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 قانون رقم )9( ل�سنة 2020

 بالت�سديق على اتفاقية التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي 

ل�سركة املدفوعات اخلليجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى اتفاقية التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة املدفوعات اخلليجية املوقع عليهما بتاريخ 

1440/7/20 هـ املوافق 27 مار�س 2019م،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

 

املادة الأوىل

ودق على اتفاقية التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة املدفوعات اخلليجية واملوقع عليهما  �شُ

بتاريخ 1440/7/20هـ املوافق 27 مار�س 2019م، واملرافقني لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 20 �شعبـان 1441هـ

الموافق: 13 اأبــريــل 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )28( ل�سنة 2020

 ب�ساأن بع�س التدابري  الوقائية التي يتعيَّ اتخاذها عند �سراء 

 بع�س ال�سلع من  املحالِّ التجارية وال�سناعية لحتواء 

)COVID -19( ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  باعها  اتِّ يتعنينَّ 

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعنينَّ اتخاذها 

،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة املحالِّ التجارية وال�شناعية بالتدابري الوقائية الآتية: 

1- اإغالق غرف قيا�س المالب�س كليًا.

2- عـــدم ال�شمـــاح بتجربة اأو قيا�س ال�شلع التي تو�شع على ج�شـــم الإن�شان مبا�شرة، بما في ذلك 

المالب�س وم�شتح�شرات التجميل والكمامات وغيرها.

 كما ل ُي�شمح بتبديل اأو اإرجاع تلك ال�شلع بعد بيعها مامل يكن ذلك راجعًا لعيب اأو خلل اأو 

نق�س فيها، ويف جميع الأحوال ل يجوز عر�س ال�شلعة للبيع مرة اأخرى بعد اإبدالها اأو اإرجاعها. 

ويجوز ا�شتبدال اأو اإرجاع اأو جتربة ال�شلع التي تو�شع على ج�شم الإن�شان مبا�شرة مبا يف ذلك 
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املجوهرات والنظارات، اإذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بال�شوائل التي تق�شي على الفريو�شات 

دون اإتالفها اأو التاأثري على جودتها باأي �شورة، على اأن يتم تعقيمها مبا�شرة عند ا�شتبدالها اأو 

اإرجاعها اأو مالم�شتها من مرتادي املحل اأو العاملني فيه.

املادة الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018. 

املادة الثالثة

ُيعمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1441هـ     

المــــــوافـــــق: 16 اأبـريــل 2020م



العدد: 3467 – الخميس 16 أبريل 2020

33

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )89( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1211

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

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 املعدنَّ

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 املعدنَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات 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، املعدنَّ

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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10042276 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1211 �شمن ت�شنيف  ُيـ�شننَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 5 اأبــــريـــل 2020م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )86( ل�سنة 2020

ب�ساأن ن�ْسـر رقم قْيـد وملخ�س النظام الأ�سا�سي ملركز متكي �سباب �سلماباد

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

لة بالقرار رقم  وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدنَّ

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب �شلماباد،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأويل

اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  املراكز  قْيـد  �شجل  يف  �شلماباد  �شباب  متكني  مركز  ـل  ُيـ�شجنَّ

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )1(.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 

                                                                                                 

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 5 �شعبـــان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 29 مار�س 2020م
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بيان باأ�سماء املوؤ�س�سي

ملركز متكي �سباب �سلماباد

ح�سن عبا�س ح�سن �سبت1

نا�سر علي كاظم علي اأبوعبود2

حممد ح�سن عبدالوهاب اأحمد الرم�سان3

جعفر ح�سن من�سور نا�سر4

علي اإبراهيم كاظم خملوق5

يو�سف عبدالعزيز كاظم6

ح�سي اأحمد عبدالوهاب7

نا�سر ح�سن من�سور نا�سر8

عبدالهادي عبا�س �سبت9

جعفر ح�سي اأيوب10

ح�سي اأحمد علي ح�سي11

مهدي عبدالنبي كاظم12

اأحمد عبدالعزيز كاظم13

حممد اإ�سماعيل مرتوك14

نا�سر �سبَّـر ح�سن15

 خليل اإبراهيم اأحمد16

فا�سل ح�سن من�سور17

 غريب اإ�سماعيل مرتوك18

 اأحمد ح�سن من�سور19

 بتول اأحمد �سلمان اأحمد20

زينب حممد ح�سن الرم�سان21
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكي �سباب �سلماباد  

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1998، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيـد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )1(، 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، والالئحة 

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

.2018

البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  �شلماباد  �شباب  متكني  مركز  ويهدف 

بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

- تربية الن�سء وال�شباب تربية متنَّـزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية. 1

تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف   -2

المجتمع وعاداته.

رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.  -3

اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.  -4

دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.  -5

والع�شوية باملركز اأنواع هي:

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

نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشـب  ولكل منها �شروط يت�شمنَّ

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

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

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   9 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون  ويدير   

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدنَّ

ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرنَّ

الأ�شا�شي.

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

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

لديهم  تتوافر  باأجر ممن  تعيني مدير متفرغ  الإدارة جواز  الأ�شا�شي ملجل�س  النظام  ـن  وبينَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

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

وتتكون موارد املركز 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. ويودع املركز اأمواله 

اجلمعيات  قانون  يف  عليها  املن�شو�س  الإجراءات  ـبع  وُتـتنَّ املعتَمـدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية 

والأندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ـق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما  ـَحـقُّ املركز الذي عليه بعد التنَّ

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

ئحة الداخلية للمركز ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للمركز. جمل�س الإدارة وفقًا لالاّ

وُيـحَظـر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيـحَظـر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتنَّ املركز  اأعمال  فْحـ�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 املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ـق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد به ن�س بذلك النظام يطبنَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة   والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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هيئة تنظيم الت�سالت

قة لهيئة تنظيم الت�سالت  ملخ�س احل�سابات املدقَّ

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
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اإعالن �سطب وكالة جتارية

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

الوكالت التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

 وكالة تجاريةشطب إعالن 

 تفاصيلها أدناه:  ةالتجارية المذكور  الوكاالت قيد  شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم 

 

   

 

 9334 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته

 وعنوانه 

LEA AND PERRINS INTERNATIONAL LTD 

BRITISH 

MIDLAND ROAD, WORCESTER. WR5 1DT, ENGLAND3, 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

ي للتجارة المحدودة اسم الوكيل
كة دوان   شر

 LEA & PERRINS, MAILLE MUSTARARDS HP BRANDS العالمة التجارية
 Foodstuffs المنتجات

بشأن الوكالة التجارية والمتمثل  1992( لسنة 10( من مرسوم بقانون رقم )19استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
وط القيد ط من شر  بفقد شر

25/3/2020 تاري    خ الشطب  

 

 

   3211 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

THORN EMI KENWOOD SMALL APPLIANCES LTD. INTL DIVISION  

BRITISH  

NEWLANE, HAVANT, HAMPSHIRE PO9 2 NH, ENGLAND , 

كه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل  ش.م.ب.م -شر  

 غير محددة المدة  الوكالة نوع

 KENWOOD, THORN, BENDIX MOFFAT, TRICITY العالمة التجارية 

 Electrical home appliances المنتجات

 سبب الشطب
 لنص المادة )

ً
 عىل قرار لجنة الوكالة التجارية وذلك إستنادا

ً
( لسنة 10( من مرسوم بقانون رقم )9بناءا

 بشأن الوكالة التجارية 1992

 30/3/2020 تاري    خ الشطب
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 قسم الوكاالت التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12177 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

K-LINK International Sdn. Bhd. 

MALAYSIAN 

WISMA K_LINK, 45, Jalan Kuchai, Maju2, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala, 
Malaysia 

 مؤسسة إكسير للتجارة اسم الوكيل 

 محددة المدة  الوكالة نوع

 K-LINK العالمة التجارية 

 مواد غذائية المنتجات

 سبب الشطب
التجارية والمتمثل بشأن الوكالة  1992( لسنة 10( من مرسوم بقانون رقم )19استنادا لنص المادة )

وط القيد ط من شر  بفقد شر

 25/3/2020 تاري    خ الشطب

ق�سم الوكالت التجارية
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جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )�شيتك اإنرتنا�شنول - فرع �شركة 

اجنبية(، ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/181( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  

املرخ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 8 

اأبريل 2020.

رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

 املهند�سة مرمي اأحمد جمعان                        

�شدر بتاريخ: 15 �شعبــان 1441هـ

المـــــوافــــــق: 8 اأبــــريـــــل 2020م

اإعالن من جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )316( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

الم�شجلة بموجب  للمجوهرات(،  الم�شماة )ال�شراع  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم الجالبي، مالك  اإبراهيم محمد 

بحريني،  دينار  وبراأ�شمال مقداره 5،000  ت�شامن،  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  رقم 18588-1، طالبين  القيد 

وت�شجل با�شم كل من: نبيل اإبراهيم محمد الجالبي، وخالد اإبراهيم محمد اإبراهيم الجالبي، ومحمد اإبراهيم 

الجالبي،  اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  وميثم  الجالبي،  اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  واأحمد  الجالبي،  اإبراهيم  محمد 

واأميره كاظم ح�شين غلوم.

اإعالن رقم )317( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )خدمات ال�شع�شعة لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27672، طالبين 

تحويل ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ علي كاظم ح�شين كاظم.

اإعالن رقم )318( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبدالرحمن األبي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شك�شبير للمقاولت وتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 131945، طالبا تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زكريا عبدالرحمن األبي محمد، وغادة محمد الهادي الجبالي.  
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اإعالن رقم )319( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

جا�شم مح�شن علي محمد �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )مطعم نجمة المنامة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 21953-5، طالبا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 200 دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: حياة �شلمان علي عبداهلل ال�شباغ، و�شارة يو�شف اأحمد من�شور 

محمد المجيبل.

اإعالن رقم )320( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العقارية(،  )اأوتوغراف  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الع�شفور،  علي  يو�شف 

وت�شجل  بحريني،  دينار  وبراأ�شمال مقداره 5،000  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  تحويلها  128965، طالبا 

با�شم كل من:  �شركة )اإم �شي اإ�س اآي اإك�س هولدينغ ذ.م.م(، و�شياء علي يو�شف علي الع�شفور.  

اإعالن رقم )321( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبدالح�شين يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شياغة الحياة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-11912، 

طالبًا تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

اأمير عبداهلل عبدالح�شين يو�شف، وHARSH SATISH KONDHIA، وKONDHIA SATISH VASANTLAL، و

.VANDANA SATISH KONDHIA

اإعالن رقم )322( ل�سنة 2020

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/ عبدالرحمن 
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اأحمد محمد الحمر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )كفتريا �شيالكوت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11986-

وبراأ�شمال مقداره 1،000  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  فرع من  تحويل  5، طالبا 

 GHULAM MURTAZAو �شريف،  محمد  ميرزا  مرت�شى  غالم  مرت�شى  اأرم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني، 

.MIRZA MIRZA MOHAMMAD SHARIF

اإعالن رقم )323( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

فائق اإبراهيم الزياني، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )ذي ناجيرال كيت�شن للتموين(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 109847-1، طالبة تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: نيلة فائق اإبراهيم الزياني، و)�شركة اإن اإف الزياني القاب�شة �س.�س.و( للمالكة نف�شها.

اإعالن رقم )324( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل موؤ�س�سة فردية

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

علي عبداهلل وعلي عبداهلل مح�شن خمي�س، مالكا �شركة الت�شامن الم�شماة )عبداهلل علي للتخلي�س/ ت�شامن(، 

ال�شيد/ علي عبداهلل  با�شم  وت�شجل  اإلى موؤ�ش�شة فردية،  القيد رقم 31399، طالَبين تحويلها  الم�شجلة بموجب 

مح�شن خمي�س.

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 )325( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم الم�شلماني، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )جاما لدعم التعليم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 123294، طالبا تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: محمد ال�شيد اإبراهيم الم�شلمانى، واأحمد عبدالغفار اأحمد عبدالرحمن.

 



العدد: 3467 – الخميس 16 أبريل 2020

52

اإعالن رقم )326( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

القيد رقم 133797، طالبين  الم�شجلة بموجب  للعطور ذ.م.م(،  الم�شماة )كهرمانة  الم�شئولية المحدودة  ذات 

تحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد بن 

محمد بن �شيف العبادي.

اإعالن رقم )327( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س 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 الم�شماة )بلداب للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 134655-

1، طالبين تحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 2،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

عادل عبدالرحمن جا�شم المعاودة.

اإعالن رقم )328( ل�سنة 2020

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/ اإبراهيم 

محمد اإبراهيم ال�شندي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )فنون زجاجية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45807-

2، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم كل من: 

.AHMED KHAN SIDDIQUE KHANاإبراهيم محمد اإبراهيم ال�شندي، و

                      

اإعالن رقم )329( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

 ،64067 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  كاراميل  )مقهي  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 

طالبين تحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 21،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

.SAM KOBEISSI
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اإعالن رقم )330( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، عن نف�شه ونيابة عن ورثة مورثهم مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )خدمات 

ال�شرق الأو�شط للتخلي�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4775-1، طالبًا تحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 100 دينار بحريني وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شالح عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.

اإعالن رقم )331( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد خالد الربان، مالك مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )بالميرا فا�شن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 78445، طالبًا تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 دينار بحريني، 

وتغيير الأ�شماء التجارية للفروع  الأول اإلى بالميرا فا�شن ذ.م.م، والثاني من فلنتينو �س.�س.و اإلى بالميرا فا�شن 

كفالي  روبيرتو  من  والرابع  ذ.م.م،  فا�شن  بالميرا  اإلى  �س.�س.و  رجالي  جبانا  اأند  دوليتي  من  والثالث  ذ.م.م، 

�س.�س.و اإلى بالميرا فا�شن ذ.م.م، وت�شجل ال�شركة با�شم كل من: �شركة )جالم اأن ليمتد المحدودة(، و�شركة 

)مطورو الوادي للتجارة �س.�س.و( لمالكها عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.

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 )332( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اأبو اأ�شد للحلول ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92808-1، طالبين 

تحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد عبدالحميد 

ح�شن اأبو اأ�شد، و�شالح عبدالحميد ح�شن اأبو اأ�شد،  ومحمد عبدالحميد ح�شن اأبو اأ�شد.
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اإعالن رقم )333( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعي من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرعي تابعي ل�سركة ت�سامن بحرينية

 

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

عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، نيابة عن عفيفة ح�شن اإبراهيم مالكة الموؤ�ش�شة الفردية، والم�شجلة بموجب القيد 

رقم 27953، طالبًا بموجب التوكيل الممنوح له منها تحويل الفرعين الثامن والتا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى فرعين 

ب�شركة الت�شامن الم�شماة )اإي. اإف. اإي/ ت�شامن(، والم�شجلة بموجب القيد رقم 101775.

اإعالن رقم )334( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )تاألق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60024، طالبين تحويلها اإلى فرع 

بالموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لعفيفة علي محمد مكي عا�شور الم�شجلة بموجب القيد رقم 118659.  

اإعالن رقم )335( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

مو�شى عيد العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )م�شهور للنقل وتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

بحريني،  دينار   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  تحويلها  رقم 16808-7، طالبا 

وت�شجل با�شم كل من: م�شهور مو�شى عيد العنزي، وال�شيخة ح�شة على اأحمد اآل خليفة.
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رقم الدعوى: 2019/18/ غرفة 

اإعالن ب�سدور حكم ندب خبري منتدب يف الدعوى

وباإيداع اخلبري لتقريره  ومبوعد ح�سور 

جل�سة تقدمي التعقيب على تقرير اخلبري

المدعية: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

عنوان ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى )الأ�سلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

المدعى عليه الثاني )المدخل الأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شى.

 المدعى عليه الثالث )المدخل الثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع.

المدعى عليه الرابع )المدخل الثالث(: ميرزا عبدالر�شول محمد الطوا�س.

المدعـــى عليهـــا الخام�ســـة )المدخلـــة الرابعـــة(: �شركـــة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري.

وكيلهم جميًعا عدا املدعى عليه الرابع )املدخل الثالث(: املحامي حافظ علي حممد حاجي.

عنوان وكيلهم جميًعا عدا املدعى عليه الرابع: مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 

1، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين.

احلكم التمهيدي: �شدر حكم هيئة ت�شوية النزاع بتاريخ 14 يناير 2020 ب�شاأن ندب اخلبري 

املدعى  قامت  التي  الأجرة  مبالغ  بيان  مهمته  تكون  الدعوى  يف  خبرًيا  ر�شي  عبا�س  املحا�شبي 

عليها الأوىل يف الدعوى رقم 2019/18 ب�شدادها للمدعية وبيان اجمايل قيمة الأجرة املتخلِّفة 

يف ذمتها اإْن ُوِجدت وبيان ما اإذا كانت املدعى عليها قد �شددت اأية مبالغ اأخرى كمقابل �شيانة 

للمجمع عن املدعية للغري، وعلى العموم ت�شفية احل�شاب بني الطرفني. 

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الرابع )املدخل الثالث( املذكور اآنفًا، 

خبريًا  ر�شي  عبا�س  اخلبري  ندب  ب�شاأن   2020 يناير   14 بجل�شة  ال�شادر  التمهيدي  باحلكم 

حما�شبًيا يف الدعوى. كما تود الغرفة اإعالن املدعى عليه الرابع باإيداع اخلبري املنتدب تقريره 

يف الدعوى املاثلة، واأن هيئة ت�شوية النزاع قد حددت جل�شة 22 اأبريل 2020 لتعقيب الأطراف 

على تقرير اخلبري، لذلك فاإنه يتعني على املدعى عليه الرابع احل�شور للغرفة لت�شلُّم ن�شخته من 

اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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التقرير ليت�شنى له تقدمي تعقيبه على تقرير اخلبري مبوعد اجلل�شة �شابقة الذكر، واملقرر عقدها 

الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة  مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق 

باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين.  املنامة، مملكة  الدبلوما�شية، 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

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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ا�ستدراك

اإعالن رقم  ُنـ�ِشـر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3464( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 2020، 

 ،2020 فرباير  �شهر  خالل  املناق�شات  يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )2(

ـنًا جدوًل لوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، وحيث اإن اجلدول املذكور  مت�شمِّ

ورد به خطاأ يف الأرقام، فاإنه يعاد ن�شر اجلدول ال�شحيح كالآتي:

  
 

صفحة 9 من 15 
 

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  437,327.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

أمر تغييري LMRA/2017/06 1 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 437,327.000       

 وزارة اإلسكان

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

  150,800.000 
 

SILAH GULF W L L 1
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL OF MINISTRY OF HOUSING CALL 
CENTER SERVICES 

تجديد TB/21771/2016 1 

  181,050.000 
 

ATLAS TRANSPORT CONTRACTING 
& MECHANICAL SERVICES CO

1
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

INFRASTRUCTURE WORKS FOR 227 NOS. D11 
HOUSES &128 NOS. VILLA TYPE-03 AT SITE 230, 

BLOCK 937, BUHAIR (RIFFA)

أمر تغييري HP/08/18 2 

  122,453.414 
 

M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(C) 

1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

`T3M منطقة الصالحية 356` هدم وإعادة بناء منزلين من طراز في مجمع مناقصة HP/08/19 3 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 454,303.414       

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  529,275.192 
 

DELMA MARINE 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

طرح مزايدة استثمار وتشغيل مزايدة االمير خليفة مناقصة MUN/MM/A21/2019 1 

  295,200.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

البلديات مناقصة خدمات النظافة لمباني شئون مناقصة MUN/RI/09/2019 2 

  612,500.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  من نوع يوني بول على جسر الشيخ 7مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد 
 

مناقصة MUN/MM/A23/2019 3 

  500,000.000 
 

1 ستوديو عمار بشير لإلبداع
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

االحتفالية بمناسبة مرور عام على العمل البلدي بمللكة البحرين  مناقصة MUN/DP/56/2019 4 

  237,346.200 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لرفاعا -مناقصة تشغيل وصيانة حديقة خليفة الكبرى  مناقصة MUN/SAM/28/2019 5 

  5,196,582.205 
 

IBN OMAIRAH CONTRACTING CO. 1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي مناقصة RDS-17/0019 6 

  225,774.480 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1

  182,225.520 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

2

المجموع (د.ب.): 408,000.000  
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

صيانة المزروعات وشبكات الري بالشوارع الرئيسية لمحافظة المحرق مناقصة MUN/MM/23/2019 7 

  649,300.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مناقصة العناية بالمزروعات في الحدائق والشواع في المنطقة الشمالية مناقصة MUN/Nam/27/2019 8 

  
 

صفحة 10 من 15 
 

  137,500.000 
 

ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

من نوع يوني بول 2طرح مزايدة بانتفاع بتاجير مواقع اعالنية عدد  مناقصة MUN/MM/A27/2019 9 

  67,500.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لكبير امن نوع يوني بول على شارع خليفة  4مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد 
 بمحافظة المحرق

مناقصة MUN/MM/A25/2019 10 

  147,500.000 
 

ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

من نوع يوني بول على شارع الغوص  2مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد 
 وشارع المطار بمحافظة المحرق

مناقصة MUN/MM/A26/2019 11 

  91,930.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

اعادة تأهيل ميدان الشيخ دعيج مناقصة MUN/CM/14/2019 12 

  199,500.000 
 

SAMHAAN HOLDING S.P.C 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

أستئجار أربع مكاتب إدارية لموظفي بلدية المنطقة الجنوبية مناقصة TB/27495/2019 13 

  30,450.000 
 

RICI CALIBRATION SERVICES CO. 
W.L.L 

1
 

المواد والمعدات والصيانة الدورية لألجهزة المخبريةخدمات المعايرة السنوية  مناقصة SES-19/0009 14 

  350,000.000 
 

1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م.

  350,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 2

المجموع (د.ب.): 700,000  
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

2021-2020المقاولة الزمنية ألعمال الخطوط األرضية للشوارع  مناقصة RDS-19/0012 15 

  128,166.340 
 

TRASS INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL 

1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مبنى إضافي إلدارة المسح البحري بميناء سلمان
 

مناقصة CPD-17/0002 16 

  200,806.740 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

مشروع تصريف مياه االمطار في شمال جزيرة أم النعسان مناقصة SES-19/0013 17 

  114,651.500 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لحورةا –أعمال الصيانة الوقائية في مقر وزارة األشغال  مناقصة BMD-19/0019 18 

  76,000,000.000 
 

NASS ASPHALT 1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

حجر عسكرم -أعمال تفجير وإدارة وتشغيل محجر البحرين  مزايدة CED-15/0002 19 

  325,190.894 
 

UCO ENGINEERING W.L.L 1
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ق إلى (الجزء األول: من شارع الزالإعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
 )2تقاطع رقم 

مناقصة RDS-17/0021 20 

  202,995.000 
 

BAHRAIN MEDIA 1
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لدية المحرقب -مزايدة تأجير مواقع إعالنية من نوع أعمدة االنارة  مناقصة MUN / MM / A29 / 2019 21 

الترسيات بالدينار البحريني:مجموع  323,883,048.071       

  وزارة التنمية االجتماعية
  
 

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

  108,000.000 
 

1 محمد بن جاسم الزياني
 

غير مصنف استئجار مبنى إضافي للوزارة تجديد TID/2044/2005 1 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 108,000.000       


