAMAH/DEV/04
6/2019

١

153,388 شركة حيدر لألعمال الخشبية ذ.م.م ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توقيع ايجار مع شركة حيدر لالعمال الخشبية  مناقصة TB/27464/2019 ٢

181,653 MARVEL INTERNATIONAL ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توقيع اتفاقية ايجار مع شركة مارفل انترناشيونال لتأجير مستودع بمنطقة سترة مزايدة TB/27465/2019 ٣

86,400 FMT VENTURES ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار مزايدة: توفير خدمات إدارة التشغيل والصيانة للمرحلة األولى (أ) من الشاطىء العام في 
بالج الجزائر

مناقصة EDAMAH/PM/036
/2019

٤

2,555,998 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

11,311,000 HELMERICH & PAYNE RASCO INC - 
FOREIGN BRANCH

١ النفط  RFP/TATWEER/256/2019 - خدمات الحفر البرية مناقصة TP-305-2018 ١

USD 17,569,035 *6,641,095.23 TENARIS GLOBAL SERVICES ١
USD 55,457,980 *20,963,116.44 TIANJIN PIPE CORPORATION 

(MIDDLE EAST) LIMITED
٢

USD 14,936,500 *5,645,997 MARUBENI - ITOCHU TUBULARS 
ASIA PTE

٣

USD 11,558,703.35
0

*4,369,189.866

USD 66,635,917.45
0

25,188,376.79
*6

VALLOUREC MIDDLE EAST ٤

62,807,775.332 المجموع (د.ب.):

النفط عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد األنابيب المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز مناقصة RFP/Tatweer/186/
2018

٢

صفحة 2 من 8
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شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 10,415,731.70
0

*3,937,146.583 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN

١

USD 4,320,000 *1,632,960 SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A ٢
5,570,106.583 المجموع (د.ب.):

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

مناقصة RFP/Tatweer/200/
2018

٣

338,000 ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN ١ النفط TATWEER PETROLEUM OFFICE LEASE مناقصة TB/27471/2019 ٤

105,520 AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP

١ النفط توريد أجهزة الكمبيوتر المحمول والثابت مع الشاشات مناقصة RFP/Tatweer/248/
 2019

٥

USD 4,551,000 *1,720,278 RADIAL DRILLING SERVICES ١ النفط RADIAL DRILLING SERVICES - RFP/TATWEER/216/2019 مناقصة TP-336-2018 ٦

6,701,359 SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A ١ النفط خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية في صناعة النفط والغاز مناقصة TP-344-2018 ٧

2,885,434 TEBODIN MIDDLE EAST ١ النفط  RFP/TATWEER/214/2019 - توفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة مناقصة TP-334-2018 ٨

3,734,261 ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES

١ النفط خدمات تحليل إنتاج آبار النفط مناقصة TP-415-2019 ٩

95,173,733.915 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

288,000 CASTILLO TRADING & 
CONSTRUCTION

١ مشاريع المطار عقد صيانة سنوي ألنظمة االنارة الخارجية بمطار البحرين الدولي مناقصة BAC/268/2018 ١

88,674 SAAB TECHNOLOGIES B.V. ١ مشاريع المطار توريد نظام ربط مراقبة الحركة االرضية مع نظام ادارة المعلومات لمطار البحرين الدولي مناقصة BAC/266/2018 ٢

10,817,736 QUICK ZEBRA SERVICES ١ مشاريع المطار تقديم خدمات التنظيفات العامة في مطار البحرين الدولي والواجهات المرتفعة للمباني 
والمرافق

مناقصة BAC/240/2018 ٣

11,194,410 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

561,645.500 FAKHROO IT SERVICES ١ النفط اتفاقية شراء لتوريد أجهزة الحواسيب المكتبية و المحمولة لمدة ثالث (3) سنوات مناقصة (09) Q102738 ١

USD 52,500,000 *19,845,000 HOOVER FERGUSON MIDDLE EAST 
F.Z.E

١ النفط إنشاء مستودع للمواد المحفزه لرواسب اللتكسير الهيدروجيني مناقصة (25) T180112 ٢

USD 1,884,116 *712,195.848 HEIL TRAILER INTERNATIONAL LLC ١ النفط شراء ناقلتين الوقود و صهريجين كربون صب لنقل البترول مناقصة (09) Q098092 ٣

USD 259,695 *98,164.71 CTS MIDDLE EAST ١ النفط شراء اسقف األلومنيوم للخزانات مناقصة Q102226 ٤

61,016.250 BICC MET CO ١ النفط توريد أنواع وأحجام مختلفه من الكابالت الكهربائية مناقصة (31) Q103370 ٥

195,566.100 DELMON POULTRY CO ١ النفط توفير منتجات الدواجن لنادي العوالي ، الدار ، مستشفى العوالي و مطعم المصفاة - عقد 
زمني لمده 3 سنوات

مناقصة (24)Q103646 ٦

60,100 ENERSERV WLL ١ النفط PURCHASE OF DIFFERENT SIZES AND TYPES OF VALVES مناقصة (56) Q103480 ٧

صفحة 3 من 8 شركة نفط البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,566,471.500 MANAR ALOMRAN SCAFFLODINGS ١
2,566,471.500 PROJECT ACCESS ٢
5,132,943.000 المجموع (د.ب.):

النفط PROVSION OF SCAFFOLDING SERVICES مناقصة T130098 ٨

3,999,999.500 BUCHEN IRM ABDULAAL W.L.L ١
3,999,999.500 CAPE RB HILTON ٢
7,999,999.000 المجموع (د.ب.):

النفط خدمة إعداد وصباغة الخزانات ومرافق التشغيل في الشركة مناقصة (28) T170125 ٩

1,451,690 UNITED LABORATORIES 
INTERNATIONAL

١ النفط توفير خدمة إزالة التلوث لوحدات العمليات في المصفاة مناقصة (65) T180098 ١٠

66,908 ARYANI TRADING ١ النفط PURCHASE OF FILTER ELEMENTNS TENDER Q102268(53) مناقصة TB/27477/2019 ١١

1,052,739 ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL

١ النفط الصيانة الوقائية، إصالح واستبدال معدات التكييف في مصنع التكرير، سترة، مرافق 
التسويق والميناء

مناقصة (58) T180153 ١٢

37,237,967.408 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

355,663 SAUDIA AEROSPACE 
ENGINEERING INDUSTRIES

١ الطيران الدعم الفني والصيانة ألسطول الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة – 
المملكة العربية السعودية

مناقصة BTB-19-02-1932 ١

64,000 MEDIA WAYS CO ١ الطيران تعيين وكالة إعالمية لتأمين المواقع اإلعالمية الخارجية لطيران الخليج طوال عام 2019 مناقصة BTB-19-02-1939 ٢

USD 355,631.740 *134,428.798 COLLINS AEROPACE REPAIR ١ الطيران REPAIR A330 COMMON NOZZLE ASSEMBLY (CNA) PN 
FK16558 SN0094001 UNDER REPAIR ORDER 152002

مناقصة TB/27462/2019 ٣

1,333 FAKHROO ELECTRONICS ١
41,616 GULF COMPUTER SERVICES ٢
11,275 GULF COMPUTER SERVICES ٣
54,224 المجموع (د.ب.):

الطيران تزويد أحبار الطابعات وقطع الغيار اإلستهالكية لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-19-02-1941 ٤

1,054,800 BAHRAIN LIMO ١ الطيران خدمات النقل لشركة طيران الخليج في مملكة البحرين مناقصة BTB-19-05-1971 ٥

213,578 KLM - ROYAL DUTCH AIRLINES ١ الطيران الدعم الفني والصيانة في مطار بانكوك الدولي - تايلند مناقصة BTB-19-01-1925 ٦

1,876,693.798 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

49,000 KNIGHT FRANK MIDDLE EAST 
LIMITED (DUBAI BRANCH)

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تعيين شركة استشارية لدراسة انشاء مركز بيانات في مملكة البحرين مناقصة TB/27469/2019 ١

601,600 MEDIA INTERNATIONAL SERVICES ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد مع الوكيل المعتمد والحصري لقناة الـ CNN العالمية مناقصة TB/24561/2017 ٢

650,600 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 4 من 8
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هيئة البحرين للثقافة واآلثار
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

AED 27,825,000 *2,782,500 CIMOLAI RIMOND MIDDLE EAST 
GENERAL CONTRACTING LLC

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية بناء جناح مملكة البحرين في اكسبو دبي 2020 مناقصة J1/2019 ١

2,782,500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,835 FURNITURE POINT ١ المواد والمعدات توريد أثاث للفصول الدراسية والمكاتب مناقصة BTEA123/2019 ١

19,835 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

237,300 ZOHAL CONSTRUCTION LTD ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية استبدال وتمديد شبكة توزيع المياه بميناء الشيخ خليفة بن سلمان مناقصة PM--2019-052
WDD

١

257,998.500 MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار المركبات الثقيلة و المعدات لمدة 3 سنوات لهيئة الكهرباء و الماء. مناقصة RP--2019-001
FRSD

٢

290,824.036 MOHAMMED JALAL CATERING ١
219,845.416 BAHRAIN FAMILY LEISURE CO ٢
510,669.452 المجموع (د.ب.):

الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد خدمة  تقديم األطعمة لموظفي الهيئة في مواقع مختلفة لمدة عامين مناقصة RM--2017-038
FRSD

٣

64,800 MICROCENTER ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار ARCSDE DATABASE إيجاد مصادر خارجية إلدارة وتشغيل قاعدة البيانات مناقصة RP-GIS-2019-009 ٤

1,070,767.952 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

397,800 SECURITY SOLUTIONS CO ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير حراس امن لمباني هيئة تنظيم سوق العمل مناقصة LMRA/2019/05 ١

397,800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,716,750 ATLAS TRANSPORT CONTRACTING 
& MECHANICAL SERVICES CO

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية INFRASTRUCTURE WORKS FOR 227 NOS. D11 HOUSES 
&128 NOS. VILLA TYPE-03 AT SITE 230, BLOCK 937, 

BUHAIR (RIFFA)

مناقصة HP/08/18 ١

1,716,750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

366,999.990 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية تطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة المحرق مناقصة SES-17/0054 ١

صفحة 5 من 8
وزارة األشغال

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

91,760 HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مبنى احتياطي األجيال القادمة -الخدمات االستشارية لمسح الكميات قبل و بعد العقد مناقصة SPO/220/19 ٢

124,760 SKYLINE WINDOWS ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية NEW YORK PERMANENT REPRESENTATIVE RESIDENCE 
DESIGN AND BUILD WINDOW REPLACEMENT WORKS AT 

40TH & 41ST FLOORS

مناقصة TB/27067/2019 ٣

151,200 MAGIC SHINE CLEANING ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد الوزارة بخدمات القوى العاملة من مستخدمي مكتب ومراسلين - لشئون األشغال مناقصة MOW-HRD-18-
2019

٤

419,894 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مشروع اإلصالحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف 
الصحي

مناقصة SES-13/0047 ٥

131,649.235 ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة الدير االبتدائية للبنين مناقصة BMD – 19/0010 ٦

132,199.410 TRASS INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات-مدينة عيسى. مناقصة BMD – 19/0009 ٧

197,732.903 TRASS INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الشاملة و الصباغة لمدرسة الحد الثانوية للبنات في منطقة الحد مناقصة BMD – 19/0007 ٨

184,370.825 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية بناء مبنى إداري جديد وسوق السمك وغرفة الحرس ودورات المياه وباإلضافة الى أعمال 
التطوير في ميناء الصيادين في مرفأ الدراز

مناقصة BMD-19/0017 ٩

1,800,566.363 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

57,750 URBSER BAHRAIN CO. WLL ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار طلب تعاقد مباشر لمشروع معالجة ظاهرة الكالب الضالة مناقصة TB/25096/2018 ١

180,000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري  مناقصة TB/27481/2019 ٢

185,981.310 MANAMA PACKAGING INDUSTRY 
W.L.

١ المواد والمعدات تزويد وتوصيل أكياس القمامة قابلة للتحلل للبلديات األربع بمملكة البحرين مناقصة MUN/DP/30/2019 ٣

423,731.310 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

480,000 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية صيانة وتطوير دورات المياه ونقاط الشرب بالمدارس الحكومية مناقصة S 1/2017 ١

480,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 6 من 8
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وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

528.444 AL TURKI MEDICAL EST ١
12,364.040 AL NOOR EST FOR MEDICAL 

SERVICES
٢

8,881.110 CIGALA GULF MEDICAL ٣
8,350.020 GOLDEN HORIZON MEDICAL EST ٤

10,659.600 CIGALA GULF MEDICAL ٥
35,240.273 GULF MARKETS INTERNATIONAL W 

.L .L
٦

1,268.190 CO. MEDICAL AND 
PHARMACEUTICALS SERVICES

٧

4,257.792 UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS ٨
50,074.038 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN ٩
17,687.565 WAEL PHARMACY CO. W.L.L ١٠

3,576.258 NKS NAKANISHI DENTAL MFG. CO. 
,LTD

١١

157.154 SPOFA DENTAL A.S ١٢
125.496 ZHERMACK SRL ١٣

153,169.980 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات الشراء الموحد لمناقصة لزازم رعاية الفم واألسنان من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون

مناقصة GHC-16/2018 ١

43,431.595 AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO

١ المواد والمعدات GHC-017/2019- النظائر المشعة من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون مناقصة GHC-017/2019 ٢

105,840 BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE

١

404,578.114 FOROOGHI PHARMACY ٢
378.302 GENERAL MEDICAL ٣

109,225.187 GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE

٤

67,581.864 التطور الطبي لالجهزة الطبية ٥
1,226,474.699 WAEL PHARMACY CO. W.L.L ٦

521.640 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN ٧
1,914,599.806 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون 

مناقصة GHC-18/2018 ٣

2,111,201.381 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

182,574 MEDGULF TAKAFUL ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير التأمين الصحي لموظفي شئون الموانىء والمالحة البحرية مناقصة MTT/HRD/05/201
9

١

125,482 FRONTIER ECONOMICS ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار (NTP5) مشروع الخطة الوطنية الخامسة لالتصاالت مناقصة MTT/TDD/01/201
9

٢

صفحة 7 من 8
319,433 INTERNATIONAL AGENCIES CO ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار الترقية المتكاملة لنظام االتصاالت الصوتية مناقصة MTT/AND/13/201

8
٣

627,489 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,898,908.830 BSS TRADING CO ١ المواد والمعدات مشروع توفير مركبتي نقل خارجي تلفزيوني عالي الوضوح - المرحلة األولى مناقصة INFO/8/2018 ١

1,898,908.830 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

صفحة 8 من 8



العدد: 3441 – الخميس 17 أكتوبر 2019

39

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

 

�إعالن رقم )878( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

  

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

بموجب  الم�شجلة  المو�شيقية(,  الن�شجام  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأو�شيكا,  بافل  بترو 

القيد رقم 50358, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني, وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

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 )879( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل فرع ل�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  لالأغذية(,  المنامة  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  دوانــي,  ح�شن  محمد 

اإلى فرع بال�شركة ذات  18318, طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )فندق وند�شور تاور(  رقم 

الم�شئولية المحدودة الم�شماة )الكنكورد العقارية المحدودة ذ.م.م(, وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( 

دينار بحريني, المملوكة لكل من ال�شادة: عبدالحميد محمد ح�شن دواني, محمود اأحمد محمود الأع�شر, �شركة 

اآر جيه بدر لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة.

�إعالن رقم )880( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه راج�س كورومامبوزها 
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راغافان, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيمور �شولييو�شنز �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 110733-1, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 

 KALAPPALLATH ADIMAKUNJU من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

 ,SAKKEER HUSSAIN،RAJESH KURUMAMPUZHA RAGHAVAN,   ABEYPULINTHITTA DANIEL

رفعت لطيف عبداللطيف معراج دين جوان.

�إعالن رقم )881( ل�شنة 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شفاء 

المالب�س  لبيع   57 )هانقر  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  القائد,  محمد  عبدالرحمن  محمد 

اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  115376, طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الرجالية(, 

وبراأ�شمال  ذ.م.م(,  الرجالية  المالب�س  لبيع   57 هانقر  )�شركة   التجاري  ا�شمها  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: �شفاء محمد عبدالرحمن محمد القائد, 

واأحمد �شريف محمد اأحمدي. 

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 )882( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

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

�س.�س.و(,  للت�شويق  )الموؤتمن  ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  مالك  الم�شطفى عبدالحفيظ محمد �شالح, 

اإلى �شركة ت�شامن  115134, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ا�شمها التجاري )�شركه الموؤتمن/ ت�شامن بحرينية(, وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, 

وتكون مملوكة لكل من: محمد الم�شطفى عبدالحفيظ محمد �شالح,  محمد ح�شن عبداهلل علي اإبراهيم. 

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 )883( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآمنة 
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يو�شف اأحمد لحدان, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جراند �شتايل بوتيك(, الم�شجلة بموجب القيد 

رقم )12695-10(, طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها, 

لحدان,  اأحمد  يو�شف  اآمنة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

 MOIDU VANNANTAVIDA, SUHAIL ABDUL SALAM KAKKUZHI PARAMBATH, JARSHAD CHOYI

       .MADATHUMMAL ,JASBEER CHOYIMADATHIL

      

�إعالن رقم )884( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الأعمال �س.�س.و(,  ا�شم )اإم بوك�س لحلول  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  اإبراهيم, مالك �شركة  عبداهلل محمد 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  122057-1, طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

مهند  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني(,  األف  دينار  )مائتا   200،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية 

عبداهلل محمد اإبراهيم, وتاج الدين عثمان محي الدين.        

�إعالن رقم )885( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

يو�شف حبيب محمد الحليبي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الحليبي للديترات(, الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 42668, طالبًا تحويل الفرعين رقم 4 و6 من الموؤ�ش�شة اللذين يحمالن ا�شم )�شركة القاب�س 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها,  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ذ.م.م(  الموثوقة  الميكانيكية  للخدمات 

وح�شين  الحليبي,  محمد  حبيب  يو�شف  عمار  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  األف(  )اأربعون   40.000

عبداهلل حمزه اإبراهيم اأحمد.

�إعالن رقم )886( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �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/ عزالدين 

الأعمال  واإدارة  لتنمية  )طلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البدري,  عبدالحميد  مر�شى 

�س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 107340, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: عزالدين 

مر�شى عبدالحميد البدرى, بليغ محمد عبده را�شد, الح�شينى جاب اهلل اإبراهيم عقرب.     

 

�إعالن رقم )887( ل�شنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإت�س اإ�س كيه فينت�شرز ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 

110747, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكه لل�شيد/ ه�شام بن حمد بن محمد �شعيدان. 

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 )888( ل�شنة 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 

اأبوبكر راياماركار فيتل اإيدرو�س كوتي اأبوبكر, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عالم لنا للتجارة العامة(, 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 125237-1, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: فاطمة 

 ,MOHAMMED NASER SALEH PEER MOHAMMED اأبوبكر,     كوتي  اإيدرو�س  فيتل  راياماركار  اأبوبكر 

ونا�شر �شالح بعير محمد.

�إعالن رقم )889( ل�شنة 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 معز 

حاجي طاهر علي خان �شاحب, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لبيك لمقاولت ال�شيانة(, الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 6412, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, لوتكون مملوكة لكل من: محمد معز حاجي طاهر علي 

 .FRANKLYN ANTONY MESSIAH RAYANخان �شاحب, و
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 �إعالن رقم )890( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�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 

اأذان, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )محمد اأذان فابريكي�شون �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 123792-1, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال 

 MUHAMMAD AAZAN, MUHAMMAD :مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من

.RASHID

�إعالن رقم )891( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �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 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(,  لال�شت�شارات  اإ�س  �شي  اأي  في  )اإيه  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,131444

                                                      .AM HUSSAINو ,XAVIER ZEPHRINE DAVID :مقداره )األف دينار بحريني(, وت�شبح مملوكة لكل من

                         

�إعالن رقم )892( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل فرعني ب�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

الم�شجلة بموجب  ا�شم )بحرين ديل بروبرتيز(,  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  يو�شف غلوم عبا�س علي, مالك 

القيد رقم 94252, طالبًا تحويل  الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة لي�شبحا فرعين ب�شركة ال�شخ�س الواحد 

الم�شماة )مقهى الع�شيد �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 131610. 

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 )893( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة وتخفي�ض ر�أ�سمالها 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الطاقة المركزية ومنافعها - �شركة مياه الجنوب �س.م.ب.م(, 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ,66930 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة, وتخفي�س راأ�شمالها من 8،364،362 دينارًا بحرينيًا لي�شبح 350،000 دينار بحريني.

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

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

�إعالن رقم )894( ل�شنة 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/ عبدالرزاق 

علي عبدالرزاق المحمود, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت البطانيات للتجارة(, الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 31488-8, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 

واإدخال �شيد محمد اإليا�س وMOHAMMED HAYAT AKARDE �شريكين معه في ال�شركة.

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

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

�إعالن رقم )895( ل�شنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

التي تحمل ا�شم  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  ال�شركاء في  نيابة عن  كي بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م, 

)مجموعة بيان لال�شتثمار العقاري ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 54063, طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني, 

وت�شبح مملوكة لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )بيتك البحرين العقارية القاب�شة ذ.م.م(.

�إعالن رقم )896( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�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 

عبدالجليل علي عبداهلل, نيابة عن ال�شيد/ عبدالجليل علي عبداهلل ح�شين, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي 

تحمل ا�شم )الغدير لخدمات الأيدي العاملة �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 112356, طالبًا تغيير ال�شكل 
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دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

بحريني, وتكون مملوكة لكل من: عبدالجليل علي عبداهلل ح�شين, ومنى علي ح�شن اأحمد الطوبجي.

�إعالن رقم )897( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  الأمل(,  ا�شم )مغ�شلة تالل  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الإ�شكافي, مالك  عبدالنبي عبداهلل عي�شى 

بموجب القيد رقم 126262-1, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

2،000 )األفين( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: ح�شين عبدالنبي عبداهلل  محدودة, وبراأ�شمال مقداره 

عي�شى الإ�شكافي, ومهند محمد اإدري�س محمد.

 

�إعالن رقم )898( ل�شنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للم�شاريع المحدودة �س.�س.و(,  ا�شم )البحرين  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  ويونغ( 

بموجب القيد رقم 15300, طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 

وت�شبح مملوكة لكل من: �شمو ال�شيخ تركي بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل 

خليفة, �شمو ال�شيخ محمد بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخ عبداهلل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو 

ال�شيخ نواف بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخ �شلمان بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخ عي�شى 

بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخ اإبراهيم بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة, �شمو ال�شيخة لطيفة بنت را�شد 

بن عي�شى اآل خليفة, و�شحة علي جابر, اإيمان بنت معيوف بن عبداهلل الرميحي.

�إعالن رقم )899( ل�شنة 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 )مور 

�شتيفنز(  نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفيروز لالألمنيوم(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  -43721, طالبًا تغيير 

اإبراهيم ح�شن  ميرزا محمد  فا�شل  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني,  دينار  األف(  20،000 )ع�شرون  مقداره 
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.IYYANI RAMADEVAN BIJOYو ,PANAPARAMBIL VELAYUDHAN SUGATHANعنان, و

�إعالن رقم )900( ل�شنة 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهرة 

بموجب  الم�شجلة  لل�شيدات(,  الأميرة  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ديري,  عبداهلل  غلوم 

م�شئولية محدودة,  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ,84562 رقم  القيد 

اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: زهرة غلوم عبداهلل ديري, و 5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

 .ABDULMAJEED MUHAMMAD KUNJU, SOMA RANI

 


