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 اأمر ملكي رقم )57( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 7 نوفــمـبـــــــــر 2019م
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 قرار رقم )24( ل�سنة 2019

 باعتماد التقرير ال�سنوي

لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2019

رئي�س مجل�س الوزراء:

الت العلمية، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهِّ

ار�شني يف  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ

اخلارج،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني،

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

و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،

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

والتدريب، املعدل باملر�شوم رقم )64( ل�شنة 2019،

رقم  بالقرار  ال�شادر  الوطنية  والمتحانات  املراجعات  تقارير  اإ�شدار  نظام مراحل  وعلى 

)49( ل�شنة 2009،

الت ال�شادرة عن   هيئة جودة التعليم  وعلى وثيقة ال�شيا�شات العامة لالإطار الوطني للموؤهِّ

والتدريب، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعتَمد التقرير ال�شنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2019، وُين�َشر ِوْفق نظام مراحل 

اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب ال�شادر بالقرار 

رقم )49( ل�شنة 2009.
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املادة الثانية 

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

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ

 الـمــوافـــــــق: 12 نوفـمـبــــــر 2019م
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 قرار رقم )25( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )50( ل�سنة 2015

ِدي ـَردُّ ـْيـف التَّ باإن�ساء وت�سكيل جلنة ا�سرتاتيجية وتن�سيق الطَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )50( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق 

ِدي، ـَردُّ ـْيـف التَّ الطَّ

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  من  )الأوىل(  املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

ِدي، الن�س الآتي: ـَردُّ ـْيـف التَّ ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

يف  اإليها  وُي�شار  ِدي(،  ـَردُّ التَّ ـْيـف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  )جلنة  ت�شمى  جلنة  "ُتـن�شاأ 
واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  برئا�شة  ـل  وت�شكَّ )اللجنة(،  بكلمة  القرار  هذا 

الإلكرتونية، وع�شوية ممثلني عن اجلهات الآتية:

َدات والرقابة بهيئـــة المعلومات والحكومة  1(   ممثـــاًل عـــن اإدارة التراخي�س الال�شلكية والتـــَردُّ

الإلكترونية.

2(   ممثاًل عن اإدارة الت�شالت - وزارة الموا�شالت والت�شالت.

3(  ممثاًل عن �شئون الموانىء والمالحة البحرية - وزارة الموا�شالت والت�شالت.

4(  ممثاًل عن �شئون الطيران المدني - وزارة الموا�شالت والت�شالت.

5(  ممثاًل عن هيئة تنظيم الت�شالت.

6(  ممثاًل عن جهاز الأمن الوطني.

7(  ممثاًل عن قوة دفاع البحرين.

8(  ممثاًل عن وزارة الداخلية.     

 9( ممثاًل عن الحر�س الوطني.

10(  ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم.
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11(    ممثاًل عن الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد َمـن ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على األ يقل 

م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة."

املادة الثانية

جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  من  )الثالثة(  املادة  اإىل  ُي�شاف 

ـه الآتي: ِدي، بند جديد برقم )7(، َنـ�شُّ ـَردُّ ـْيـف التَّ ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

ِدي،  ـَردُّ التَّ ـْيـف  بالطَّ املعنية  والعاملية  الدولية  واملوؤمترات  الجتماعات  يف  امل�شاركة   -7"
وذلك بعد التن�شيق واملتابعة مع اجلهات املعنية يف ذلك." 

املادة الثالثة

على اجلهات املخت�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ

 الـمــوافـــــــق: 12 نوفـمـبــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )116( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جلنة قْيـد اخلرباء وجمل�ض تاأديب اخلرباء

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

تاأديب  وجمل�س  اخلرباء  قْيـد  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )87( رقم  القرار  وعلى 

اخلرباء،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل جلنة قْيد خرباء اجلدول املن�شو�س عليها يف املادة الثانية من املر�شوم بقانون رقم  ُتـ�شكَّ

)3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول، على النحو الآتي:

1- القا�شي ال�شيخ را�شد بن اأحمد اآل خليفة - رئي�س بالمحكمة الكبرى المدنية               رئي�شًا.

2- القا�شي جعفر يو�شف الجمري -  قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )اأ(              ع�شوًا.

3- القا�شي موؤمن محمد اأ�شامة    - قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )ب(               ع�شوًا.

4- القا�شي را�شد خالد الكعبي  -  قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )ب(      ع�شوًا ب�شفة  

           احتياطية.

املادة الثانية

املر�شوم  املادتني )8( و)9( من  تاأديب خرباء اجلدول املن�شو�س عليه يف  ـل جمل�س  ُيـ�شكَّ

بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول، على النحو الآتي:

1- القا�شي را�شد عبداللطيف ال�شحاف – وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية              رئي�شًا.

2- القا�شي محمد خمي�س الرميحي – قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )اأ(            ع�شوًا.

3- القا�شي ح�شين نجم ال�شيخ         – قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )اأ(            ع�شوًا.

ع�شوًا   4- القا�شي عي�شى محمد دراج       – قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة)ب(  

              ب�شفة احتياطية.
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املادة الثالثة

تكون ع�شوية املجل�شني املن�شو�س عليهما يف هذا القرار ملدة اأربع �شنوات.

املادة الرابعة

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

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

                                                                                    وزير العدل 

                                                                                وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق:  7  نوفـمـبـــــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )117( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�سي التاأديب والتاأديب ال�ستئنايف للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

والتاأديب ال�شتئنايف  التاأديب  باإعادة ت�شكيل جمل�شي   2017 ل�شنة  القرار رقم )69(  وعلى 

للمحامني، وتعديالته،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، وتر�شيح جمعية املحامني البحرينية،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل جمل�س تاأديب املحامني على النحو الآتي: ُيـ�شكَّ

1- القا�شي خليفة را�شد المجيران- رئي�س بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية              رئي�شًا.

2- القا�شي عبدالعزيز علي الجابري- رئي�س بالمحكمة الكبرى المدنية              ع�شوًا.

يقي- وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية              ع�شوًا. ـدِّ 3- القا�شي اأحمد عبدالرزاق ال�شِّ

4- القا�شي نواف يو�شف المناعي- وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية                            ع�شوًا  

               ب�شفة احتياطية.

5- المحامي  �شالح اأحمد المدفع                 ع�شوًا.

6- المحامية زينات عبدالرحمن المن�شوري                ع�شوًا.

ع�شوًا   7- المحامي حامد عبدالرحمن المحمود     

               ب�شفة احتياطية.

املادة الثانية

ـل جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف على النحو الآتي: ُيـ�شكَّ

1- القا�شي اإبراهيم �شلطان الزايد - رئي�س بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية              رئي�شًا.
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2- القا�شي جمعة عبداهلل المو�شى - رئي�س بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية              ع�شوًا.

3- القا�شي بدر عبداللطيف العبداهلل - وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية              ع�شوًا.

4- القا�شي محمد ه�شام المعاودة - قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية فئة )ب(             ع�شواً 

              ب�شفة احتياطية.

5- المحامي فريد جا�شم غازي                 ع�شوًا.

6- المحامي محمد علي الوطني                 ع�شوًا.

7- المحامي اأحمد عبدالرحمن الذكير                          ع�شوًا  

                ب�شفة احتياطية.

املادة الثالثة

 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  عليه  ن�سَّ  ِلـما  ِوْفـقًا  املجل�شني  اخت�شا�س  يكون 

باإ�شدار قانون املحاماة، والقرار الوزاري رقم )5( ل�شنة 1981 ال�شادر تنفيذًا له.

املادة الرابعة

تكون ع�شوية املجل�شني املن�شو�س عليهما يف هذا القرار ملدة �شنتني.

املادة اخلام�سة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون ال�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

 وزير العدل 

                                                                                وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق:  7  نوفـمـبـــــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )118( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جلنة املعونة الق�سائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )71( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة املعونة الق�شائية،

وبعد تر�شيح جمعية املحامني البحرينية،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شّكيـل جلنة املعونة الق�شائية على النحو الآتي:

رئي�شًا. ـود    1- المحامية �شناء محمد بوحمُّ

ع�شوًا. 2- المحامي يا�شر جا�شم ال�شحاف   

ع�شوًا. 3- المحامي �شامي عي�شى �شيادي   

ع�شوًا احتياطيًا. 4- المحامي عبدالوهاب ح�شن اأمين    

املادة الثانية

تخت�س اللجنة بالنظر يف مْنـح املعونة الق�شائية ِوْفـقًا ِلـما ن�سَّ عليه قانون املحاماة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، والقرار رقم )5( ل�شنة 1981 ال�شادر تنفيذًا له.

املادة الثالثة

تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها املن�شو�س عليه يف املادة ال�شابقة ملدة �شنتني.
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املادة الرابعة

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

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

                                                                 وزير العدل 

                                                                                وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق:  11  نوفـمـبــر  2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )239( ل�سنة  2019  

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )10( ل�سنة 2019 

ب�ساأن النظافة العامة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

العامة،  النظافة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )10( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيـعمل 

املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شـدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1441هـ         

الـمــــوافــــــق: 12 نوفـمـبــــــــر 2019م        
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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم )10( ل�سنة 2019 

ب�ساأن النظافة العامة

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة يف 

القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة، وتكون للكلمات والعبارات التالية املعاين 

املبينَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

القانون: القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة.

ال�سركـــة المتخ�س�سة: ال�شركـــة اأو الموؤ�ش�شة التي ُيـ�شَنـد اإليها من ِقـَبـل الجهة المخت�شة القيام 

بمهـــام جْمع ونْقل ومعالجة النفايات اأو نْقل ال�شيارات المعرو�شة للبيع اأو المتروكة اأو الخردة اأو 

ال�شكراب.

مادة )2(

اأ- ُيـحَظـر اإلقاء اأو تْرك النفايات في غير المواقع الآتية:

اأو  ك  الُمـالَّ ِقـَبـل  من  منها  بالقرب  اأو  والمباني  المنازل  اأمــام  تو�شع  التي  الحاويات    -1

الم�شتاأجرين.

ع في الأحياء ال�شكنية. 2- مواقع الحاويات ال�شغيرة التي توزَّ

3- الحاويات الكبيرة المركزية والتي تـُفرغ فيها الحاويات ال�شغيرة، على اأن تكون بعيدة 

عن الأحياء ال�شكنية.

ـ�س بو�شعها من ِقـَبـل الإدارة المعنية. 4- حاويات الفرز واإعادة التدوير المرخَّ

د الإدارة المعنية بالتن�شيق  5-  المواقع الأخرى التي يتم تحديدها من الإدارة المعنية، وتحدِّ

مع الجهات المخت�شة ال�شروط والموا�شفات والمعايير الواجب توافرها في تلك المواقع.

ُيـحَظـر اإلقاء اأو تْرك النفايات في غير الأوقات التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- 

مادة )3(

يجب على ُمـ�شِدر النفايات ِحـْفظ النفايات يف اأوعية خا�شة تتوافر فيها ال�شروط الآتية:

ة للغْلـق ذاتيًا. اأن يكون لها غطاء ُمـحَكـم وُمعدَّ  -1

اأن تكون غير قابلة لال�شتعال.  -2

ـْقـب. اأن تكون غير قابلة للثَّ  -3
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اأن تكون �شهلة التنظيف ول تتاأثر بالَغـ�ْشـل المتكرر وغير قابلة لل�شداأ.  -4

اأن تكـــون األوانهـــا مطابقة للموا�شفات العالميـــة )الكود العالمي( لت�شنيـــف النفايات، واأن   -5

ن عليها في مكان ظاهر تحذير عن محتوى العبوة ومدى خطورتها. ُيـدوَّ

دها الإدارة المعنية. اأية �شروط اأخرى تحدِّ  -6

مادة )4(

يجـــب على ُمـ�شِدر النفايات تخ�شي�س مواقع �شمن حـــدود المن�شاأة لو�شع اأوعية وحاويات  اأ- 

جْمع وفْرز النفايات وذلك ح�شب ا�شتراطات الدفاع المدني وال�شحة العامة، كما يجب عليه 

تنظيف ممرات المباني والَمـناور ب�شكل دوري، وُيـحَظـر عليه تْرك اأوعية وحاويات النفايات 

في الخارج في اأيِّ وقت من الأوقات.

�شة لذلـــك �شمن حدود  يجـــب ِحـْفـــظ النفايات الخا�شة فـــي الغرف اأو الحاويـــات المخ�شَّ ب- 

المن�شاأة، ويكون جْمـع ونْقـل تلك النفايات من المن�شاآت بوا�شطة متعاقد خا�س معها.

مادة )5(

ُيـ�شرَتط لفْرز اأو معاجلة النفايات الآتي:

اأن يتـــم فْرز اأو معالجة النفايات في اأبنية ُمـحكمة تتوافر فيها ا�شتراطات وموا�شفات الأمن   -1

وال�شالمـــة، بحيث ل تنبعث منها غازات اأو روائح �شارة بال�شحة العامة، وُيـ�شتَرط اأن تكون 

بعيدة عن الأحياء ال�شكنية.

اأن تقـــوم بمبا�شرة عمليات فـــْرز اأو معالجة النفايات جهات خا�شة يتـــم اعتمادها من ِقـَبـل   -2

البلديـــة اأو الأمانة المخت�شة والجهات المخت�شـــة الأخرى، وذلك ِوْفـقًا للقرارات التنفيذية 

ال�شادرة في هذا ال�شاأن.

اأن تتـــم عمليـــات الفـــْرز والمعالجـــة من خـــالل اآليـــات تحافظ علـــى البيئة، وِوْفقـــًا لأحدث   -3

الموا�شفات المعتَمـدة منها بالتن�شيق مع الجهات ذات الخت�شا�س.

مادة )6(

ـــق اأو لفـــظ اأية مادة مم�شوغـــة في الطرق وال�شـــوارع والمياديـــن وال�شاحات  ُيـحَظــــر الب�شْ اأ- 

ـالت  وغيرهـــا من الأماكـــن العامة، كما ُيـحَظر اإلقـــاء اأو تْرك المهمـــالت وال�شجائر والَفـ�شَ

�شة لهـــا والمو�شوعة في ال�شوارع والطـــرق والميادين وال�شاحات  اإل فـــي الحاويات المخ�شَّ

ـعـــات التجاريـــة وغيرها من الأماكـــن العامة. وُيـحَظـر كذلك ق�شـــاء الحاجة اإل في  والمجمَّ

دورات المياه.
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ـعها في الطـــرق العامة وال�شوارع  ُيـحَظـــر القيام بـــاأيِّ عمل يوؤدي اإلى جَريان الميـــاه اأو َتـَجـمُّ ب- 

وال�شاحـــات والميادين والممرات والأزقـــة وغيرها من الأماكن العامـــة، بما في ذلك غ�ْشـل 

المركبـــات وغ�ْشـل المنازل والمبانـــي و�شقاية المزروعات الملحقة بالمباني ب�شكل يوؤدي اإلى 

ـعها. جَريان المياه اأو تَتـَجـمُّ

ُتـ�شـــاأل جميع ال�شركات والموؤ�ش�شـــات والأفراد بما فيها �شركات نْقـل الخر�شانة عن الأ�شرار  ج- 

الناتجة عن �شقوط اأو تطاير اأيٍّ من المواد التي تعمل بها اأو اأية اأجزاء منها توؤدي اإلى التاأثير 

على النظافة العامة.

مادة )7(

تلك  م�شدر  املن�شاآت  مواقع  يف  الأخرى  النفايات  باقي  عن  اخلا�شة  النفايات  فْرز  يكون 

النفايات، ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

اأ- نفايات اأن�شطة الرعاية ال�شحية:

اأو عبوات ملونة ح�شب نظام الت�شنيف المعتَمـد لتلك  اأكيا�س  ـع النفايات في  1- يجب و�شْ

خارج  والجْمـع  للفْرز  �س  المخ�شَّ المكان  يكون  اأن  على  باأنواعها،  وتجميعها  النفايات، 

المبنى الرئي�شي للمن�شاأة الطبية و�شمن حدودها. 

�س لفْرز وجْمـع النفايات في مكان ل يمكن الو�شول اإليه  2- يجب اأن يكون المكان المخ�شَّ

ـ�س لهم بذلك. من العامة، اإل من ِقـَبـل المرخَّ

ـْقـب. ع الأدوات الحادة في حاويات �شلبة غير قابلة للثَّ 3- يجب و�شْ

ع ال�شوائل الكيميائية في عبوات خا�شة. 4- يجب و�شْ

ع بطاقات تعريف للنفايات بح�شب ت�شنيفها على الكي�س اأو العبوة اأو الحاوية  5- يجب و�شْ

�شة. المخ�شَّ

ب- النفايات ال�شناعية:

1- تلتزم المن�شاآت ال�شناعية عند تجميع النفايات الخا�شة بها بو�شعها في حاويات خا�شة 

تتوافق مع طبيعتها، وذلك على النحو الآتي:

     اأ( حاويات ُتـجمع فيها النفايات ال�شلبة القابلة للتدوير.

     ب( حاويات ُتـجمع فيها النفايات ال�شلبة الخطرة.

     ج( عبوات ُتجمع فيها النفايات ال�شائلة الخطرة وغير الخطرة.

2- يجب تحديد اأماكن خا�شة في المن�شاأة ال�شناعية لفْرز النفايات وو�شعها في اأكيا�س اأو 

نة ح�شب نظام الت�شنيف المعتَمد لتلك النفايات، وتجميعها باأنواعها، على  عبوات ملوَّ

ال�شناعية  للمن�شاأة  الرئي�شي  المبنى  والجْمع خارج  للفْرز  �س  المخ�شَّ المكان  اأن يكون 
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و�شمن حدودها ومنف�شاًل عن المبنى الرئي�شي لها. 

�س لفْرز وجْمع النفايات في مكان ل يمكن الو�شول اإليه  3- يجب اأن يكون المكان المخ�شَّ

�س لهم بذلك. من العامة، اإل من ِقـَبل المرخَّ

المن�شاأة  مع  خا�س  متعاقد  بوا�شطة  المذكورة  المن�شاأة  من  النفايات  هذه  نْقـل  4- يكون 

ُمـ�شِدرة هذه النفايات.

المختلفة،  لأن�شطتها  ال�شناعية  المن�شاآت  الناتجة عن ممار�شة  النفايات  5- ُيـحَظـر حْرق 

وخارج  داخل  النفايات  من  اأخرى  اأنــواع  لتجميع  �شة  المخ�شَّ الحاويات  في  اإلقائها  اأو 

المن�شاأة ال�شناعية، كما ُيـحَظر رْمـي المواد القابلة لال�شتعال في الحاويات، ويجب اأن 

ـ�س لها عبوات خا�شة. تخ�شَّ

ج- نفايات الأن�شطة الخدمية:

1- ور�س ت�شليح ال�شيارات والكراجات وما في حكمها:

تلتزم الور�س والكراجات وما في حكمها والم�شئولون عنها بفْرز وتجميع النفايات ال�شائلة  اأ( 

�شة لكل منها. اأو ال�شلبة الناتجة عن ممار�شتهم لأن�شطتهم في حاويات مخ�شَّ

ـع مل�شق تعريفي على الحاويات الخا�شة بتجميع النفايات ال�شائلة. ب( يتم و�شْ

الحاويات  في  ـِعـها  و�شْ غير  اأخــرى  بطريقة  ال�شائلة  النفايات  من  التخل�س  ُيـحَظـر  ج( 

�شة لها. المخ�شَّ

ُيـحَظـر جْمـع النفايات ال�شلبة مع اأية نفايات اأخرى. د( 

هـ( تلتزم الور�س والكراجات وما في حكمها والم�شئولون عنها بتجميع اإطارات ال�شيارات 

�شة  المخ�شَّ الحاويات  في  اإلقائها  وعدم  العامة،  متناول  عن  بعيدة  مواقع  في  التالفة 

�شة لمعالجتها اأو تدويرها  ـع باقي النفايات، كما تلتزم بنْقـلها اإلى الأماكن المخ�شَّ لو�شْ

دها الجهات  دة من الجهة المخت�شة، وبمراعاة ال�شتراطات الأخرى التي تحدِّ والمحدَّ

المخت�شة ذات العالقة.

2- ور�س النجارة:

الأخ�شاب  مثل  لأن�شطتها  ممار�شتها  عن  الناتجة  النفايات  بجْمع  النجارة  ور�س  تلتزم  اأ( 

الحاويات غير قابلة  اأن تكون تلك  �شة لذلك، على  الخ�شب في حاويات مخ�شَّ ون�شارة 

لال�شتعال.

اأن�شطتها وعدم خْلـِطـها في  الناتجة عن ممار�شة  النفايات  النجارة بفْرز  تلتزم ور�س  ب( 

حاوية واحدة.

ج( ُيـحَظـر حْرق نفايات ور�س النجارة بمختلف اأنواعها.
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3- الَمزارع ب�شتى اأنواعها:

ـِعـها في اأماكن منف�شلة ي�شهل الو�شول  تلتزم الَمزارع بفْرز ونْقـل النفايات الزراعية وو�شْ اأ( 

دها الإدارة المعنية. �شة ح�شب الأوقات التي تحدِّ اإليها من ِقـَبـل ال�شركات المتخ�شِّ

في  والطيور  الحيوانات  تربية  مزارع  عن  الناتجة  المخلَّـفات  بجميع  الحتفاظ  يجب  ب( 

حاويات خا�شة ُمـحكمة الغْلق.

التخلُّ�س منها من  ليتم  ـافقة  النَّ الحيوانات  المعنية عن  الإدارة  باإبالغ  الَمزارع  تلتزم  ج( 

ِقـَبـل الجهة المخت�شة اأو اأية جهة معنية اأخرى بح�شب الأحوال.

مادة )8( 

ل يجوز لأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري نْقل اأيٍّ من النفايات اخلا�شة - بح�شب ت�شنيفها 

النفايات  بنْقـل  لهم  ـ�س  املرخَّ على  ويجب  املخت�شة.  الأمانة  اأو  البلدية  من  ترخي�س  بدون   -

اخلا�شة التقيُّد بالإجراءات الآتية:

عـــدم نْقــــل اأية نفايات خا�شة ل ترافقهـــا ا�شتمارة نْقـل م�شتوفية البيانـــات من ُمـ�شِدر هذه   -1

النفايات.

ي�شًا لهذا النوع من النفايات، وتتنا�شب  ة خ�شِّ اأن تكـــون و�شائل نْقـل النفايات الخا�شـــة ُمـعدَّ  -2

مع درجة خطورتها.

دها  اأن تتوافـــر في و�شائـــل نْقـل النفايـــات الخا�شة ا�شتراطـــات الأمن وال�شالمـــة التي تحدِّ  -3

الإدارة المعنية بالتن�شيق مع الجهات ذات الخت�شا�س.

بين على التعامـــل مع هذه النفايات في  اأن يكـــون �شائقو و�شائل نْقــــل النفايات الخا�شة مدرَّ  -4

الظروف العادية والظروف الطارئة.

المحافظة على نظافة و�شائل نْقـل النفايات الخا�شة وتنظيفها ب�شكل م�شتمر.  -5

مادة )9(

ـُعـها اأو تْرُكـها في  ك المركبات المهَمـلة وجميع اأنواع الخردة وال�شكراب و�شْ اأ- ُيـحَظـــر على ُمــــالَّ

ال�شوارع والأر�شفـــة وفي ال�شاحات والميادين وال�شواطىء والأماكن العامة، وعلى البلدية اأو 

ـُق اإنذار على المركبـــة المتروكة اأو الخردة اأو  الأمانـــة المخت�شـــة بعد �شْبـط المخالفـــة ل�شْ

ال�شكراب لرْفـِعـها اأو نْقـِلـها من مكانها خالل 48 �شاعة.

مع مراعاة اأحكام قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ولئحته التنفيذية،  ب- 

ُيـحَظـر اإ�شغال ال�شوارع والميادين وال�شاحات العامة والأرا�شي الف�شاء بالمركبات المعرو�شة 

ـد البيع اأو الإيجار. بق�شْ
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ـ�شة، وتكون  يكون رْفع المركبات بوا�شطة الأمانة اأو البلدية المخت�شة اأو ال�شركات المتخ�شِّ ج- 

ال�شركـــة المتخ�ش�شة بالنْقـل م�شئولة اأمام البلدية اأو الأمانة المخت�شة عن اأيِّ تلف ي�شيب 

ـ�شة لحْجـِزها. وفي  المركبات التي يتـــم رْفـُعـها من اأماكن المخالفات اإلى الأماكن المخ�شَّ

جميع الأحوال ُيـراَعـى في رْفـع المركبات من اأماكن المخالفة ما ياأتي:

�شة لحْجـِزها. 1-  تنقل المركبات المخالفة اإلى الأماكن المخ�شَّ

2-  اأن تتوفر في اأماكن حْجز المركبات المخالفة ا�شتراطات الأمن وال�شالمة.

ـَثـبُّـت من حالة المركبات المخاِلفة قبل رْفـِعـها وذلك  3-  على البلدية اأو الأمانة المخت�شة التَّ

بتوثيق حالتها بال�شور وعمل ا�شتمارة خا�شة لكل مركبة بوا�شطة ال�شركة المتخ�ش�شة.

4-  يجب عمل تقرير اإ�شتالم لكل مركبة حال و�شولها من موقع المخالفة اإلى موقع حْجز 

د من البلدية اأو الأمانة المخت�شة.  المركبات المحدَّ

مها من  د- فـــي حالــــة ا�شتجابة مـالـــك المـركبة المخـاِلفـــة اأو الم�شئول عنهـــا قبل رْفـِعهـــا لت�شلُـّ

موقـــع المخاَلفة، فاإنه يكون ملَزمًا بدفـــع مبلغ التَّـ�شاُلح وذلك باإيداع مبلغ ُيـعاِدل ثُلـث الحد 

رة للمخالفة المن�شو�س عليه في الفقرة الخام�شة من المادة )12(  الأق�شى للغرامة المقرَّ

من القانون وذلك قبل رْفـع الدعوى الجنائية.

املتخ�ش�شة،  ال�شركة  بوا�شطة  اأو  املخت�شة  البلدية  اأو  الأمانة  ِقـَبـل  من  ْفـع  الرَّ مت  اإذا  اأما 

ْفـع بالإ�شافة اإىل مبلغ  ـل تكلفة الرَّ فعلى مالك املركبة اأو امل�شئول عنها اإذا اأراد ا�شرتدادها حَتـمُّ

التَّ�شاُلح املذكور.

مادة )10(

ُيـحَظر نْقـل النفايات اأيًا كان م�شدرها من مواقع رْفـِعها اإىل موقع معاجلتها اإل عن طريق 

تكون  اأن  ال�شركات  لتلك  الرتخي�س  يف  وُيراَعـى  الغر�س.  لهذا  فة  وامل�شنَّ �شة  املرخَّ ال�شركات 

ـ�شة يف هذا املجال ولديها �شجل جتاري �شاٍر، واأن تكون لديها من�شاأة لتنظيف وتعقيم  متخ�شِّ

اآلياتها ومركباتها امل�شتخَدمة يف عمليات النْقـل.

ومعاجلتها  رْفـِعـها  مواقع  من  النفايات  بنْقـل  قيامها  عند  ال�شركات  هذه  تلتزم  اأن  ويجب 

بال�شوابط الآتية:

ـِلـها  عدم خْلـط اأنواع النفايات اأثناء نْقـِلـها، وفي حال اختالط اأيٍّ منها ُيـمنع العمل على ف�شْ  -1

عـــن بع�شهـــا اأثنـــاء عملية الفـــْرز والجْمـع، وتاأخـــذ �شفة النفايـــات الأكثر خطـــورة وُتـعاَمـل 

معامَلـتها.

عدم تجميع النفايات وحْرِقـها في اأماكن جْمـِعـها بدًل من نْقـِلها لأماكن المعالجة.  -2

ح لها بنْقـِلها دون غيرها. اللتزام بنْقـل النفايات الم�شرَّ  -3
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ـ�شة لذلك. عدم نْقـل النفايات باأنواعها في غير ال�شاحنات المخ�شَّ  -4

ـت على ال�شاحنة الناقلة للنفايات لفتات على الجانبين تو�شح ال�شم التجاري للناقل  اأن ُتَثـبَّ  -5

باللغتين العربية والإنجليزية و�شعة ال�شاحنة ونوعية النفايات المنقولة.

�شة لهذا الغر�س، مـــع �شرورة عمل �شيانة  ة ومخ�شَّ اأن تكـــون �شاحنات نْقل النفايـــات ُمـعدَّ  -6

دورية لها.

اأن تتوافـــر فـــي �شاحنات نْقـــل النفايات ا�شتراطـــات الأمن وال�شالمة وذلـــك باحتوائها على   -7

ــــع المواقع الجغرافية  ات لمكــافحة الحريـــق، بالإ�شافة اإلى احتوائها علـــى نظــام تَتـبُّ معـــدَّ

.)G.P.S(

نْقـل المخلَّفات في �شاحنات تحتوي على �شندوق ُمـحَكـم قدر الإمكان، اأو اإذا كانت مفتوحة   -8

ـى بطبقة �شميكة من القما�س تمنع تطاُيـر اأو �شقوط النفايات اإثناء نْقـِلها. اأن تغطَّ

اإرفـــاق ا�شتمارة نْقـل النفايات مع �شائق ال�شاحنة، على اأن ت�شمل معلومات عن نوع النفايات   -9

ـِفـها وُمـ�شِدرها وجهة معالجتها. وو�شْ

10- اأن تكـــون موا�شفـــات ال�شاحنات التي تنُقـل النفايات م�شتوفية ل�شـــروط وموا�شفات الإدارة 

ـلة لديها. العامة للمرور وم�شجَّ

�شة بنْقـــل النفايات باأنواعها ومن مختلـــف م�شادر اإنتاجها اإلى  11- تلتـــزم ال�شركات المتخ�شِّ

دها الإدارة المعنية. اأماكن رْدِمـها اأو معالجتها في الأوقات التي تحدِّ

مادة )11(

اأ- علـــى الإدارة المعنيـــة القيـــام بالإ�شراف المبا�شـــر والرقابة على طرق جْمــــع ونْقـل النفايات 

ـل  بالتن�شيـــق مع المن�شاآت والجهات ذات العالقة، وتنظيـــم جْمـع وفْرز النفايات بطرق ُتـ�َشـهِّ

اإعـــادة تدويرها، وكذلك الإ�شراف على توفير الحاويات المنا�شبة لجميع اأنواع النفايات في 

دها. ويجب اأن ُتـراَعـى في الحاويات ال�شروط والموا�شفات الآتية: الأماكن التي تحدِّ

1- اأن تكون م�شنوعة من مواد متينة ومقاِومة للمياه وال�شداأ، وتحتوي على غطاء اأو �شاتر 

ال�شائلة  المواد  ان�شكاب  وتمنع  الأخرى،  والحيوانات  والقوار�س  الح�شرات  دخول  يمنع 

ـْقـل. خالل التخزين اأو التفريغ اأو النَّ

2-  اأن تكون اأعداد واأحجام الحاويات كافية لتْرك وتجميع النفايات المنَتـجة فيها.

3-  الحفاظ على نظافة الحاويات في جميع الأوقات.

4-  اإغالق الحاويات ذات الأغطية في جميع الأوقات.

للعاملين  ال�شالمة  دة بعجالت مع مقاب�س منا�شبة بما يحقق  اأن تكون الحاويات مزوَّ   -5
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ْفـع وتحريك الحاويات. ـْحـب والدَّ خالل عملية ال�شَّ

6-  تزويد الحاويات باأقفال لمْنـِعـها من الحركة عند الحاجة.

ع لوحات تحذيرية على الحاويات، بالإ�شافة اإلى و�شع الأ�شرطة العاك�شة في الجوانب  7-  و�شْ

وعلى حواف الحاويات.

دها الإدارة المعنية. 8-  اأية �شروط اأخرى تحدِّ

�شة للتاأكد  على الإدارة المعنية الإ�شراف على �شيانة الحاويات من ِقـَبـل ال�شركات المتخ�شِّ ب- 

من تنظيف الحاويات اأو غرف تجميع النفايات ب�شكل دوري في جميع الأوقات؛ لتجنُّـب اإيواء 

القوار�س والح�شرات ومنع عمليات نْبـ�س النفايات وانبعاث الروائح الكريهة، ويكون تنظيف 

�شة بجْمـع ونْقـل ومعالجة النفايات. الحاويات و�شيانتها من م�شئولية ال�شركات المتخ�شِّ

ب اأو عيب بهـــا، يجب العمل علـــى اإ�شالحها اأوًل  ـ�شـــاخ الحاويات اأو وجود ت�شـــرُّ ج- فـــي حالـــة اتِّ

�شة، اأو ا�شتبدالها بحاويات اأخـــرى بذات الموا�شفات، وتكون  من ِقـَبــــل ال�شركات المتخ�شِّ

�شة م�شئولة اأمام البلدية اأو الأمانة المخت�شة عن ال�شيانة وال�شتبدال. ال�شركة المتخ�شِّ

�شة  د- في اأماكن تجميع اأو تْرك النفايات يجب اأن تراعي الإدارة المعنية قيام ال�شركة المتخ�شِّ

باإغـــالق مناطق تجميع النفايات والمواد القابلـــة للتدوير عن طريق �شياج واق، بحيث تكون 

هـــذه المناطق محجوبة ول يمكن الو�شول اإليها من ِقـَبـل العامة، وا�شتخدام الحاويات ِوْفـقًا 

�شـــة لها، وعدم و�شع اأيـــة نفايات خطرة داخـــل حاويات منطقة  لنوعيـــة النفايـــات المخ�شَّ

تجميع النفايات الأخرى.

مادة )12( 

يف حالة ارتكاب اأية خمالفة لأحكام القانون اأو هذه الالئحة يتم اإزالتها بالطرق الإدارية، 

ِوْفـقًا لالإجراءات الآتية:

ـبع  اأ- بالن�شبة للمخالفات الواردة في الفقرتين )اأ( و)ب( من المادة )9( من هذه الالئحة، ُتـتَّ

الإجراءات الآتية:

ال�شكراب  اأو  والخردة  المهملة  المركبة  مالك  اإنذار  المخت�شة  الأمانة  اأو  البلدية  1- على 

�شرورة رْفـِعـها خالل 48 �شاعة بو�شع مل�شق عليها اأو خالل 24 �شاعة بالن�شبة للمركبات 

ـد البيع اأو الإيجار في ال�شوارع والميادين وال�شاحات العامة والأرا�شي  المعرو�شة بق�شْ

وبلون  المركبة  على  بارز  مكان  في  الإنــذار  ـق  ل�شْ يكون  اأن  على  وال�شواطىء،  الف�شاء 

ـز، وذلك بالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة بيانات مالك المركبة لإ�شعاره  مميَّ

ب�شرورة رْفـع المركبة من موقع المخالفة.

حالة  في  �شاعة  الـ48  مدة  انتهاء  بعد  ال�شكراب  اأو  الخردة  اأو  المهَمـلة  المركبة  2- ُتـرفع 
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عدم ا�شتجابة مالكها، وُتـرفع المركبات المعرو�شة للبيع اأو الإيجار بعد انتهاء مدة الـ24 

�شاعة المذكورة، ويجوز للبلدية اأو الأمانة المخت�شة اأن ترفع المركبة المخاِلـفة فورًا اإذا 

كانت ت�شبِّب �شررًا اأو خطرًا على ال�شحة العامة اأو المظهر العام اأو كانت معيقة لأعمال 

�شيانة طارئة لأيٍّ من الِخـْدمات العامة.

3- عْر�س المركبات الخردة وال�شكراب والمركبات المتروكة والمعرو�شة للبيع في المزاد 

العلني بعد مرور ثالثة اأ�شهر من تاريخ الحْجز والإزالة.

م  تاريخ الحْجـز وعدم تقدُّ اأ�شهر من  ـي ثالثة  ُمـ�شِ الأمانة المخت�شة، وبعد  اأو  للبلدية    -4

اأن تت�شرف في تلك  اأو الم�شئول عنها ل�شتردادها و�شداد الم�شاريف،  مالك المركبة 

مالك  باإخطار  المخت�شة  الأمانة  اأو  البلدية  وتقوم  العلني.  بالمزاد  ببيعها  المركبات 

الإعــالن  وعليها  العلني،  المزاد  طريق  عن  للبيع  بطرحها  عنها  الم�شئول  اأو  المركبة 

اأن  على  العربية،  باللغة  ت�شدران  محليتين  يوميتين  �شحيفتين  في  العلني  المزاد  عن 

وعددها  المزاد  في  للبيع  المطروحة  بالمركبات  الخا�شة  الت�شجيل  اأرقام  فيهما  ُتـدَرج 

وموا�شفاتها.

ْفـع من  اإذا تم الرَّ اأو الأمانة المخت�شة،  ِقـَبـل البلدية  ْفـع من  5-  يتم تقدير م�شاريف الرَّ

�شة  اإحدى ال�شركات المتخ�شِّ البلدية المخت�شة مع  اأو  خالل تعاُقـد الأمانة المخت�شة 

ْفـع والحْجـز من ِقـَبـل ال�شركة نف�شها. لهذا الغر�س، ِوْفـقًا للقيمة الفعلية للرَّ

ب- بالن�شبـــة لمخالفـــة اإلقاء اأو تـــْرك اأو تجميع النفايـــات اأو فْرز  اأو معالجـــة النفايات في غير 

ـبع الإجراءات الآتية: �شة لها، ُتـتَّ �شة اأو المرخَّ الأماكن المخ�شَّ

1-  يتم اإخطار منتج اأو ناقل النفايات بح�شب الأحوال ب�شرورة ت�شحيح المخالفة باإزالتها 

فورًا.

2- في حالة عدم ال�شتجابة تتم الإزالة الفورية لهذه النفايات من ِقـَبـل البلدية اأو الأمانة 

المخت�شة.

3-  يتم تقدير م�شاريف الإزالة باحت�شاب مبلغ ل يقل عن 80 دينارًا لكل �شحنة ل تتجاوز 

12 مترًا مكعبًا اإذا تمت الإزالة من ِقـَبـل البلدية اأو الأمانة المخت�شة من خالل متعاقد 

معها لهذا ال�شاأن. وفي جميع الأحوال يجوز التَّـ�شالُّـح في هذه المخالفة بدفع ُثـُلـث الحد 

للغرامة  الأق�شى  الحد  وُثـُلـَثي  الجنائية،  الدعوى  رفع  قبل  رة  المقرَّ للغرامة  الأق�شى 

رة بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل �شدور حكم في المو�شوع. المقرَّ

ج- طرق تح�شيل م�شاريف الإزالة:

المركبات  اأو  ال�شكراب  اأو  والخردة  المهَملة  للمركبات  العلني  بالمزاد  البيع  حالة  في   -1

ْفـع من مبلغ البيع واإيداع المتبقي  ـم م�شاريف الرَّ المعرو�شة للبيع اأو الإيجار، يتم خ�شْ
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على ذمة المالك اأو الم�شئول عنها اإْن ُوِجـد لدى البلدية اأو الأمانة المخت�شة، وفي حالة 

ْفـع، للبلدية اأو الأمانة المخت�شة الرجوع على مالك  عدم تغطية مبلغ البيع لم�شاريف الرَّ

المركبة اأو الم�شئول عنها بالباقي من خالل مطالبته بدعوى ُتـرفع اأمام الق�شاء بح�شب 

الأحوال.

2- في حالة طلب مالك المركبة المخاِلـفة ا�شترداد مركبته يدفع الم�شاريف في خزانة 

الأمانة اأو البلدية المخت�شة بالإ�شافة الى مبلغ الت�شالح.

3-  في حالة اإزالة النفايات بالطريق الإداري يتم تح�شيل م�شاريف الإزالة باإخطار ُمـ�شِدر 

الأحوال وذلك ب�شرورة دْفع  اأو تجميعها بح�شب  اأو فْرزها  بتْركها  اأو َمن قام  النفايات 

الم�شاريف.

د- حالت الإعفاء:

ملدير عام البلدية اأو الأمانة املخت�شة، بقرار منه وبعد موافقة الوزير، اإعفاء من يعِجز عن 

الأمانة املخت�شة،  اأو  البلدية  اإىل  م  يقدَّ بناًء على طلب  والإزالة، وذلك  ْفـع  الرَّ �شداد م�شاريف 

ُيرِفقها يف  اأخرى  اأ�شباب  اأية  اأو  ْفـع والإزالة،  الرَّ مرفق به ما يفيد عْجـزه عن �شداد م�شاريف 

طلبه.
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )159( ل�سنة 2019

 ب�ساأن ت�سجيل وقْيـد ملخ�ض النظام الأ�سا�سي

 لنادي البحرين ل�سباق ال�سيارات الال�سلكية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�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،

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

رقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين ل�شباق ال�شيارات الال�شلكية،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي نادي البحرين ل�شباق ال�شيارات 

الال�شلكية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـل نادي البحرين ل�شباق ال�شيارات الال�شلكية يف �شجل قْيـد الهيئات اخلا�شة العاملة  ي�شجَّ

يف ميدان ال�شباب والريا�شة والأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت 

قْيد رقم 70 /2019.

مادة )2(

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

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 7 نوفـمـبـــــــــر 2019م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي نادي البحرين 

ل�سباق ال�سيارات الال�سلكية

1- ماجد جعفر محمد الثقفي

2- �شعود را�شد محمد �شليبيخ

3- علي عبدالحكيم ح�شين الثقفي

4- �شيد محمد اأحمد خليل

5- ح�شن عبدالعزيز غلوم

6- محمد اأحمد غلوم حاجي

7- ح�شين جا�شم محمد علي

8- �شلمان را�شد محمد �شليبيخ

9- �شلمان محمد �شلمان الذوادي

10- عبداهلل محمد �شكر اهلل القا�شمي

11- عبداهلل عبدالرحمن جناحي

12- جا�شم محمد الهاجري

13- فاطمة �شيد عبدالح�شين محمد

14- عبداهلل عي�شى اأحمد تركي

15- محمد ح�شن محمد

16- فاطمة فردين علي محمد

17- ر�شا عبدالرحيم الأن�شاري

18- هيثم ميرزا الق�شاب

19- �شو�شن مهدي �شالح

20- مالك محمد جناحي
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ملخ�ض

النظام الأ�سا�سي

لنادي البحرين ل�سباق ال�سيارات الال�سلكية

تاأ�ش�س هذا النادي لأول مرة يف عام 2019، ومقره مدينة املنامة، ومت ت�شجيله بوزارة �شئون 

ال�شباب والريا�شة حتت رقم )2019/70( بتاريخ 7 نوفمرب 2019، طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 

العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وتعديالته، وعلى الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف النادي اإىل جْمع جميع املت�شابقني والهواة حتت مظلة واحدة، بالإ�شافة اإىل قيامة 

باإن�شاء مو�شم �شباقات حملي، ومتثيل مملكة البحرين يف ال�شباقات الإقليمية والدولية، والع�شوية 

بالنادي اأنواع هي:

1- ع�شو عامل.

2- ع�شو تابع.   

3- ع�شو منت�شب.

4- ع�شو فخري.

ـنها النظـــام الأ�شا�شي للنادي، كمـــا اأو�شح اإجراءات ك�ْشـــب الع�شوية  ـمَّ ولـــكل منهـــا �شـــروط ت�شَ

واإ�شقاطها وحقوق وواجبات الأع�شاء.

وقد ا�شتمل النظام الأ�شا�شي على بيان اأجهزة النادي ويف مقدمتها اجلمعية العمومية، حيث 

دين ل�شرتاكاتهم والذين م�شت  ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

ده جمل�س اإدارة النادي خالل  وجتتمع اجلمعية العمومية مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

ويدير �شئون النادي جمل�س اإدارة مكون من رئي�س وخم�شة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 

اأربع  الإدارة  املبا�شر، وتكون مدة جمل�س  ال�شري  بالنتخاب  العاملني  اأع�شائها  للنادي من بني 

�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

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

الأ�شا�شي.
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ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

ـن بالنظام. للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

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

وتتكون موارده من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك وح�شيلة اإيرادات املباريات واحلفالت والتربعات 

والِهبات والإعانات التي تقررها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويودع النادي اأمواله النقدية يف 

اأحد امل�شاريف املعتَمدة، وُتعترَب اأموال النادي ملكًا له عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن ي�شع جمل�س اإدارة النادي الالئحة الداخلية والنُّـُظـم الكفيلة بتنظيم 

�شئون النادي من النواحي الإدارية واملالية والفنية وال�شحية.

ويجب على جمل�س اإدارة النادي عْر�س هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع 

لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

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

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

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

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

الإدارة  جمل�س  وقرارات  النادي  اأنظمة  باحرتام  الأع�شاء  التزام  على  النظام  ون�س 

والتعليمات التي ُيـ�شِدرها يف هذا ال�شاأن.

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

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

التابعة للنادي.

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

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

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

نهم وزير �شئون ال�شباب والريا�شة 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 )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

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

للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.
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جمل�ض املناق�سات واملزايدات

اإعالن رقم )9( ل�سنة 2019

ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر �سبتمرب 2019

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

المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية، تن�َشـر المناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

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

82,940.000 CAE INC 1 مشاريع المطار تحديث نوع من برنامج تدريب الطيارين لجهاز المحاكاة  لمواجهة أخطار غير 
متوقعة لسلوك حركة الطائرة أثناء الطيران

مناقصة GAA-Q-070-19 1

82,940.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

AED 644,850.000 *64,485.000 GULF POULTRY COMPANY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد أعالف صيصان بياضة مناقصة GPC - 2/2019 1

64,485.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

2,979,000.000 KPMG ADVISORY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تعيين استشاري إلدارة مكتب المشاريع لمشروع الضمان الصحي - صحتي  مناقصة RFP/SCH/006/20
19

1

181,877.000 MARSH (BAHRAIN) CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تصميم برنامج الضمان الصحي اإللزامي لألجانب مناقصة RFP/SCH/007/20
19

2

3,160,877.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

56,304.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات طرف عازل إلدارة نقل الكهرباء مناقصة SP/OK/PT-
063/05/2019

1

56,304.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

30/09/2019إلـى:01/09/2019من:

صفحة 1 من 9
جامعة البحرين

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

11,500.000 ANALYTICA ONE TRADING 
ESTABLISHMENT

1 المواد والمعدات مناقصة توريد أجهزة لكلية العلوم الصحية مناقصة UOBQ/22/2018 1

11,500.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,163,747.000 GULF CITY CLEANING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات التنظيفات لمباني ومرافق حلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/04/2019 1

7,500,000.000 FORMULA MOTORSPORT LIMITED 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان 2022-2019 TB/27595/2019 2

8,663,747.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

19,308.000 ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار AIX مناقصة توفير اداري لدعم خدمات ادارة األنظمة مناقصة CSB/12/2017 1

19,308.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

4,500,000.000 المصرف الخليجي التجاري 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية طلب خدمات تمويل لتطوير مشروع مواقف متعدد الطوابق في مجمع السلمانية 
الطبي

مناقصة EDAMAH/FIN/045
/2019

1

138,950.000 BANZTRADING & CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال استبدال السقف للمستودع رقم 4 في منطقة سترة مناقصة EDAMAH/ES/048/
2019

2

4,638,950.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

58,900.000 ABDULLA YOUSIF FAKHROO & SONS 
CO

1 النفط SUPPLY OF WATER CLARIFIER FLOCTREAT مناقصة RFP/Tatweer/223/
2019

1

58,236.000 NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 النفط SUPPLY OF CAMERON CHOKE VALVES - 
RFP/TATWEER/240/2019

مناقصة TP-422-2019 2

71,150.000 PRICEWATER HOUSE COOPERS 1 النفط توفير خدمات التدقيق مناقصة RFP/Tatweer/252/
2019

3

56,894.000 MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 النفط SUPPLY OF ROSEMOUNT ANNUBAR FLOWMETER - 
RFP/TATWEER/242/2019

مناقصة TP-430-2019 4

245,180.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,362,410.000 AL SHIRAWI U.S CHILLERS LLC 1 مشاريع المطار عقد تشغيل وصيانة سنوي النظمة التبريد، التهوية و االنظمة الميكانيكية مناقصة BAC/274/2018 1

856,516.500 MASKATI BROTHERS & COMPANY 1 مشاريع المطار توريد منتجات ومسلتزمات المحارم الورقية وقطعها االستهالكية لمطار البحرين 
الدولي

مناقصة BAC/284/2019 2

285,462.660 AL TAWFEEQ MAINTENANCE 
SERVICES

1 مشاريع المطار خدمات التخلص و اعادة تدوير وجمع المخلفات الصلبة والسائلة لمطار البحرين 
الدولي

مناقصة BAC/247/2018 3

257,071.500 EVEREST TRADING & SERVICES CO 1 مشاريع المطار توريد ملطفات ومعطرات الجو ومستلزماتها مناقصة BAC/280/2019 4

4,409,872.813 AL HAFEERA CONTRACTING CO 1 مشاريع المطار أعمال إعادة  ترميم مبنى شئون الطيران المدني مناقصة BAC/290/2019 5

10,171,333.473 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,833,291.000 BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES

1

1,833,291.000 MAHMOOD AKBAR ALI RIDHA CO. 
W.L.L

2

3,666,582 المجموع (د.ب.):

النفط توفير خدمة طويلة األمد لتوفير صهريج السحب الفراغي في مناطق العمليات في 
الشركة

مناقصة T180096 1

USD 926,770.000 *350,319.060 HALDOR TOPSOE 1 النفط توريد اجهزة لوحدة الهيدروجين رقم 1 مناقصة Q102219 (53) 
(TSD)

2

99,000.000 AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 النفط تقديم خدمات المعايرة والتصديق لمدة 5 سنوات لمحطات جسور االوزان المثبتة في 
معمل التكرير.

مناقصة (58) T190023 3

166,200.000 A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING

1

166,200.000 NASS INDUSTRIAL SERVICES 2
332,400 المجموع (د.ب.):

النفط توفير خدمات ضخ ونزح المياه مناقصة (39) T190014 4

88,438.000 YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 النفط التحول الرقمي لتكنولوجيا التشغيل مناقصة T180123 (PCE) 5

81,525.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 النفط UPGRADE IBM POWER EIGHT (P8) RESOURCES مناقصة Q103358 6

95,093.000 WORLEY PARSONS BAHRAIN WLL 1 النفط PROVISION OF BAPCO RELIABILITY AND INTEGRITY 
MANAGEMENT (BRIM) PHILOSOPHY TRAINING (L&D)

مناقصة TB/27279/2019 7

139,752.000 TAPCOENPRO UK LTD 1 النفط SLIDE VALVES REFURBISHMENT مناقصة (16) Q102485 8

USD 1,518,431.000 *573,966.918 ANALYTICAL INSTRUMENTATION & 
MAINTENANCE SYSTEM

1 النفط REPLACE OBSOLETE ANALYZERS IN 2,3&4 SULPHUR 
RECOVERY UNIT INCINERATORS AND OFFGAS 

ANALYZERS AT 1 & 2 TAIL GAS TREATING UNITS 

مناقصة (17) Q103384 9

5,427,075.978 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

USD 29,266,000.00
0

*11,062,548.000 ROLLS ROYCE PARTNER FINANCE 
(RRPF)

1 الطيران   CFM LEAP 1A THRUST بيع وإعادة تأجير محركات طائرات من نوع
A320NEO لطائرات اإليرباص

مناقصة BTB-18-10-1902 1

صفحة 3 من 9

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

299,850.000 VIVA BAHRAIN 1 الطيران AVAYA TELEPHONY SYSTEM REFRESH FOR GULF 
AIR HEADQUARTERS AND GULF AIR WORLDWIDE 

CONTRACT CENTRE (WWCC)

مناقصة BTB-19-06-1982 2

60,890.000 BIRD WORLDWIDE FLIGHT 
SERVICES

1 الطيران CARGO HANDLING AGENCY AT COCHIN AIRPORT 
(COK)

مناقصة TB/27219/2019 3

2,091.415 ALJISHI PHARMACY 1
4,636.406 BAHRAIN PHARMACY 2

17,033.162 BAHZAD PHARMACY 3
812.670 GENERAL MEDICAL 4

1,545.000 GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO 

5

4,021.944 GULF PHARMACY 6
13.998 HAMAD TOWN PHARMACY 7

27,426.209 JAFFAR PHARMACY 8
1,155.660 MASKATI PHARMACY B.S.C CLOSED 9
8,837.400 MOHD FAKROO 10

353.264 NASSER PHARMACY 11
4,435.695 TYDEN PHARMACY 12

107,602.801 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 13
70,976.552 YMH PHARMACY 14

250,942.176 المجموع (د.ب.):

الطيران DIRECT APPOINTMENT OF MEDICAL SUPPLIER GULF 
AIR MEDICAL REQUIREMENT 

مناقصة TB/27569/2019 4

127,559.000 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 المواد والمعدات توفير مكعبات ثلج لمسافري درجة الصقر الذهبي و الدرجة السياحية مناقصة BTB-18-07-1872 5

11,801,789.176 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

45,225.000 GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L

1

80,430.000 GULF MEDIA INTERNATIONAL 2
10,250.000 ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO 3

135,905 المجموع (د.ب.):

الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد المباشر لشراء وتركيب مساحات إعالنية لمهرجان ربيع الثقافة 2019 مناقصة TB/25647/2018 1

210,203.500 IAG ENTERPRISES 1
154,160.000 ROTANA 2
131,600.000 BLUE ART PRODUCTION 3

82,750.000 ARABESQUE INTERNATIONAL 4
18,800.000 PLAYING FOR CHANGE 5

597,513.500 المجموع (د.ب.):

الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد المباشر مع الفرق للمشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2019 مناقصة TB/25876/2018 2
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مجلس التنمية األقتصادية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

217,134.000 TRUCIAL STRATEGIC ADVISORS LLC 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تغطية الساحل الشرقي والغربي للواليات المتحدة االمريكية  مناقصة TB/27598/2019 3

170,000.000 ROTANA VIDEO AND AUDIO VISUAL 
CO.

1

101,508.000 IAG ENTERPRISES 2
41,400.000 THE MERCHANTS OF BOLLYWOOD 

PTY LTD
3

312,908 المجموع (د.ب.):

الخدمات والمزايدات واالستثمار الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2020 مناقصة TB/27543/2019 4

579,900.000 X-RAID MOTORSPORT GMBH 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار BAHRAIN X RAID TEAM رعاية سباق مناقصة TB/27666/2019 5

1,843,360.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

65,165.880 ALMOAYYED COMPUTERS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار شراء تراخيص اضافية من مايكروسوفت  مناقصة TB/20280/2015 1

65,165.880 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

39,060.000 SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجهيز قاعة مركز عيسى الثقافي الفتتاح دور االنعقاد السنوي الثاني من الفصصل 
التشريعي الخامس

مناقصة TB/27660/2019 1

39,060.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

36,000.000 NASIR MUSA MUSTAFA QAMASH 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقديم خدمات استشارية 2019 مناقصة TB/27636/2019 1

36,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

155,462.423 WYNDHAM GRAND MANAMA 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طرح مناقصة لتوفير القاعات التدريبية للبرامج التدريبية للعام 2019م مناقصة BIPA/PRQ/THS/0
1/2019

1

155,462.423 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

2,261,514.000 ALMOAYYED INTERIORS 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية ترميم وإعادة تهيئة مباني شمال المحرق مناقصة 12/2018 1
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هيئة البحرين للثقافة واآلثار
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,142,656.120 ALMOAYYED INTERIORS 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية ترميم وإعادة تهيئة لثمان مباني جنوب المحرق مناقصة 14/2018 2

4,404,170.120 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

49,800.000 ORANGE MEDIA GROUP OMG 1 المواد والمعدات إنشاء، تصنيع، تسليم وتفكيك منصة العرض لمعرض لندن للسفر و السياحة 2019 مناقصة BTEA 125/2019 1

49,800.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

19,553,892.408 ALFANAR COMPANY 1
21,508,133.743 AL BABTAIN CONTRACTING 

COMPANY
2

14,597,019.458 NESMA TELECOM & TECHNOLOGY 
CO. LTD.

3

55,659,045.609 المجموع (د.ب.):

اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال محطات نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت مناقصة 4675/2016/3100 1

50,000.000 MOTT MACDONALD 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية المشروع التجريبي الستخدام التيار المستمر المنخفض الجهد في المنازل مناقصة 4604/2019/3100 2

1,119,266.606 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار إعادة تأهيل و تحديث نظام التكييف لمبنى مركز التحكم في منطقة أم الحصم مناقصة PP--2018-259
FRSD

3

146,697.600 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1
295,680.000 HERTEL MSL CO. W.L.L 2
442,377.600 المجموع (د.ب.):

اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الداخلية للخزانات األرضية بمختلف محطات خلط المياه مناقصة PM--2019-030
WTD

4

57,270,689.815 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

58,158.450 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 المواد والمعدات جهاز راوتر للخط المباشر لسحابة امازون  مناقصة TB/27577/2019 1

58,158.450 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

259,727,811.437 CHINA MACHINERY ENGINEERING 
CORPORATION

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية COOPERATION BETWEEN CHINA AND BAHRAIN IN 
THE HOUSING SECTOR 

مناقصة TB/19250/2014 1

259,727,811.437 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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وزارة األشغال
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

6,431,538.041 كنار للتجارة والمقاوالت / دار الخليج للتجارة والمقاوالت 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين - مشروع مجمع الرعاية 
األجتماعية بمدينة حمد رقم المشروع :16018-

مناقصة CPD-18/0005 1

1,266,666.600 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

1

1,266,666.600 AL HAFEERA CONTRACTING CO 2
1,266,666.600 SARAYA CONTRACTORS CO 3

500,000.000 YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING

4

500,000.000 SARAB CONTRACTING EST. 5
500,000.000 EUROPEAN CONSTRUCTIONS & 

MAINTENANCE
6

5,299,999.800 المجموع (د.ب.):

اإلنشاءات واالستشارات الهندسية المقاولة الزمنية إلعمال الصيانة المدنية و الميكانيكية و الكهربائية لسنتين 
(2021-2019)

مناقصة BMD-18/0017 2

116,744.027 ALMOAYYED CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين -مدينة 
عيسى

مناقصة BMD-19/0012 3

119,542.500 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الشاملة و الصباغة لمدرسة الرازي االبتدائية للبنين في منطقة الديه مناقصة BMD – 19/0011 4

287,790.000 P2M MIDDEL EAST - FOREIGN 
BRANCH

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية خدمات االستشارية لتصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة 
الجنوبية الغربية

مناقصة SES-17/0046 5

12,255,614.368 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

376,709.090 MEDIA WAYS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مزايدة لتشييد وتاجير وتشغيل اعالن من نوع علبة مضاءة وبرزما  بمنطقة السيف 
بمحافظة العاصمة لمدة خمس سنوات

مزايدة MUN/CM/A01/201
9

1

202,524.000 DAR SSH INTERNATIONAL 
ENGINEERING CONSULTANTS

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية خدمات استشارية لمشروع الواجهة البحرية للعاصمة مناقصة MUN/CMS/42/201
8

2

1,659,430.000 ADVANCED CENTER FOR CIVIL 
ENGINEERING CONSULTANCY 
(ADEC)

1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع تطوير الطرق المؤدية 
الى المدينة الرياضية (BISC) بالصخير

مناقصة RDS-18/0047 3

EUR 127,000.000 *62,357.000 AREP VILLE 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مراجعة مخرجات تصاميم  مناقصة TB/27609/2019 4

192,000.000 ORANGE CONTRACTING 1 المواد والمعدات مناقصة خدمات شفط مياه المجاري ألمانة العاصمة لمدة أربع سنوات مناقصة MUN/CM/04/2019 5

2,493,020.090 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

580,000.000 PICO INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تنظيم مهرجان البحرين أوالً 2019 مناقصة TB/27667/2019 1

90,820.000 NADAWI PRODUCTION AND DISTRIB 
UTION AND EVENTS MANGEMENT

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تسجيل ومزج أغاني حفل مهرجان البحرين اوالً 2019 مناقصة M/3/2019 2

670,820.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 7 من 9

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

24,535.600 GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE

1

24,554.900 HAMAD TOWN PHARMACY 2
6,939.840 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 3
4,053.200 ALJISHI EST. W.L.L 4

16,433.490 BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE

5

7,610.780 BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 6
44,900.514 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 7

129,028.324 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات توفير األدوية لوزارة الداخلية مناقصة 03/2019 1

129,028.324 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

6,200.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 المواد والمعدات احتياجات البنية التحتية لمبنى ابراج الخير مناقصة MOH/128/2018 1

6,200.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

25,760.000 HOME HEALTH CARE CENTRE W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير أيدي عاملة لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي مناقصة MOSD/RFP/2016-
 16

1

25,760.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

40,000.000 URBAN VISION CO. S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية خدمات استشارية خاصة بتجهيز مكاتب وزارة المالية واالقتصاد الوطني لعشرة 
طوابق في مبنى الوزارة الكائن في المنطقة الدبلوماسية

مناقصة HFR/08/2019 1

40,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

66,412.500 شركة المطبعة الشرقية  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة طباعة األوراق الحكومية الرسمية لمدة 4 سنوات مناقصة MTT/POST/01/20
19

1

182,574.000 MEDGULF TAKAFUL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير التأمين الصحي لموظفي شئون الموانىء والمالحة البحرية مناقصة MTT/HRD/05/201
9

2

248,986.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 8 من 9 وزارة شئون الشباب والرياضة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

144,000.000 GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات الهندسية عقد لصيانة اإلنارة لمنشآت وزارة شئون الشباب والرياضة مناقصة RFPMYS/29/2018 1

144,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

صفحة 9 من 9
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

 

اإعالن رقم )984( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  لالأ�شهم �س.�س.و(،  امين  )اأ�شر  ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اأمين، مالك 

رقم 121513، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف اأختر اأمين اأحمد، وعبداهلل اأمين، و

  .ASHRAF AMEEN AHMADو اأف�شان اأمين الجين، و ،ASHER AMIN

                  

اإعالن رقم )985( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض 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 )م�شنع البحرين للبولي�شترين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  91275، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

الم�شجلة  ذ.م.م(،   القاب�شة  اإن  اآند  )اإم  ل�شركة  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شمائة   500،000

بموجب القيد رقم 132086.

اإعالن رقم )986( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  ا�شم )اأزياء �شي دايموند(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شائغ، مالك  عبدال�شاحب عبداهلل علي 

بموجب القيد رقم 57961-9، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
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لكل من: �شالح عبدال�شاحب عبداهلل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره 

ABUBAKKAR VALIYA PEEDIKAYIL، و  VALIYA PEEDIKAYIL ABDUL RAHIMAN، و  علي ال�شائغ، و 

 .MUHAMMED

اإعالن رقم )987( 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/  فاطمه 

المنزلية(،  لالأدوات  الراحة  )حزمة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  البنعلي،  محمد  عبداهلل  محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 98926، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاطمة محمد عبداهلل  قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

.NOUFAL ALAMBATH PUTHANPURAYIL محمد البنعلي، و

         

اإعالن رقم )988( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  التركي(،  النجم  ا�شم )مطعم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شقاق، مالك  اإبراهيم  اإبراهيم محمد 

بموجب القيد رقم 42969، طالبا تحويل الفروع اأرقام 22 و23 و33 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خليل اإبراهيم محمد 

 .CEM KARAALIOGLU اإبراهيم ال�شقاق، و

اإعالن رقم )989( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 

جا�شم محمد علي �شليبيخ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خط ال�شماء لمقاولت البناء(، الم�شجلة 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبا   ،20773 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالعزيز جا�شم محمد علي 

               .GIREESH KUNIYIL شليبيخ، و�



العدد: 3445 – الخميس 14 نوفمبر 2019

37

اإعالن رقم )990( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض 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 )زترا ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35219، 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

. JEAN ZEENNI /ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد(

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

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

 

اإعالن رقم )991( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ بدرية 

الم�شجلة  اأبوذيب(،  و�شياغة  )مجوهرات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الج�شي،  محمد  عبدالعلي 

بموجب القيد رقم 68456، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

و  الج�شي،  محمد  عبدالعلي  بدرية  مــن:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقدره 

       .SHAHID ALI و ،MUZAFFAR ALI

         

اإعالن رقم )992( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه عائ�شة عبداهلل 

 ،5-93269 بدر ال�شادة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فطائر بايد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع  بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة المملوكة لكل 

من: عائ�شة عبداهلل بدر ال�شادة، ونجيب جا�شم را�شد جا�شم المناعي.

اإعالن رقم )993( 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/ منال 
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مهدي �شلمان �شرحان محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باك مان للحلول(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 89188-5، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

�شرحان  �شلمان  منال مهدي  لكل من:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

. MUHAMMED SHAMNAS PILAKKATTUVAYAL KUNIمحمد، و

اإعالن رقم )994( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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 )الوطنية لال�شتثمار العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 19181، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شبح مملوكة 

ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )995( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جا�شم عبدالرحمن الزياني واأولده ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 31805، 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 ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م( الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 132086.

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

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

اإعالن رقم )996( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لالإ�شفنج  البحرين  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

13794-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

250000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م(.
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اإعالن رقم )997( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

�شالح مال اأحمد محمد النعيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )علي كود لخدمات البرمجة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 127973-1، طالبًا 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 المالك نف�شه.

اإعالن رقم )998( ل�سنة 2019

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

اإىل �سركة ال�سخ�ض 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 )�شاورما اإك�شبر�س( الم�شجلة بموجب القيد رقم 46330-2، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ طارق اإ�شحاق 

عبدالرحيم الكوهجي.
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الدعوى رقم: 2019/31

 اإعالن بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم )1(

املحرر بتاريخ 13 نوفمرب 2019

المدعي: بنك البحرين ال�شالمي �س.م.ب

وكيله: المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ

عنـــوان وكيلـــه: بـــرج الويند تاور، مكتب 92 - الطابق التا�شـــع - بناية رقم 403 - �شارع 1705 - 

مجمع 317 - المنطقة الدبلوما�شية.

المدعى عليها الأولى: ال�شركة المتحدة لالإن�شاءات العربية ذ.م.م

: Koorakkadan veera pillai abdusalam المدعى عليه الثاني

: Shaiju yoosaf kuttt المدعى عليه الثالث

اآخر عنوان معلوم: �شقة 34، طريق 3622، مبنى 1072،مجمع 436، ال�شيف.

المدعى عليه الرابع: �شالح يو�شف عبدالحمن انجنير

المدعى عليه الخام�ض: اإياد عبدالحميد محمد الخطيب

وكيلهم: المحامي عادل عبداهلل بوعلي

عنـــوان وكيلهـــم: بناية البحرينية الكويتيـــة للتاأمين – الطابق ال�شاد�س – مكتب 61 – المنطقة 

الدبلوما�شية.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم الأول و الثاين والثالث املذكورين اعاله 

بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم )1( املحرر بتاريخ 13 نوفمرب 2019 كالتايل: 

الجتماع الأول بتاريخ 13 نوفمرب 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا واملحدد لإ�شتالم اأطراف الدعوى 

الأمور  كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله  الأراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة   مواعيد  جدول 

املتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

الجتماع الثاين بتاريخ 27 نوفمرب 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

اإتفاق الأطراف على  4 ع�شراً هو نهاية الأجل لتقدمي  الـ  ال�شاعة   2019 8 دي�شمرب  تاريخ 

اإختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

الجتماع الثالث بتاريخ 11 دي�شمرب2019 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعي 

القانون  ن�س  لتقدمي  الآجل  ونهاية  الثاين  الجتماع  املقدمة يف  عليه  املدعى  مذكرة  على  الرد 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.
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تاريخ 18 دي�شمرب 2019 ال�شاعة الـ 4 ع�شرًا هو نهاية اآجل تقدمي طلبات الإدخال والتدخل 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

الجتماع الرابع بتاريخ 25 دي�شمرب 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الآجل لتقدمي املدعى 

عليهم الرد على مذكرة املدعي املقدمة يف الجتماع الثالث ونهاية الآجل لتقدمي تقارير اخلرباء 

وجميع امل�شتندات )اإن وجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى املتقابلة 

والطلبات العار�شة )اإن وجدت(.

كافة  لتقدمي  الآجل  نهاية  12 ظهرًا هو  ال�شاعة   2019 يناير   2 بتاريخ   الجتماع اخلام�س 

طلبات اإجراءات الإثبات وتبادل مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء وجميع امل�شتندات املقدمة 

يف الدعوى.

الجتماع الأخري بتاريخ 9 يناير 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا حمدد لتبادل مذكرات الرد حول 

طلبات اإجراءات الإثبات )اإن وجدت(. ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأوىل اأمام الهيئة.

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم الأول و الثاين والثالث املذكورين 

اأعاله بجدول اجتماعات اإدارة الدعوى رقم )1( ومبواعيد ح�شور ممثله القانوين �شخ�شيًا اأو 

وكياًل عنه لالجتماعات اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك 

بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين 

التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  باإ�شدار لئحة   2009 ل�شنة  بالقرار رقم )65(  ، وذلك عماًل 

تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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مدير اإدارة ال�ستمالك والتعوي�ض

حمود بن اإبراهيم اآل خليفة

اإعالن من اإدارة ال�ستمالك والتعوي�ض

قرار جلنة التثمني يف اجلل�سة رقم )122( ل�سنة 2019

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت تثمني جزء من ملك ال�شيد/ اأن�س بن اأحمد 

جيا�س بن اأبو يزيد عبداخلالق، الكائن يف اجلنبية، امل�شجل باملقدمة رقم 2015/11198، وذلك 

2019/9/16، ب�شعر -/36 دينارًا بحرينيًا )�شتة  2019 بتاريخ  يف جل�شتها رقم )122( ل�شنة 

وثالثون دينارًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي مايعادل 387/504 دينارًا بحرينيًا )ثالثمائة 

و�شبعة وثمانون دينارًا وخم�شمائة واأربعة فل�س فقط( للمرت املربع.

ويف حالة العرتا�س، يرجى تقدمي ا�شتئناف اإىل اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة 

واأربعون يومًا من تاريخ هذا ال�شعار.

املالك  وعلى  للمالك  ر�شميًا  ا�شعاًر  الإعالن  يعترب هذا  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية الذهب 

لالإطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.


