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 �أمر ملكي رقم )32( ل�سنة 2020

بتعيني م�ساعد �أمني عام �ملجل�س �لأعلى للمر�أة

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

بعد الإطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيخة دينا بنت را�شد اآل خليفة م�شاعدًا لالأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة بدرجة  ُتعيَّ

وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية

من  به  وُيـعمل  الأمر،  هذا  تنفيذ  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  على 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 29 يـــولـيـــــــو 2020م
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 تعميم ب�ساأن

عطلة عيد �لأ�سحى �ملبارك لعام 1441هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  1441هـ، تعطَّ مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك لعام 

العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له، والتي ت�شادف اأيام اخلمي�س واجلمعة 

وال�شبت والأحد 9 و10 و11 و12 ذو احلجة 1441هـ املوافق 30 و31 يوليو و1 و2 اأغ�شط�س 2020م، 

وحيث اإن يومي اجلمعة وال�شبت يقعان �شمن هذه العطلة، يتم التعوي�س عنهما بيومي الإثنني 

والثالثاء املوافقني 3 و4 اأغ�شط�س 2020م.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 28 يـــولـيـــــــو 2020م
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وز�رة �ل�سحة

 قرار رقم )50( ل�سنة 2020

 بتاأجيل تاريخ �لعمل بالقر�ر رقم )15( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تنظيم �لفْحـ�س �لطبي �لدوري للعاملني يف �ملحال �ل�سناعية و�لتجارية

ذ�ت �لعالقة بال�سحة �لعامة

وزير ال�شحة:

الدوري  الطبي  الفْحـ�س  تنظيم  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )15( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الفْحـ�س الطبي الدوري  2020 ب�شاأن تنظيم  ـل تاريخ العمل بالقرار رقم )15( ل�شنة  يوؤَجَّ

للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة اإىل 2 يناير 2021.

�ملادة �لثانية

اجلريدة  وُيـن�َشـر يف  �شدوره  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  املعنيني  على 

الر�شمية.

 

 

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1441هـ               

الـمـــوافـــــــق: 28 يـــولـيـــــــو 2020م
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وز�رة �ل�سحة

 قرار رقم )51( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملطاعم و�ملقاهي

.) COVID-19( لحتــــــــو�ء ومْنــــع �نت�سار فريو�س كورونــــــــــــــــــــــــــا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

كورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

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

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

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

فتح  ا�شرتاطات  ب�شاأن  امل�شتجد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  تو�شيات  وعلى 

املطاعم واملقاهي،

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

ُقرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

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 

لهذا  املرافقة  ال�شحية  ال�شرتاطات  بتطبيق  واملقاهي  املطاعم  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

القرار. 
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�ملادة �لثانية

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.

�ملادة �لثالثة

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

وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.          

   وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

المـــــــوافـــــق: 29 يــــــوليـــــو 2020م
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�ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملطاعم و�ملقاهي 

)COVID-19( لحتو�ء ومْنع �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد 

�أوًل: �ل�ستر�طات �لعامة: 

يجب قيا�س درجة حرارة جميع العاملين والعمالء قبل دخول المطعم اأو المقهى با�شتخدام   -1

مقيا�ـــس الحرارة )Infrared Thermometer(، ويحظر على من تكون درجة حرارته 37.5 

درجـــة مئويـــة اأو اأعلى دخول المطعـــم اأو المقهى وُيطَلب منه المغادرة فـــورًا والت�شال على 

الرقم 444.

اإذا ظهـــرت على اأحد العامليـــن اأو العمالء عند و�شولهم اإلى المطعم اأو المقهى اأي اأعرا�س   -2

مرتبطـــة بفيرو�ـــس كورونا الم�شتجـــد )COVID-19(، ُيمنع من دخـــول المطعم اأو المقهى 

وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجـــب على المطاعم والمقاهي ت�شجيع الحجوزات الم�شبقة، مع ال�شماح بالدخول لمن ياأتي   -3

دون حجز في حال توفر المكان لذلك.   

يجـــب على المطاعـــم والمقاهي ت�شجيل معلومـــات الت�شال وتاريخ ووقـــت الزيارة للعمالء   -4

الذيـــن تتم تقديم الخدمات اإليهـــم في المطعم اأو المقهى، على اأن يكون ت�شجيل المعلومات 

لعميـــل واحد عـــن كل مجموعة تكـــون م�شئوليته الحتفـــاظ بمعلومات الت�شـــال للمجموعة 

والح�شور عند الطلب، كما يجب على المطعم اأو المقهى الحتفاظ بهذه ال�شجالت لمدة 30 

يوًما من تاريخ الزيارة. 

اإذا كان المطعـــم اأو المقهى ل ي�شتطيع توفير مـــكان لجلو�س العميل لأي �شبب من الأ�شباب،   -5

يجـــب على العميل النتظـــار خارج المطعم اأو المقهى حتى يتمكـــن من الح�شول على مكان 

للجلو�س. 

يجب توفير المطهرات التي تحتوي على ما ل يقل عن )70%( من الكحول في مناطق مختلفة   -6

من المطعم اأو المقهى، بما في ذلك المدخل وعند دورات المياه. 

يجب توفير المناديل الورقية.    -7

يجـــب غ�شل اأغطية الطـــاولت القابلة لإعـــادة ال�شتخـــدام، والح�شائـــر والمناديل بعد كل   -8

ا�شتخـــدام، على اأن يتم غ�شل المنا�شف بالماء الدافـــئ بدرجة حرارة )80( درجة مئوية اأو 

اأكثر دفئًا. 

9-  يجـــب على جميع العمالء ارتداء الكمامات طوال فتـــرة تواجدهم في المطعم اأو المقهى - 

با�شتثنـــاء وقت الأكل وال�شـــرب - ويطلب من اأولئك الذين ل يلتزمـــون بهذا ال�شرط مغادرة 

المكان فورًا. 
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10-  زيـــادة عدد اأوعية القمامة وزيادة عـــدد مرات التخل�س من القمامة ل�شتيعاب الزيادة في 

ال�شتخدام.

11- فـــي حـــال كان البوفيه �شرورًيـــا، يجب اأن يكون الطعـــام خلف حاجز واأن يتـــم تقديمه من 

قبـــل العاملين فقط. عالوة على ذلك، يجب تطبيـــق تدابير التباعد الجتماعي اإذا ا�شطف 

ال�شيـــوف في محطات البوفيه، وينطبـــق ال�شيء نف�شه على محطات تعبئة الم�شروبات اأو اأي 

محطة خدمة ذاتية. 

12- يجـــب اإزالة الأوعية الم�شتركة )مثل الملح والفلفل وال�شكـــر والكات�شب والخردل( من على 

الطاولت وتقدم في اأكيا�س وعلب ذات ا�شتخدام الواحد. 

ثانياً: ��ستر�طات خا�سة بالعاملين: 

ل ي�شمح لأي عامل يعاني من اأعرا�س مرتبطة بـ COVID-19 بالعمل في المطعم اأو المقهى.    -1

يجب على العاملين غ�شل اأيديهم بانتظام بالماء وال�شابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وعلى   -2

الفور اإذا اأ�شبحت اأيديهم مت�شخة ب�شكل وا�شح. 

يجـــب علـــى العاملين ارتداء القفـــازات في جميع الأوقـــات.  ويجب ا�شتبـــدال القفازات اإذا   -3

اأ�شبحت مت�شخة اأو ممزقة اأو كلما ا�شتخدم العامل دورة المياه.

يجب على العاملين ارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات.  -4

يجب على المطاعم والمقاهي تقليل عدد العاملين للتاأكد من اأن العاملين الأ�شا�شيين فقط   -5

هم المتواجدين في كل نوبة، كلما كان ذلك ممكنًا. 

ثالثاً: ��ستر�طات خا�سة بالجلو�س في �لمطعم �أو �لمقهى: 

يجـــب اأن تكـــون هناك م�شافة متريـــن بين حافـــة كل طاولة والأخرى في جميـــع التجاهات   -1

الأربعـــة، مع ال�شماح با�شتخدام 50% فقط من �شعة الطاولة، وبحد اأق�شى )5( عمالء على 

الطاولة الواحدة. 

بالن�شبـــة لحجـــوزات المنا�شبـــات الخا�شـــة، ي�شمح بمـــا ل يزيد عن 20 فرًدا لـــكل مجموعة   -2

�شريطـــة األ تتجـــاوز الحجوزات حجًزا واحـــًدا في كل مرة. والحتفـــاظ بمعلومات الت�شال 

الخا�شة بالح�شور �شتكون م�شوؤولية ال�شخ�س الذي يقوم بالحجز. 

يجب على العاملين تقليل الت�شال المبا�شر مع العميل قدر الإمكان.   -3

ر�بعاً: ��ستر�طات خا�سة بتد�ول وتح�سير �لأطعمة و�لم�سروبات:  

يجب اأن يحر�س مقدمي الأطعمة على ترك م�شافة متر واحد بينهم وبين العمالء في جميع   -1

الأوقات.

يجـــب غ�شل اليدين بالماء وال�شابـــون بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل، وخا�شة قبل البدء   -2
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في تح�شير الطعام واأثناء التح�شير وبعد النتهاء.

يجـــب الحر�س علـــى ا�شتخدم القفازات لتفـــادي مالم�شة اليد مبا�شـــرة لالأطعمة الجاهزة   -3

لالأكل.

يجـــب ا�شتخدام اأدوات المائـــدة واأعواد الع�شيـــر والع�شي وعيدان تنـــاول الطعام وعيدان   -4

الأ�شنان الُمغلفة م�شبًقا. 

يجب التاأكد من غ�شل الفواكه والخ�شروات جيًدا قبل قطعها وطهيها.   -5

خام�ساً: ��ستر�طات خا�سة بالتعقيم: 

يجـــب ا�شتخـــدم المـــواد الكيميائية المنا�شبـــة فقط والمو�شـــي بها لتنظيـــف مناطق اإعداد   -1

الطعام.

تعقيم المناطق عالية التالم�س في المطعم اأو المقهى مرتين في اليوم على الأقل، اأو بعد كل   -2

ا�شتخدام.

تنظيف وتعقيم الطاولت والمقاعد بعد كل ا�شتخدام.   -3

تنظيف وتطهير الأ�شطح التي تالم�س الأغذية بعد كل ا�شتخدام.  -4

ا�شتخدام قوائم الطعام التي يمكن التخل�س منها اأو تعقيم قوائم الطعام بعد كل ا�شتخدام.   -5

يجـــب تنظيف دورات المياه ب�شكل جيد مرتين على الأقل يومًيا و�شمان الإمدادات ال�شحية   -6

الكافية )مثل ال�شابون والمناديل ال�شحية والمطهرات التي تحتوي على ما ل يقل عن %70 

من الكحول( على مدار اليوم.

يجـــب عدم ا�شتخدام مناديـــل مطهرة لم�شح اأكثر من �شطح واحد، والحر�س على ا�شتخدام   -7

منديل واحد لكل اأداة اأو منطقة والتخل�س منه بعد كل ا�شتخدام اأو عند الت�شاخ الوا�شح.

يجـــب اأن ت�شتخـــدم المطاعم والمقاهي غ�شـــالت الأطباق على اأعلى درجـــة حرارة متاحة.   -8

واإذا لم تتوفر غ�شالة الأطباق، فيجب ا�شتخدام الأطباق والكوؤو�س التي يمكن التخل�س منها 

فقط. 

�ساد�ساً: �أحكام ختامية: 

تخ�شـــع المطاعم والمقاهي وفقـــًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبـــل الجهات الحكومية   -1

المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

يجب ت�شجيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شيه.  -2

�شيتم اإغالق اأي مطعم اأو مقهى ل يلتزم بتطبيق ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها   -3

في هذا القرار.     
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وز�رة �ل�سحة

 قرار رقم )52( ل�سنة 2020

 با�ستبد�ل �ل�سرت�طات �ل�سحية �ملر�فقة للقر�ر رقم )46( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملن�ساآت �لتي حتتوي

 على برك وحمامات �سباحة لحتو�ء ومْنع �نت�سار 

) COVID-19( فريو�س كورونا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

،)COVID-19(

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات 

�شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار رقم )46( 

برك  على  التي حتتوي  املن�شاآت  تطبيقها يف  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة 

وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ال�شرتاطات 

ال�شحية املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

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 �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

المـــــــوافـــــق: 29 يــــــوليـــــو 2020م
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�ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملن�ساآت �لتي حتتوي

على برك وحمامات �سباحة

) COVID-19( لحتو�ء ومْنع �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد

�أوًل: �ل�ستر�طات �لعامة:

1- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ت�شجيل معلومـــات الت�شال وتاريخ ووقت الزيـــارة لمرتادي برك 

وحمامات ال�شباحة والعاملين في المن�شاأة وذلك قبل دخول المن�شاأة وارتياد برك وحمامات 

ال�شباحـــة والمرافـــق الملحقـــة بها، علـــى ان يكون ت�شجيـــل المعلومات لعميـــل واحد عن كل 

مجموعـــة، وتكون م�شئولية الحتفـــاظ بمعلومات الت�شال للمجموعـــة اأو الح�شور عند هذا 

ال�شخ�س، كما يجب على المن�شاأة الحتفاظ بهذه ال�شجالت لمدة 30 يوًما.

2-    يجـــب على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة والعاملين فـــي المن�شاأة التي تديرها الحفاظ 

على م�شافة التباعد الجتماعي والمحددة بمترين في جميع الأوقات. 

3-    يجـــب على مرتـــادي برك وحمامـــات ال�شباحة اللتـــزام بارتداء الكمامات خـــارج منطقة 

الم�شبح خ�شو�شًا عند التعامل مع الغير.

ثانياً: �للتز�مات �لو�جب �تِّباعها من ِقَبل �إد�رة �لمن�ساأة �لتي تدير برك وحمامات �ل�سباحة:

1-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإلزام العاملين التابعين لها بالحفـــاظ على النظافة ال�شخ�شية 

والعامة. 

2-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإلـــزام العاملين التابعين لها بلب�س القفـــازات والكمامات طوال 

اأوقات العمل.

ق  3-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام مقيا�س الحرارة )Infrared Thermometer( للتََّحقُّ

من درجة حرارة العاملين ومرتادي برك وحمامات ال�شباحة قبل الدخول للمن�شاأة.

4-    يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارتـــه )37.5( درجة مئوية اأو اأعلى 

اأو يعانـــي من اأعرا�س فيرو�س كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( من دخول المن�شاأة، وعليه 

مغادرتها فوًرا والت�شال على الرقم 444.

5-    يجب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية ت�شير اإلى الحد الأق�شى لعدد المجموعة 

الواحدة وهو )5 اأ�شخا�س(. 

6- تقليـــل العـــدد في الم�شبح عن طريق تخ�شي�س )4( متر مربع لـــكل �شخ�س وتحديد الطاقة 

ال�شتيعابية بناًء على ذلك. 

7- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة اإعادة ترتيـــب المقاعد للحفاظ علـــى الم�شافـــات الآمنة وتقليل 
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الت�شال المبا�شر.

ر كحولي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن )%70(  8-    يجب على اإدارة المن�شاأة توفير مطهِّ

عة حول برك وحمامات ال�شباحة. عند المدخل وفي نقاط موزَّ

9- يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعـــد ب�شورة دورية مجدولة 

)مرتيـــن في اليـــوم على الأقـــل( ِوْفقًا لالإر�شـــادات ال�شحيـــة، وتطهير المعـــدات والأدوات 

الم�شتعملة.

10- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهيـــر دورات الميـــاه واأماكن ال�شتحمـــام، وتطهير 

الأجهـــزة الإلكترونيـــة عند مغادرة العمـــل، والتخلُّ�س مـــن الأدوات ال�شخ�شية الم�شتخدمة 

لمرتادي برك وحمامات ال�شباحة ب�شكل �شحيح.

11- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة توفير عدد كاف من �شـــالل المهمالت والتخلُّ�ـــس من القمامة 

ب�شورة دورية.

ثالثاً: �ل�ستر�طات �لخا�سة بحو�س �ل�سباحة:

1-    يجب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام المواد الكيميائية المعتمدة لتعقيم مياه حو�س ال�شباحة، 

وتوفيـــر معدات خا�شة لإ�شافة هذه المواد وقيا�س ن�شبها ب�شكل منتظم، على اأن ت�شجل تلك 

الن�شـــب وتاريـــخ اإ�شافتها فـــي جدول خا�س يحفظ فـــي الملف ال�شحي لتطلـــع عليه الإدارة 

المخت�شـــة، ويجب اأن ي�شـــرف على اإ�شافة هذه المواد اأ�شخا�س موؤهلين اأو جهة متخ�ش�شة 

ب�شيانة اأحوا�س ال�شباحة.

2-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة الحر�س على اأن تكـــون ن�شبة الكلورين الكلـــي المتبقي في مياه 

حو�س ال�شباحة ما بين )1-3( ون�شبة الحمو�شة ما بين )6،8 - 7،8(.

3-    يجب على اإدارة المن�شاأة عدم ال�شماح با�شتخدام الحو�س اإل بعد �شاعتين من تعقيم مياهه 

بالمواد الكيميائية والتاأكد من ن�شبة تركيزها المنا�شبة.

4-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة تثبيت خطـــوط الممرات داخل حو�س ال�شباحـــة الأولمبية فقط 

لتحقيق التباعد في الم�شافات، و�شمان الحفاظ على التباعد الجتماعي في جميع الأوقات.

5-    يجب على اإدارة المن�شاأة مراعاة التباعد الجتماعي والم�شافات عند التدريب )مترين(. 

6-    يجب على اإدارة المن�شاأة توفير حرا�س الإنقاذ اأو غيرهم من العاملين الموؤهلين لذلك عند 

مواقع حو�س ال�شباحة طوال اأوقات �شاعات العمل، واأن يتم تكليفهم بتنفيذ هذه ال�شتراطات 

داخل حو�س ال�شباحة.

7-    يجب على اإدارة المن�شاأة اللتزام با�شتراطات ال�شالمة لبرك وحمامات ال�شباحة ال�شادرة 

من الوزير.
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ر�بعاً: �ل�ستر�طات �لخا�سة بغرف تبديل �لمالب�س:

1- يجـــب توفير المناديل المطهرة ذات ال�شتخـــدام الواحد اأو البخاخات المعقمة اأو المعقمات 

التي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيها عن )70%( على الأقل.

2-    يجـــب تطهيـــر وتعقيـــم الخزانة وم�شحها قبـــل وبعد كل ا�شتخـــدام بالمناديـــل المطهرة اأو 

المعقمات ان اأمكن )اأو مرتين في اليوم على الأقل(.

3-    تفتح دورات المياه واماكن ال�شتحمام والتبديل ب�شرط التعقيم الم�شتمر )مرتين في اليوم 

على الأقل(. 

4-    يجـــب اإزالـــة �شفـــرات الحالقة واأعـــواد تنظيـــف الأذن ومجففات ال�شعر مـــن جميع غرف 

المالب�س. 

5-    يف�شل اأن يح�شر مرتادي برك وحمامات ال�شباحة المنا�شف الخا�شة بهم، وفي حال توفير 

المن�شـــاأة المنا�شـــف، يجب اأن يتم غ�شلها بالماء الدافئ، بدرجـــة )80( درجة اأو اأكثر دفئا، 

وو�شعها في اأكيا�س فردية.

خام�ســـاً: �ل�ستر�طات �لتي يجب علـــى �إد�رة �لمن�ساأة توجيه رو�د برك وحمامات �ل�سباحة لها 

و�للتز�م بها من قبلهم:

1-    يجـــب علـــى موظفي المن�شـــاأة توجيه مرتادي بـــرك وحمامات ال�شباحة �شـــواء كانوا ب�شكل 

فردي اأو من خالل مجموعات بالحفاظ على م�شافة مترين فيما بينهم في جميع الأوقات. 

2-    يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة ا�شتخدام الالفتات والمل�شقات التوعويـــة حول اإر�شادات غ�شل 

اليدين ومعايير النظافة الجيدة )متوفرة بوزارة ال�شحة بلغات متعددة(.

3-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتـــات والمل�شقات التوعوية التي ُت�شير اإلى وجوب 

غ�شـــل مرتادي برك وحمامات ال�شباحة اأج�شادهـــم و�شعرهم بالماء وال�شابون المعقم قبل 

الذهاب اإلى حو�س ال�شباحة.

4-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتات والمل�شقات التوعوية التي ُت�شير اإلى �شرورة 

عـــدم م�شاركة مرتادي بـــرك وحمامات ال�شباحة الأدوات الخا�شة بهـــم كالنظارات الواقية 

وزعانف وقبعات ال�شباحة وغيرها.

5-    توجيـــه مرتادي برك وحمامـــات ال�شباحة بالمتناع عن الت�شـــال الج�شدي بالآخرين باأي 

�شـــكل من الأ�شـــكال �شواء اأثنـــاء ال�شباحة اأو عند اأخـــذ ا�شتراحة، مع الحفـــاظ على م�شافة 

التباعد الجتماعي فيما بينهم. 

�ساد�ساً: �أحكام ختامية:

1-    يجـــوز للمن�شاآت التي تحتـــوي على مرافق �شياحية اأو محالت تجاريـــة عند برك وحمامات 

ال�شباحـــة بيـــع �شلـــع التجزئة، علـــى اأن يتم اللتـــزام بالإر�شـــادات وال�شتراطـــات ال�شحية 



العدد: 3482 – األربعاء 29 يوليو 2020

17

الخا�شـــة بوزارة ال�شحـــة لمحالت البيـــع بالتجزئة التجاريـــة، وت�شجيع العمـــالء على دفع 

الفواتيـــر بطريقة اإلكترونية. وعلى العاملين بالمن�شـــاأة م�شاعدة العمالء اأثناء الت�شوُّق للحد 

من الت�شال مع الموجودات. واإذا اأراد العميل اإجراء عملية ال�شراء، فيتوجب على الم�شتري 

دة اأثناء النتظار في الطابور. الوقوف على العالمات الأر�شية المحدَّ

2-    يجب على اإدارة المن�شاأة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية والم�شروبات التابعة 

اخلة �شمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع الخارجي.  لها اأو الدَّ

3-    تخ�شـــع المن�شاآت وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س مـــن ِقَبل الجهات الحكومية المخت�شة 

للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

4-    على كل من�شاأة اإغالق برك وحمامات ال�شباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على تطبيق 

ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها في هذا القرار.
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قرار رقم )84( ل�سنة 2020

با�ستئناف بع�س �ملن�ساآت �خلا�سة لأن�سطتها

 وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

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

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

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخلدمات الفندقية،

ال�شياحية  املرافق  تراخي�س  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

املخ�ش�شة خلدمات املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،

املخ�ش�شة  املطاعم  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

للخدمات ال�شياحية،

2019 ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري الرتخي�س مبزاولة ن�شاط  وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 

املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية،

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

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

،)COVID-19(

َباُعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها  وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

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

انت�شار  ملْنع  احرتازيًا  اخلا�شة  املن�شاآت  بع�س  بغْلق   2020 ل�شنة   )54( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد



العدد: 3482 – األربعاء 29 يوليو 2020

19

انت�شار فريو�س  ملْنع  املفتوحة احرتازيًا  بغلق املالعب   2020 ل�شنة  القرار رقم )55(  وعلى 

كورونا امل�شتجد )COVID-19( وا�شتئناف حمالت احلالقة والتجميل لأن�شطتها،

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شمح لل�شالت الريا�شية واملالعب املغلقة واملفتوحة با�شتئناف اأن�شطتها اعتبارًا من يوم 

اخلمي�س املوافق 6 اأغ�شط�س2020، على اأن تلتزم بال�شرتاطات والإجراءات والتدابري ال�شحية 

.)COVID-19( ال�شادرة عن وزارة ال�شحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

�ملادة �لثانية

اخلارجية  بالأماكن  خدماتها  بتقدمي  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  وحمال  للمطاعم  ي�شمح 

والإجراءات  بال�شرتاطات  تلتزم  اأن  على   ،2020 �شبتمرب   3 املوافق  اخلمي�س  يوم  من  اعتبارًا 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومنع  ال�شحة لحتواء  وزارة  ال�شادرة عن  ال�شحية  والتدابري 

.)COVID-19(

�ملادة �لثالثة

ُي�شمح للمطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات ومقاهي ال�شي�شة بتقدمي جميع خدماتها 

تلتزم بال�شرتاطات والإجراءات  اأن  2020، على  24 �شبتمرب  اعتبارًا من يوم اخلمي�س املوافق 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومنع  ال�شحة لحتواء  وزارة  ال�شادرة عن  ال�شحية  والتدابري 

.)COVID-19(

ويتم ال�شماح اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار للمطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية 

بذلك  لها  الرتخي�س  يتم  التي  اأو  اأربع وخم�س جنوم  فئتي  بالفنادق من  موقعها  يكون  التي  اأو 

اخلا�شة  املنا�شبات  لإقامة  احلجوزات  با�شتقبال  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  هيئة  قبل  من 

والإجراءات  بال�شرتاطات  تلتزم  اأن  على  الواحدة،  للمجموعة  �شخ�س   )20( يتجاوز  ل  لعدد 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومنع  ال�شحة لحتواء  وزارة  ال�شادرة عن  ال�شحية  والتدابري 

)COVID-19(، ول ُي�شمح باإقامة اأكرث من منا�شبة يف ذات الوقت.
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�ملادة �لر�بعة

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

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

�ملادة �خلام�سة

واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

واملعنيني – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

 �شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

المـــــــــوافـــــق: 29 يــــوليــــــو 2020م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قرار رقم )83( ل�سنة 2020

ب�ساأن معايري و�سو�بط وقو�عد حتديد �مل�ستفيد �لنهائي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

 ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )18 مكررًا( منه،

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة 

ـِقـي  ـلني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ

ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018، احل�شابات مبملكة البحرين، املعدَّ

وعلى ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات، ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018،

وبعد التن�شيق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

�لوز�رة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ـة باإجراء القْيـد في ال�شجل التجاري. �لإد�رة �لمعنيَّـة: الإدارة المخت�شَّ

ــــة بالرقابـــة: اإدارة رقابة ال�شـــركات بالوزارة، اأو الإدارة التي ي�شدر بتحديدها  �لإد�رة �لمخت�سَّ

قرار من الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة.

ـة بطلب قّيـده في ال�شجل  طالـــب �لقْيـــد: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتقدم اإلى الإدارة المعنيَّ

التجاري.
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ــــل: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقيَّد في ال�شجل التجاري، ويخ�شع لأحكام  �ل�سخ�ـــس �لم�سجَّ

المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

ـــك ب�شكل مبا�شـــر اأو غير مبا�شر لح�ش�س تعـــادل اأو تفوق 10% من  ـَمـلُـّ �لن�سبـــة �لم�سيطـــرة: التَّ

ـل. راأ�شمال ال�شخ�س الم�شجَّ

�ساحـــب �لن�سبـــة �لم�سيطـــرة: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يمتلك ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر 

ن�شبة م�شيطرة.

ـل من �شاأنه اأن يوؤثـــر على هيكلة ملكية  �لمعاملـــة: اأيُّ تاأ�شيـــر يقع على بيانات ال�شخ�ـــس الم�شجَّ

ال�شجل التجاري.

�لم�ستفيـــد �لنهائـــي: ال�شخ�س الطبيعي الذي يملك اأو لديه القـــدرة - اأو الأ�شخا�س الطبيعيون 

ـال  م اأو ال�شيطرة اأو التاأثير النهائي الفعَّ ــَحــكُّ الذيـــن يملكون اأو لديهم القـــدرة - على ممار�شة التَّ

علـــى ال�شخ�ـــس العتباري اأو الترتيب القانونـــي باأية و�شيلة عدا الِمْلـكيـــة القانونية، اأو ال�شخ�س 

الطبيعي - اأو الأ�شخا�س الطبيعيون - الذي يتم اإجراء التعامالت نيابة عنه/ عنهم اأو ل�شالحه/

ل�شالحهم.

مادة )2( 

�ل�سريان

ـلني اخلا�شعني لأحكام املر�شوم بقانون  ت�شري اأحكام هذا القرار على كافة الأ�شخا�س امل�شجَّ

رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

ـ�س لهم من ِقـَبـل م�شرف البحرين املركزي. وُيـ�شتثَنـى من ذلك املرخَّ

مادة )3(

معايري و�سو�بط وقو�عد حتديد �مل�ستفيد �لنهائي

مع مراعاة جميع ال�شروط وال�شوابط املعتَمـدة من ِقـَبـل جمموعة العمل املايل )الفاتف(، 

تنطبق على امل�شتفيد النهائي كل اأو بع�س املوا�شفات الآتية:

ـــك اأو ال�شيطـــرة المبا�شـــرة اأو غير المبا�شرة على ح�شة تعـــادل10% اأو اأكثر من راأ�س  الَتـَمـلُـّ  -1

ـل. المال اأو حقوق الت�شويت لل�شخ�س الم�شجَّ

ـل مملوكًا ل�شركة اأخرى فاإن الم�شتفيد النهائي هو الذي يقف وراء  اإذا كان ال�شخ�س الم�شجَّ  -2

ال�شركة المالكة النهائية في �شل�شلة الِمـْلـكية اأو يمار�س ال�شيطرة الفعلية عليها.

ـل �شواء  ـخاذها وفْر�شها على ال�شخ�س الم�شجَّ ـخاذ القرارات اأو التاأثير في اتِّ القدرة على اتِّ  -3

ب�شـــكل مبا�شر اأو من خالل و�شائل اأخرى مثل الت�شالت ال�شخ�شية اأو من خالل الم�شاركة 

فـــي تمويل الم�شروع، اأو ب�شبب عالقات عائلية، اأو من خالل اأيِّ عْقـد اأو ترتيب اأو تفاهمات، 
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ج )�شل�شلة متداخلة من ِمـْلـكية الأ�شخا�س العتبارية(. اأو من خالل كيان متدرِّ

الذي ي�شاهم في اأعمال تمويل المن�شاأة اأو متعلقاتها، اأو الذي يتم اإجراء التعامالت ل�شالحه   -4

ولو كان م�شتترًا.

ـل من خالل وكالة عامة  ال�شيطرة المبا�شرة اأو غير المبا�شرة على عمليات ال�شخ�س الم�شجَّ  -5

اأو وكالة اإدارة اأو عقود انتفاع اأو ما �شابه.

ال�شيطرة الفعلية النهائية من خالل �شل�شلة من الِمـْلـكيات اأو و�شائل اأخرى لل�شيطرة مختلفة   -6

ـل. عن ال�شيطرة المبا�شرة على ال�شخ�س الم�شجَّ

ـل على نحو يوؤثر على  ممار�شة ال�شيطرة من خالل المنا�شب الإدارية داخل ال�شخ�س الم�شجَّ  -7

ـل. القرارات ال�شتراتيجية ب�شكل اأ�شا�شي وممار�شة العمل اأو التجاه العام لل�شخ�س الم�شجَّ

دها الوزير، تتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية  اأية معايير و�شوابط وقواعد اأخرى يحدِّ  -8

التـــي ت�شمن اأف�شـــل الممار�شـــات والمعايير المتعلقـــة بتح�شين المتثـــال ال�شريبي الدولي 

ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة )4(

�للتز�مات �ملتعلقة بطالب �لقْيـد

ـة اأثنـــاء طلبه ببيان اإلكترونـــي ِوْفـقًا للنموذج  يجـــب علـــى طالب القْيد تزويـــد الإدارة المعنيَّ اأ- 

د فيه معلومـــات الم�شتفيد النهائي، ويجب اأن ي�شمل  ـة يحدِّ المعتَمــــد من ِقـَبـل الإدارة المعنيَّ

هذا البيان المعلومات الآتية:

1-  ال�شم الكامل للم�شتفيد النهائي.

2-  رقم جواز ال�شفر الخا�س بالم�شتفيد النهائي.

3-  رقم بطاقة الهوية الخا�شة بالم�شتفيد النهائي.

4-  ن�شخة من بطاقة الهوية للم�شتفيد النهائي �شارية المفعول.

5-  ن�شخة من جواز ال�شفر الخا�س بالم�شتفيد النهائي �شاري المفعول.

َتـْعـِرفة  اأرقــام  اأية  تفا�شيل  مع  النهائي،  بالم�شتفيد  الخا�شة  ال�شريبية  الإقامة  دولة    -6

�شريبية �شادرة عن تلك الدولة.

7-  كافة تفا�شيل و�شائل الت�شال الخا�شة بالم�شتفيد النهائي، بما في ذلك عنوان الإقامة 

والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

ــــة بالرقابة اأن تطلـــب من طالب القْيــــد اأية معلومات  ـــة اأو الإدارة المخت�شَّ لـــالإدارة المعنيَّ ب- 

اأو م�شتنـــدات اأخـــرى اإ�شافيـــة متعلقة بالم�شتفيـــد النهائي. ولها في حالة عـــدم تقديم تلك 

المعلومات اأو الم�شتندات المتناع عن اإجراء القْيد في ال�شجل التجاري.
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مادة )5(

�للتز�مات �ملتعلقة ب�ساحب �لن�سبة �مل�سيطرة 

ـِتـه في ال�شجل التجاري اأو خالل  اأ- يجـــب علـــى �شاحب الن�شبة الم�شيطرة اأثناء طلبه قْيــــُد ح�شَّ

ـة ببيـــان اإلكتروني ِوْفـقًا للنموذج  ثالثـــة اأيام عمل من اإجراء المعاملـــة تزويد الإدارة المعنيَّ

ـِتـه في ال�شخ�س  د فيه معلومـــات الم�شتفيد النهائي من ح�شَّ المعتَمــــد من ِقـَبـل الوزارة يحدِّ

ــــل، ويجب اأن ي�شتمل هذا البيان على المعلومات الـــواردة في الفقرة )اأ( من المادة  الم�شجَّ

)4( من هذا القرار.

ـة بالرقابة اأن تطلب من �شاحب الن�شبة الم�شيطرة اأية  ـة اأو الإدارة المخت�شَّ لـــالإدارة المعنيَّ ب- 

معلومات اأو م�شتندات اأخرى اإ�شافية متعلقة بالم�شتفيد النهائي، ولها في حالة عدم تقديم 

تلك المعلومات اأو الم�شتندات المتناع عن اإجراء القْيـد في ال�شجل التجاري.

مادة )6(

ـل  �لتز�مات �ل�سخ�س �مل�سجَّ

 بتقدمي وحتديث معلومات وبيانات �مل�ستفيد �لنهائي

ـل بتقدمي اأية معلومات اأو بيانات اأخرى تطلبها الإدارة املعنية تتعلق  يلتزم ال�شخ�س امل�شجَّ

بامل�شتفيد النهائي. كما يجب عليه عند اأيِّ تعديل يطراأ على البيانات املتعلقة بامل�شتفيد النهائي 

حتديث تلك البيانات واملعلومات فورًا.

مادة )7(

�لتد�بري �لتي يجوز �تِّـخاذها عند �ملخالفة

ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  من  و)20(   )19( املادتني  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

َمـن متَّ قْيـُده يف ال�شجل التجاري عن  2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، يجوز للوزارة عند امتناع 

تقدمي البيانات املتعلقة بامل�شتفيد النهائي املن�شو�س عليها يف هذا القرار اأو تقدمي بيانات غري 

ـخاذ اأيِّ تدبري من التدابري الآتية: �شحيحة، اتِّ

وْقـف القْيـد في ال�شجل التجاري لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.  -1

توقيع غرامة اإدارية بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكاب المخالفة لأول مرة،   -2

واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات من تاريخ 

اإ�شـــدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة. وفي جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاوز مجموع 

الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.

توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاوز مائة األف دينار بحريني.  -3

ق المخالفة بهذا القْيـد. �شْطـب القْيـد من ال�شجل التجاري وذلك حالة تعلُـّ  -4
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مادة )8(

�لنَّـفاذ

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 22 يـــولـيــــــو 2020م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قرار رقم )41( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س مركز �أنفيتا للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اأنفيتا للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف24 يونيو 2020،

قرر �لآتي:

مادة - 1 -

اأنفيتا �س.م.ب  لل�شادة/ �شركة   2015 ل�شنة  بالقرار رقم )29(  ال�شادر  ُيـلَغـى الرتخي�س 

للتدريب  اأنفيتا  مركز  با�شم   )59340-1( رقم  قيد  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـد  واملقيَّ مقفلة، 

.INVITA TRAINING CENTER

مادة - 2 -

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 يـــــولــيــــــــو 2020م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قرار رقم )155( ل�سنة 2020

 ب�ساأن لئحة تنظيم قو�عد و�إجر�ء�ت �حل�سول على �لإجازة �خلا�سة 

لالإعد�د و�مل�ساركة يف �لألعاب و�لبطولت �لريا�سية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعيةوالثقافية 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،

يف  وامل�شاركة  الإعداد  فرتة  خالل  غ  ـَفـرُّ التَّ �شاأن  يف   2010 ل�شنة   )27( رقم  القانون  وعلى 

الألعاب والبطولت الريا�شية،

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

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

قرر �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

ـنَة قريَن ُكـلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

ـة ب�شئون ال�شباب والريا�شة. �لوز�رة: الوزارة المعنيَّ

�لوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون ال�شباب والريا�شة.

�لإد�رة �لمخت�سة: اإدارة الدعم والِخـْدمات بالوزارة.

ـنة بالمادة )2( من هذا القرار. �سجالت �لإجاز�ت: ال�شجالت المبيَّ

ـنة في  �لجهـــة �لم�ستفيـــدة: الهيئـــات الخا�شـــة العاملـــة في ميـــدان ال�شبـــاب والريا�شـــة، المبيَّ

الفقـــرة الثانيـــة من المادة الثانية مـــن المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنـــة 1989 باإ�شدار قانون 

الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة 

والموؤ�ش�شات الخا�شة.

م�ستحقـــو �لإجـــازة: الالعبـــون والمدربون والطواقـــم الإدارية والفنية والطبيـــة والتحكيمية من 

المنتظميـــن في وزارات وموؤ�ش�شات وهيئات المملكة المدنيـــة والع�شكرية والمدار�س والجامعات 
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والمعاهد الحكومية والخا�شة والعاملين بال�شركات والموؤ�ش�شات العامة والخا�شة.

ـفَـرُّغ خـــالل فترة الإعـــداد والم�شاركة في الألعـــاب والبطولت  �لإجـــازة: الإجـــازة الخا�شـــة بالتَّ

الريا�شية.

ـة  �لألعـــاب و�لبطـــولت �لريا�سية: الألعاب والبطولت الخليجية اأو العربية اأو الإقليمية اأو القاريَّ

ــــل فيها المملكة في الداخل اأو الخارج على م�شتوى المنتخبات اأو الأندية اأو  اأو الدوليـــة، التي ُتـمثَّ

التحادات الريا�شية.

فترة �لإعد�د: الفترة الزمنية الالزمة لجْمـع وتح�شير وتدريب وتاأهيل الم�شاركين في مع�شكرات 

تدريبية في داخل اأو خارج المملكة ا�شتعدادًا للم�شاركة في الألعاب والبطولت الريا�شية.

دة للعبة اأو البطولة الريا�شية، وت�شمل فترتي ال�شفر والعودة،  فترة �لم�ساركة: هي الفترة المحدَّ

اإذا كانت الم�شاركة خارج المملكة.

مادة )2(

�سجالت �لإجاز�ت

اأحدهما  ـ�س  يخ�شَّ ومفهر�شان،  م�شل�شالن  اإلكرتونيان،  ن  �شجالَّ ة  املخت�شَّ بالإدارة  ُيـن�شاأ 

مل�شتحقي الإجازة من املوظفني يف اجلهات احلكومية، والآخر مل�شتحقي الإجازة من العاملني يف 

مة من اجلهات امل�شتفيدة.  ـد فيهما جميع طلبات الإجازات املقدَّ القطاع اخلا�س، ُتـقيَّ

الوظيفية،  ودرجته  ووظيفته،  و�ِشـنُّـه،  الإجازة،  م�شتِحـق  ا�شم  الطلب  يت�شمن  اأن  ويجب 

ـدتها جهة العمل  واجلهة التي ينتظم بها م�شتِحـق الإجازة، والرواتب والأجور والعالوات التي تكبَّ

بالن�شبة للموظفني يف اجلهات احلكومية واجلهة امل�شتفيدة بالن�شبة للعاملني يف القطاع اخلا�س 

على اأن حتت�َشب بالعملة الوطنية، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، وا�شم اللعبة اأو البطولة.

ـة اأن ترفع اإىل الوزير تقريرًا �شنويًا بعدد الطلبات واإجمايل التكلفة  وعلى الإدارة املخت�شَّ

ال�شنوية لإجازات املوظفني يف اجلهات احلكومية والعاملني يف القطاع اخلا�س.

مادة )3(

�إجر�ء�ت تقدمي طلب �لإجازة

ة لهذا  ـة، ِوْفـقًا للنماذج املعدَّ م طلب الإجازة بوا�شطة اجلهة امل�شتفيدة لالإدارة املخت�شَّ يقدَّ

ال�شاأن، وذلك قبل �شهر على الأقل من تاريخ فرتة الإعداد اأو امل�شاركة، مرفقٌة به امل�شتندات التي 

ُتـثِبـت م�شاركة ال�شخ�س املتعلق به الطلب يف الألعاب اأو البطولت الريا�شية وم�شاركة املنتخب 

اأو النادي اأو الحتاد، وما يفيد احل�شول على اإذن الوزارة والحتاد الريا�شي بالن�شبة لالأندية، 

واللجنة الأوملبية بالن�شبة لالحتادات الريا�شية.

امل�شتفيدة.  اجلهة  دها  حتدِّ التي  بالأيام  املطلوبة  الإجازة  فرتة  الطلب  يت�شمن  اأن  ويجب 



العدد: 3482 – األربعاء 29 يوليو 2020

29

على  تزيد  ل  ومبا  وامل�شاركة،  لالإعداد  الفعلية  احلاجة  مع  الإجازة  فرتة  تتنا�شب  اأن  وي�شرتط 

دة لالإعداد وامل�شاركة يف اللعبة اأو البطولة الريا�شية.  الفرتة املحدَّ

ـح  ـن على اجلهة امل�شتفيدة يف حالة ما اإذا كان الطلب متعلقًا بالطواقم الإدارية اأن تر�شِّ ويتعيَّ

اأ�شا�س  على  بينهم  فيما  الختيار  ـة  املخت�شَّ الإدارة  تتوىل  باملهمة،  للقيام  الأ�شماء  من  ثالثة 

الدرجة الوظيفية الأقل فالأعلى �شريطة تواُفـر اخلربة الالزمة للقيام باملهمة. ويف حالة عدم 

ـة  ـة على اأحد املر�شحني، فلالإدارة املخت�شَّ تر�شيح العدد الكايف اأو مل يقع اختيار الإدارة املخت�شَّ

ـا الرجوع للجهة امل�شتفيدة لرت�شيح اأ�شماء اأخرى اأو ال�شتعانة بذوي اخلربة لرت�شيح ال�شخ�س  اإمَّ

املنا�شب للقيام باملهمة.

ويف جميع الأحوال يجب األ تزيد مدة الإجازة بالن�شبة لع�شو الطاقم الإداري عن ثالثني 

ـا بتمديدها اأو اإلغائها واختيار بديل عنه ِوْفـقًا  يومًا يف ال�شنة دون اأن يتم اإعادة النظر فيها اإمَّ

لالآلية الواردة يف الفقرة ال�شابقة.

مادة )4(

�لَبـتُّ يف طلب �لإجازة

ة بالَبـتِّ يف الطلب ورْفـِعـه للوزير لعتماده خالل �شبعة اأيام من تاريخ  تقوم الإدارة املخت�شَّ

تقدميه. وُيـعتَبـر فوات هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للطلب.

اإخطاره  تاريخ  من  عمل  اأيام  ثالثة  خالل  الوزير  لدى  م  ـَظـلُـّ التَّ طلُبـه  ُرِفـ�س  ملن  ويجوز 

اعُتـِبـر  واإل  اأيام  م خالل ثالثة  ـَظـلُـّ التَّ ـتُّ يف  البَّ ويتم  اعتباره مرفو�شًا.  تاريخ  اأو من  بالرْفـ�س 

م مرفو�شًا. ـَظـلُـّ التَّ

َمـن  م�شاركة  ب�شاأن  الريا�شي  املجال  يف  املتخ�ش�شني  باآراء  ال�شتعانة  املخت�شة  ولالإدارة 

تعلَّـق به الطلب. 

مادة )5(

�إخطار جهات �لعمل بالإجازة

ـخاذ ما يلزم ب�شاأنها،  ـة فور اعتماد طلب الإجازة باإخطار جهة العمل لتِّ تقوم الإدارة املخت�شَّ

ـخاذ الالزم، وعلى جهة العمل اإبالغ املوظف اأو  كما تر�شل ن�شخة منه اإىل اجلهة امل�شتفيدة لتِّ

العامل بذلك العتماد للعلم.

ويكون جلهة العمل حقُّ العرتا�س على مدة الإجازة خالل يومي عمل من تاريخ الإخطار، 

ويف هذه احلالة يتم عْر�س اأ�شباب ذلك العرتا�س مع اأوراق الطلب املذكور على الوزير للَبـتِّ 

فيه خالل ثالثة اأيام عمل. وُيـعدُّ القرار ال�شادر يف هذه احلالة نهائيًا ونافذًا، ويعتَبـر مرور تلك 
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املدة دون الَبـتِّ يف العرتا�س رْفـ�شًا �شمنيًا له.

ول يجوز مل�شتِحـق الإجازة البدء بها قبل اإخطار جهة عمله باعتماد الإجازة.

مادة )6(

متديد �لإجازة

ـة فورًا يف حالة ما اإذا متَّ متديد فرتة الألعاب  تلتزم اجلهة امل�شتفيدة باإخطار الإدارة املخت�شَّ

اأو البطولت الريا�شية لتِّخاذ ما يلزم ب�شاأن متديد فرتة الإجازة، على اأن يت�شمن ذلك الإخطار 

فرتة التمديد املطلوبة وامل�شتندات التي ُتـْثـِبـت وجود متديد يف فرتة اللعبة اأو البطولة الريا�شية. 

مادة )7(

�نتهاء �لإجازة

تنتهي الإجازة بانتهاء مدتها، ويجوز اإنهاوؤها قبل ذلك اإذا توفرت اإحدى احلالت الآتية:

عـــدم ح�شور م�شتِحـق الإجازة لأن�شطة اأو مع�شكـــرات الإعداد اأو عدم م�شاركته في اللعبة اأو   -1

ـة فورًا،  البطولـــة الريا�شية، وحينها يكون علـــى الجهة الم�شتفيدة اإخطـــار الإدارة المخت�شَّ

وعلـــى الأخيرة اإخطار جهة العمـــل باإلغاء الإجازة. وُتـعتَبـر الإجازة فـــي هذه الحالة كاأن لم 

تكن.

اإذا قررت الجهة الم�شتفيدة عدم م�شاركة م�شتِحـق الإجازة في اأن�شطة اأو مع�شكرات الإعداد   -2

اأو الم�شاركـــة فـــي اللعبة اأو البطولة الريا�شية، وحينها يكون علـــى الجهة الم�شتفيدة اإخطار 

ة، وعلى  م�شتِحـــق الإجازة بَقـْطـِعـها كتابيًا، وُتـر�َشـل ن�شخة من الإخطار اإلى الإدارة المخت�شَّ

الأخيـــرة اإخطار جهة العمل بَقـْطـع الإجـــازة. وعلى م�شتِحـق الإجازة النتظام في العمل بعد 

ثالثـــة اأيام من تاريخ الإخطار اإذا كانت الم�شاركة خارج المملكة اأو بعد يوم واحد اإذا كانت 

الم�شاركة داخل المملكة. 

لغيت لأيِّ �شبب، يكون على الجهة الم�شتفيدة حينها اإخطار الإدارة 
ُ
اإذا انتهـــت الم�شاركة اأو اأ  -3

ـة بذلك فوراً وعلى الأخيرة اإخطار جهة العمل بتاريخ انتهاء الإجازة، وعلى م�شتِحـق  المخت�شَّ

الإجـــازة النتظـــام في العمل بعد ثالثة اأيام من تاريخ انتهـــاء الم�شاركة اأو اإلغائها اإذا كانت 

خارج المملكة اأو بعد يوم واحد اإذا كانت الم�شاركة داخل المملكة. 

م اإىل اجلهة  ويجوز مل�شتِحـق الإجازة الرجوع عن طلب الإجازة اأو قْطـِعـها بطلب كتابي يقدَّ

امل�شتفيدة اأو جهة عمله، على اأن تتم موافاة الوزارة بن�شخة من الطلب.

اأْن تقوم جهة العمل باإخطار الوزارة فورًا بذلك،  كما يجوز له العودة ملبا�شرة عمله، على 

للتاأ�شري يف �شجالت الإجازات.
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مادة )8(

�إفادة �مل�ساركة

م�شاركة  على  يدل  مبا  الوزارة  بتزويد  الإجازة  فرتة  انتهاء  بعد  امل�شتفيدة  اجلهة  تلتزم 

م�شتِحـق الإجازة يف فرتة الإعداد اأو امل�شاركة يف اللعبة اأو البطولة الريا�شية، والدور الذي با�شره 

ـد به م�شتِحـق الإجازة. ـر بذلك يف �شجالت الإجازات املقيَّ ـقه، ويوؤ�شَّ اأو الإجناز الذي حقَّ

مادة )9(

�لنفاذ

على املعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 26 يــولـــيــــــو 2020م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قرار رقم )160( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س �لنظام �لأ�سا�سي

جلمعية �لبحرين لهو�ة �لال�سلكي 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعــد الطــالع علــى قـــانون اجلمعيــات والأنديــة الجتماعيــة والثقافيــة والهيــئات اخلا�شة 

بقانــون  باملر�شــوم  ال�شــادر  اخلا�شــة،  واملوؤ�ش�شــات  والريا�شــة  ال�شــباب  ميــدان  يف  العاملــة 

)21( ل�شنــة 1989م وتعديالته،

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

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

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيـد اأندية ال�شركات والهيئات 

ـعات الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، الريا�شية وال�شبابية واملجمَّ

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لهواة الال�شلكي،

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

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـل جمعية البحرين لهواة الال�شلكي يف �شجل قْيـد الهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ت�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )2(.

�ملادة �لثانية

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

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                                

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23 يــولـــيــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

جمعية �لبحرين لهو�ة �لال�سلكي

1- فواز بدر اأحمد �شليبيخ.

2- يو�شف فاروق يو�شف الموؤيد.

3- عبدالرحمن را�شد عبدالرحمن المناعي.

4- �شامي ميرزا طاهر ح�شن.

5- را�شد اأحمد را�شد عمر الرميحي.

6- اأحمد خليفة اأحمد البنعلي.

7- اأحمد عبداهلل اأحمد الفهيد.

8- الحارث محمد �شالح علي اأحمد.

9- اأحمد يو�شف اأحمد الزياني.

10- خالد فوزي علي محمد تلفت.

11- محمد �شاهين فيروز محمد البلو�شي.

12- محمد �شعد محمد عبداهلل بو�شالم.

13- محمد جا�شم محمد جا�شم الذوادى.

14- �شالح محمد �شالح �شلمان ِمـتعب الذوادي.

15- عبداهلل �شالح عبداهلل اأحمد الحميدي.
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ملخ�س

�لنظام �لأ�سا�سي جلمعية �لبحرين لهو�ة �لال�سلكي

تاأ�ش�شت هذه اجلمعية عام 2020، وقد مت ت�شجيلها يف �شجل قْيـد الهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )2(، طبقًا لأحكام  املر�شوم بقانون رقم 

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

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

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 

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

حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتهدف 

الأهداف التالية:

 اأ( ن�شر وت�شجيع هواية الال�شلكي بين ال�شباب.

 ب( تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية.

ج( تمكيـــن ودعم ال�شباب البحريني للم�شاركة في الفعاليـــات العالمية لهواة الال�شلكي الخا�شة 

بال�شباب.

 د( تعزيز الم�شاركة ال�شبابية في الفعاليات العالمية لهواة الال�شلكي.

 هــــ( الم�شاركة في تغطية الأحداث الريا�شية المحلية والإقليمية والعالمية التي تحت�شنها مملكة 

البحرين.

 و( رْفــــع تقييـــم وت�شنيـــف مملكة البحرين فـــي البطـــولت والم�شابقات الدوليـــة الخا�شة بهواة 

الال�شلكي على الم�شتوى الفردي اأو م�شتوى الفرق عبر الم�شاركة في البطولت والم�شابقات 

العالمية.

 ز( تدريـــب الطواقـــم ال�شبابية الم�شاركة في تغطيـــة الأحداث الريا�شية علـــى ا�شتخدام اأجهزة 

الال�شلكي ب�شفة ر�شمية واحترافية.

 ح( تمثيل مملكة البحرين في التحاد الدولي لهواة الال�شلكي.

والع�شوية باجلمعية اأنواع، هي:

1- ع�شو �شرف.               2- ع�شو عامل.            3- ع�شو منت�شب.

ـنها النظام الأ�شا�شي. كما اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشـب الع�شوية  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

وقد ن�س النظام الأ�شا�شي للجمعية على �شرورة اللتزام التام باأحكام قانون الت�شالت 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ولئحته التنظيمية لرتاخي�س هواة الال�شلكي 
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ال�شادرة بقرار الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية رقم )1( ل�شنة 2018، 

وما قد يطراأ عليه م�شتقباًل من تعديالت.

كما ا�شتمل النظام الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للجمعية، ويف مقدمتها اجلمعية 

العمومية، واجلمعية العمومية غري العادية. وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل 

ال�شنة  التالية لنتهاء  اإدارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة  ده جمل�س  عام يف املوعد الذي يحدِّ

املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   5 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  اجلمعية  �شئون  ويدير 

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

من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

اجلمعية  �شئون  اإدارة  اأهمها  الإدارة  ملجل�س  دة  حمدَّ اخت�شا�شات  على  النظام  ون�س 

ح بها قانوًنا  وت�شريف اأمورها، وتوفري الفر�س لأع�شائها ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

ح�شب نظامها 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 املبيَّ

غ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن ملجل�س الإدارة تعيني مدير متفرِّ

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

الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

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

احلكومية  وامل�شاعدات  والإعانات  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  اجلمعية  موارد  وتتكون 

ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  يقبلها جمل�س  التي  والو�شايا  والهبات  والتربعات 

ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  والإيرادات  ال�شتثمار  وعوائد  عليها،  الكتابية  والريا�شة 

والريا�شة امل�شبقة واملكتوبة عليها.

املن�شو�س  الإجراءات  ـبع  وُتـتَّ املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  النقدية يف  اأموالها  وتودع اجلمعية 

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

الوزارة عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها.

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

�شر اجلمعية، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والَبـتِّ فيها يف ظرف اأ�شبوع من 

ف  تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرُّف يف �شكواه، واإذا مل يوافق الع�شو على ت�شرُّ

اأمني ال�شر يف �شكواه فله اأن يطلب عْر�س الأمر على جمل�س الإدارة.
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ُيـحَظـر على  وُيـحَظـر على اجلمعية واأع�شائها ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما 

رة داخل املن�شاآت التابعة لها. اأع�شائها ومنت�شبيها تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  ت�شعها  التي  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  اجلمعية  وتعمل 

للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ اجلمعية  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها.  وتخ�شع 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. املوظفون الذين يعيِّ

موؤقتٍة  ب�شفٍة  اإداريًا  اإغالقها  اأو  اجباريًا  اجلمعية  حل  جواز  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

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

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

رقم )2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

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

رقم )2( ل�شنة 2018.
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 قرار رقم )18( ل�سنة 2020

ب�ساأن �ملعايري �حلاكمة للمعامالت �خلا�سعة لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـ�س لهم الذين يقدمون ِخـْدمات مالية  تخ�شع كافة املعامالت والعقود املربمة من قبل املرخَّ

واملراجعة  املحا�شبة  هيئة  عن  ال�شادرة  ال�شرعية  للمعايري  الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  طبقًا 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، واملن�شورة على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بامل�شرف.

�ملادة �لثانية

ل يوؤثر يف �شحة العْقـد اأو املعاملة تَغـيُّـر املعايري لحقًا اإذا كان اإبرام العْقـد اأو الدخول يف 

املعاملة قد مت طبقًا ملعايري �شارية عند اإبرام العْقـد اأو الدخول يف املعاملة.

�ملادة �لثالثة

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23 يـــولــيـــــــو 2020م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )163( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �لطريف - جممع 998

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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، املعدَّ

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  من   998 جممع  الطريف  مبنطقة  الكائن   12001960 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 



العدد: 3482 – األربعاء 29 يوليو 2020

39

مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

)PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

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

مادة )2(

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يــــولــــيـــــــو 2020م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )164( ل�سنة 2020

د م�سروط  ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت �لناجتة عن تق�سيم معتمَّ

 يف منطقة جنو�سان - جممع 508

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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، املعدَّ

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة مبنطقة جنو�شان جممع 508 من ت�شنيف مناطق 
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ـر ت�شنيف  م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، ويغيَّ

 )MOH( العقارين رقم 04013733 و05031075 من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز )SP )G  ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يــــولــــيـــــــو 2020م
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 وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )165( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار�ت يف منطقة �حلجيات - جممع 939

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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، املعدَّ

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات اأرقام 09062559، 09062560، 09062562، 09062561 الكائنة  يغيَّ
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مناطق  ت�شنيف  اإىل   )REC( الرتفيهية  املناطق  ت�شنيف  من   939 احلجيات جممع  مبنطقة 

ـق عليها  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   ،)RB( ال�شكن اخلا�س ب

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــولــــيـــــــو 2020م
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 �إعالن رقم )5( ل�سنة 2020 ب�ساأن قر�ر�ت �لرت�سية �ل�سادرة يف �ملناق�سات خالل

 �سهر مايو2020 �إعماًل لأحكام �ملادة )37( من �ملر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة

2002 ب�ساأن تنظيم �ملناق�سات و�ملز�يد�ت و�ملبيعات �حلكومية

صفحة 1 من 8

تقرير الترسيات الشهري
31/05/2020من: إلـى: 01/05/2020

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #

8,854.482 AL ZAYANI COMMERCIAL SERVICES 
CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار LASERFICHEتجديد عقد نظام التوثيق االلكتروني  تجديد TB/23505/2017 1

8,854.482 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

35,700.000 SYRCONSULT S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تعيين استشاري لعمل التصميم على مشروع دانات الحورة )تصميف أ من قبل 
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية (

مناقصة EB/2019/E04 1

35,700.000 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 

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

47,940.000 FINANCIAL TECHNOLOGY 
MANAGEMENT SOLUTIONS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تطوير نظام الرد اآللي االلكتروني لتمكين مناقصة LF-176 1

615,955.326 DADABHAI TRAVEL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمة وكيل سفريات وحلول سفر لتمكين مناقصة LF-177 2

663,895.326 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,459,265.990 MANAR ALOMRAN SCAFFLODINGS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار رض فضاءأ -تأجير العقار الواقع في منطقة سترة بندر الدار  مزايدة EDAMAH/PM/116/2019 1

1,459,265.990 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 2 من 8

شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

294,350.000 AL MAAMEERI CONTRACTING 1 النفط ويدتوفير أعمال الصيانة والبناء لمحطات الوقود التابعة لشركة بابكو للتز مناقصة TB20005 1

1,655,660.764 JASMI'S CORPORATION W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار لبيع تأجير متجر لمطعم خدمة سريعة في محطات بابكو للتزويد الجديدة لخدمة ا
سنوات في عوالي، المعامير، السايه ومدينة سلمان. 10بالتجزئة لمدة 

مزايدة TB20002 2

1,950,010.764 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 

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

1,329,951.500 GULF EQUIPMENT & TECHNOLOGY 1 المواد والمعدات MAINTENANCE AND REPAIR OF ATLAS COPCO 
COMPRESSORS AND AIR DRYERS - GULF 

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY 

تجديد TB/22893/2016 1

6,000.000 ABDUL AZIZ JUMA ABD MOHAMMED 
CO

1 النفط PROVISION OF HANDYMEN SERVICES FOR 
COMPANY WAREHOUSE

تجديد RFP/TATWEER/7/2016 2

8,539.000 ABDUL AZIZ JUMA ABD MOHAMMED 
CO

1 النفط PROVISION OF HANDYMEN SERVICES FOR 
COMPANY WAREHOUSE

أمر تغييري RFP/TATWEER/7/2016 3

806,292.478 GRIP MACHINERY & RELIABILITY 
SERVICES

1 النفط عقد زمني لمدة خمس سنوات لتوريد قطع غيار ماركة بولدن و جيسترتون 
للمضخات المستخدمة في شركة تطوير للبترول

مناقصة RFP/Tatweer/276/2019 4

471,600.000 BUREAU VERITAS 1 النفط توفير متخصصين في تشغيل أجهزة ومعدات الرفع الثقيلة مناقصة RFP/Tatweer/340/2020 5

131,023.150 NASS COMMERCIAL 1 المواد والمعدات MAINTENANCE AND REPAIR OF KAESER 
COMPRESSORS AND AIR DRYERS - NASS 

COMMERCIAL

تجديد TB/22892/2016 6

21,053,448.224 HESTON INTERNATIONAL CO 1 النفط PROVISION FOR THE MANAGEMENT OF 
MANPOWER SUPPLY SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/338/2020 7

1,637,298.160 COMSIP AL A"ALI 1 النفط توفير عمليات ربط النظام وتحسينات العمل من أجل األلياف البصرية مناقصة RFP/Tatweer/310/2019 8

14,500,000.000 AHMED MANSOOR ALAALI 1

14,500,000.000 MECHANICAL CONT & SERVICES 
CO - MCSC

2

18,000,000.000 BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL 
SERVICES - STS

3

47,000,000 المجموع )د.ب.(:

النفط RFP/TATWEER/245/2019 -توفير خدمات االنشاءات العامة  مناقصة TP-432-2019 9

629,318.000 COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

1 النفط توريد حمض الهيدروكلوريك لمدة ثالث سنوات تجديد RFP/Tatweer/29/2017 10

74,724.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 النفط SUPPLY OF 33 KV HIGH VOLTAGE ABB MAIN UNIT 
(RMU).

مناقصة RFP/Tatweer/307/2019 11
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صفحة 3 من 8

84,810.792 AL MADAR GENERAL TRADING 1 النفط توريد قطع غيار ضاغط وحدة استرجاع البخار  مناقصة RFP/Tatweer/304/2019 12

358,448.000 COMPUTER WORLD 1 النفط PROVISION OF VMWARE LICENSES SUPPORT 
SERVICES - RFP/TATWEER/351/2020

مناقصة TP-545-2020 13

73,591,453.304 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

50,000.000 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 المواد والمعدات SUPPLY OF MEALS FOR QUARANTINED 
PASSENGERS AT BIA

تجديد TB/28666/2020 1

105,151.671 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 الطيران تشطيب، تشغيل و إدارة المقصف لموظفي شركة مطار البحرين مناقصة BAC/329/2020 2

28,000.000 WHITE HAWK SECURITY CO 1 الطيران ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF CLOSED 
CIRCUIT TV (CCTV), PERIMETER INTRUSION 
DETECTION SYSTEM (PIDS) AND AUTOMATIC 

NUMBER PLATE RECOGNITION SYSTEM (ANPR) AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

تجديد BAC/FM/06/2014 3

331,718.390 ADB SAFEGATE 1 الطيران تحديث نظام اإلضاءة لساحة الطيران األرضية في مطار البحرين الدولي مناقصة BAC/305/2019 4

514,870.061 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

62,329.634 BMMI 1 النفط PURCHASE OF BAPCO HOME SALES SUPPLIES FOR 
2020-2021 

مناقصة Q11518 (26) 1

62,329.634 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

260,130.000 BAHRAIN DUTY FREE SHOP 1 الطيران DUTY FREE SERVICE PROVIDER FOR GULF AIR تجديد 16-02-1473-ITC 1

470,478.000 FBS INTERNATIONAL 1

46,656.000 GULF BRANDS INTERNATIONAL 2

517,134 المجموع )د.ب.(:

الطيران الذهبيتوريد المشروبات الممتازة للدرجة السياحية والصقر  مناقصة 19-07-1996-BTB 2

65,115.440 CFM INTERNATIONAL 1 الطيران PURCHASE OF FAN BLADES FOR CFM56-5B ENGINE 
TO SUPPORT THE A320 OPERATION

مناقصة TB/27662/2019 3

صفحة 4 من 8

7,546.000 GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION

1 الطيران ENGINEERING OFFICE CONTRACT AT KING 
ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT (KAIA) -

JEDDAH

تجديد TB/24167/2017 4

13,379.000 DISCOVER MOMENTUM L.L.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار EXTENSION OF CONTRACT FOR PASSENGER 
GENERAL SALES AGENT (GSA) IN SCANDINAVIA

تجديد TB/14236/2011 5

12,924.000 SAS MIDDLE EAST 1 الطيران RENEWAL OF SAS LICENSE AND MAINTENANCE 
AGREEMENT

تجديد TB/23463/2017 6

USD 403,282.000 152,440.596* AIRLINE TARIFF PUBLISHING 
COMPANY (ATPCO)

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار UPGRADING TRANSACTION CONTROL NUMBER 
SYSTEM TCN TO INDUSTRY SALES 

تجديد TB/20717/2015 7

1,028,669.036 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

10,176.000 MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار اثية توفير عمالة خاصة بفريق الترميم والتدخل الطارئ والصيانة للبيوت التر
ضمن مشروع طريق اللؤلؤ

أمر تغييري 02/2019 1

10,176.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

73,900.000 INTREPID MARKETING AND 
COMMUNICATIONS PRIVATE 
LIMITED

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المكاتب التمثيلية في جمهورية الهند مناقصة BTEA142/2020 1

67,000.000 MOTT MACDONALD LIMITED 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقيم تأثير حركة السير والمرور في سوق المنامة مناقصة BTEA113/2019 2

-56,542.500 STANTEC KHONJI 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقيم تأثير حركة السير والمرور في سوق المنامة تغييريأمر  BTEA113/2019 3

84,357.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

11,137,179.060 FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تزويد مشروع مدينة خليفه )الجنوبية( األسكاني بالمياه مناقصة 4625/2016/3100 1

10,368.000 HORIZON TELECOM SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تـزويـد وتشغيـل وصيانة نظام متابعــة المركبات و المولدات المتنقلـة تجديد 130/2012/6015 2

91,750.333 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 -ماء صيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ال
لمدة عامين

تجديد 2016-098-PP-FRSD 3

4,917.667 DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 -ماء صيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ال
لمدة عامين

تجديد 2016-098-PP-FRSD 4
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صفحة 5 من 8

6,066,189.480 FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تزويد مشروع شرق الحد األسكاني بالمياه مزايدة 4624/2016/3100 5

5,247.000 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات( 4لمدة   56-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تمديد 2013-214-RP-FRSD 6

4,617.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نوات(س 4لمدة   56-استئجار رقم  -استئجار مركبات  تمديد 2013-214-RP-FRSD 7

39,417.000 ZAYANI LEASING W. L. L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات( 4لمدة   56-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تمديد 2013-214-RP-FRSD 8

47,961.000 ZAYANI LEASING W. L. L 1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  62سنوات استئجار رقم  4مركبة لمدة  202استئجار عدد  تجديد 2014-280-PP-FRSD 9

22,950.000 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 62سنوات استئجار رقم  4مركبة لمدة  202استئجار عدد  تجديد 2014-280-PP-FRSD 10

1,152.000 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 4لمدة  /55-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تمديد 2013-212-RP-FRSD 11

18,438.000 ZAYANI LEASING W. L. L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نواتس 4لمدة  /55-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تجديد 2013-212-RP-FRSD 12

32,784.750 FUJI ELECTRIC CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار كيلو فولت 11صيانة القواطع الكهربائية ذات جهد  تمديد 2015-053-PP-ETD 13

7,725.000 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نواتس 4لمدة   54-استئجار رقم  -استئجار مركبات  تمديد 2013-213-RP-FRSD 14

1,026.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 4لمدة   54-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تمديد 2013-213-RP-FRSD 15

58,245.000 ZAYANI LEASING W. L. L 1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  سنوات 4لمدة   54-ستئجار رقم ا -استئجار مركبات  تمديد 2013-213-RP-FRSD 16

23,100.000 VAM SYSTEMS 1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

OUTSOURCING FICA SAP CONSULTANT - 2 YEARS تجديد 2015-160-PS-GIS 17

27,648.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 المواد والمعدات تزويد محطات نقل الكهرباء للماء مناقصة 2019-215-RP-ETD 18

163,386.000 GRID SOLUTIONS SAS - FOREIGN 
BRANCH

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار SCADA & FRONT END SYSTEM FOR DCC مناقصة 2019-149-PS-EDD 19

117,500.000 GULF SERVICES CO 1 المواد والمعدات RING MAIN UNIT مناقصة PT/CSD/FN/2020/015 20

34,842.500 AMEERI STORES 1 المواد والمعدات INNARDS مناقصة PT/CSD/AA/2020/036 21

68,370.000 AMEERI STORES 1 المواد والمعدات CUT OUT مناقصة PT/CSD/SH/2020/008 22

29,505.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS

1 المواد والمعدات CABLE, PVC مناقصة PT/CSD/MA/2020/001 23

صفحة 6 من 8

113,500.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات JOINT KIT, PRE-MOLD مناقصة PT/CSD/MM/2020/026 24

93,500.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات LUMINAIRE, LED مناقصة PT/CSD/MH/2020/029 25

101,681.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 المواد والمعدات SUBSTATION KIOSK مناقصة PT/CSD/FN/2020/005 26

25,625.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار MOTOR DRIVE مناقصة SP/OK/PT-
156/10/2019

27

146,141.432 MOHAMMED FAKHROO & BROS 1

125.630 INFRASHORE MECHANICAL 2

146,267.062 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات WATER FITTINGS مناقصة TC/MH/PT-
172/11/2019

28

296,597.240 INFRASHORE MECHANICAL 1 المواد والمعدات WATER FITTINGS مناقصة PT/CSD/SH/2020/004 29

33,000.000 AMAD BAEED ELECTRICAL 1 المواد والمعدات SWITCH مناقصة PT/CSD/MM/2020/032 30

27,600.000 BAHRAIN SCRAPMOULD CO 1 المواد والمعدات حديدية مختلفة األحجاممجموعة أنابيب  مزايدة BK/MH/R03/20 31

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,852,089.092

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

70,850.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 1

79,650.000 INTERTEC SYSTEMS WLL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 2

150,500.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

84,600.000 PLUM CONSULTING LONDON LLP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار C-BANDوتنفيذ عملية منح الطيف الترددي في ال خدمات استشارية لتصميم  مناقصة TRA/RFP/2019/066 1

84,600.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

صفحة 7 من 8

264,208.455 COMPUTER WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير تراخيص برامج المايكروسوفت مناقصة LMRA/2020/01 1

264,208.455 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

37,112,540.000 AEROLINK-ALMOAYYED 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 400 SOCIAL 
APARTMENT UNITS ON AMAS ISLAND 10, PLOTS 24, 

25, 27, 28

مناقصة SP/15/17 1

-134,605.009 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 و 1026مجمع  - 200موقع  T8وحدة سكنية نوع 55أعمال البنية التحتية لعدد 
، في منطقة بحيرة اللوزي1028

أمر تغييري HP/07/17 2

25,362,175.070 AEROLINK-ALMOAYYED 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 282 SOCIAL 
APARTMENT UNITS ON AMAS ISLAND 10, PLOTS 30 

& ISLAND 11 PLOT 2

مناقصة SP/16/17 3

568,000.000 FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER S P C

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ونيةإستشارية قانمنحة دولة الكويت الشقيقة طلب الموافقة على ترسية خدمات  مناقصة TB/27033/2019 4

298,380.000 AL MATOUCK CONSULTANTS & DAR 
GULF CONSULT

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لحد اإلسكانية مدينة شرق ا -لكويت الشقيقة منحة دولة ا -برنامج التنمية الخليجي 
وحدة  424&  271لب الموافقة على طرح مناقصة االشراف على بناء ط -

سكنية 

تجديد SP/03/17 5

15,261,329.113 TAMEER ENGINEERING 1

12,365,221.400 SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT.

2

27,626,550.513 المجموع )د.ب.(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C" 

 ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
 و

 وحدة سكنية من 111بناء 
 "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

 ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
وادي السيل ، الرفاع

مناقصة HP/06/19 6

90,833,040.574 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

771,309.000 ميغامارت هايبرماركت 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مجمع اللؤلؤ  20مدخل  32تجديد عقد ايجار ميغامارت هايبرماركت محل 
314التجاري 

تجديد TB/25082/2018 1

11,340.000 AL YAMAMA HOUSE FOR CLEANING 
CONTRACTING

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سواق عربة خفيفة5الوزارة بعدد )تزويد  تجديد MOW/HRD/02/2016 2

3,087.000 VIBRANT SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير عمال لصيانة المسطحات الخضراء بأمانة العاصمة تجديد CM/INT/06/2019 3

2,345,000.000 YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لمحرقا -إنشاء مركز التصلب اللويحي  مناقصة SPD – 19/0003 4

127,650.004 ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 درسة الحورةأعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لم
الثانوية التجارية للبنات

مناقصة BMD-20/0008 5
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صفحة 7 من 8

264,208.455 COMPUTER WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير تراخيص برامج المايكروسوفت مناقصة LMRA/2020/01 1

264,208.455 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

37,112,540.000 AEROLINK-ALMOAYYED 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 400 SOCIAL 
APARTMENT UNITS ON AMAS ISLAND 10, PLOTS 24, 

25, 27, 28

مناقصة SP/15/17 1

-134,605.009 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 و 1026مجمع  - 200موقع  T8وحدة سكنية نوع 55أعمال البنية التحتية لعدد 
، في منطقة بحيرة اللوزي1028

أمر تغييري HP/07/17 2

25,362,175.070 AEROLINK-ALMOAYYED 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 282 SOCIAL 
APARTMENT UNITS ON AMAS ISLAND 10, PLOTS 30 

& ISLAND 11 PLOT 2

مناقصة SP/16/17 3

568,000.000 FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER S P C

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ونيةإستشارية قانمنحة دولة الكويت الشقيقة طلب الموافقة على ترسية خدمات  مناقصة TB/27033/2019 4

298,380.000 AL MATOUCK CONSULTANTS & DAR 
GULF CONSULT

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لحد اإلسكانية مدينة شرق ا -لكويت الشقيقة منحة دولة ا -برنامج التنمية الخليجي 
وحدة  424&  271لب الموافقة على طرح مناقصة االشراف على بناء ط -

سكنية 

تجديد SP/03/17 5

15,261,329.113 TAMEER ENGINEERING 1

12,365,221.400 SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT.

2

27,626,550.513 المجموع )د.ب.(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C" 

 ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
 و

 وحدة سكنية من 111بناء 
 "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

 ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
وادي السيل ، الرفاع

مناقصة HP/06/19 6

90,833,040.574 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

771,309.000 ميغامارت هايبرماركت 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مجمع اللؤلؤ  20مدخل  32تجديد عقد ايجار ميغامارت هايبرماركت محل 
314التجاري 

تجديد TB/25082/2018 1

11,340.000 AL YAMAMA HOUSE FOR CLEANING 
CONTRACTING

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سواق عربة خفيفة5الوزارة بعدد )تزويد  تجديد MOW/HRD/02/2016 2

3,087.000 VIBRANT SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير عمال لصيانة المسطحات الخضراء بأمانة العاصمة تجديد CM/INT/06/2019 3

2,345,000.000 YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لمحرقا -إنشاء مركز التصلب اللويحي  مناقصة SPD – 19/0003 4

127,650.004 ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 درسة الحورةأعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لم
الثانوية التجارية للبنات

مناقصة BMD-20/0008 5

صفحة 8 من 8

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,258,386.004

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

906,008.500 ETISALCOM BAHRAIN CO 1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  نية سلسلة مناقصة تصميم وتنفيذ سجل المركبات لإلدارة العامة للمرور باستخدام تق
BLOCKCHAINالكتل 

مناقصة 2019-07 1

906,008.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

-15,537.500 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( مستخدمين مكتب للعمل بالمكاتب التنظيمية بالوزارة8توفير خدمات ) أمر تغييري MOH/116/2019 1

-50,112.000 AL OMRAN CLEANING 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  ( مشغل مغسلة بقسم األقمشة بمجمع السلمانية الطبي.29توفير خدمات ) أمر تغييري MOH/115/2019 2

-65,649.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

20,000.000 SOCOTEC GULF 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ية إدارة مشاريع واإلشراف على أعمال الصيانة الخاصة بوزارة العمل والتنم
االجتماعية

تجديد MOSD/RFP/2015/15 1

20,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

39,960.000 الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت تجديد TB/9015/2008 1

39,960.000 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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صفحة 8 من 8

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,258,386.004

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

906,008.500 ETISALCOM BAHRAIN CO 1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  نية سلسلة مناقصة تصميم وتنفيذ سجل المركبات لإلدارة العامة للمرور باستخدام تق
BLOCKCHAINالكتل 

مناقصة 2019-07 1

906,008.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

-15,537.500 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( مستخدمين مكتب للعمل بالمكاتب التنظيمية بالوزارة8توفير خدمات ) أمر تغييري MOH/116/2019 1

-50,112.000 AL OMRAN CLEANING 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  ( مشغل مغسلة بقسم األقمشة بمجمع السلمانية الطبي.29توفير خدمات ) أمر تغييري MOH/115/2019 2

-65,649.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

20,000.000 SOCOTEC GULF 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ية إدارة مشاريع واإلشراف على أعمال الصيانة الخاصة بوزارة العمل والتنم
االجتماعية

تجديد MOSD/RFP/2015/15 1

20,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

39,960.000 الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت تجديد TB/9015/2008 1

39,960.000 الترسيات بالدينار البحريني:مجموع 

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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رقم �لدعوى: 2019/39/غرفة

�إعالن مبوعد ح�سور جل�سة

�أمام غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات

�لمدعي: بنك البحرين وال�شرق الأو�شط

وكالوؤه: المحامون حاتم �شريف الزعبي، وقي�س حاتم الزعبي، اوحامد عبدالرحمن المحمود، 

وحاتم قي�س الزعبي 

عنو�نهم: بـــرج الم�شرف العالمي، الطابـــق 16، بناية 1411، �شارع 4626، مجمع 346، منطقة 

مرفاأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

�لمدعى عليه �لأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

�آخر عنو�ن معلوم له: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545. 

�لمدعى عليه �لثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر.    

 عنو�نه: منزل 1665، مجمع 1204، مدينة حمد، مملكة البحرين. 

وكيله: المحامي الأ�شتاذ محمد اأحمد عبداهلل ح�شن. بناية يتيم �شنتر ، فيز 1، الطابق ال�شاد�س.

�لمدعى عليه �لثالث: محمد عزام علي اأحمت.

عنو�نه: طريق وترابول 1/85، ماونتين لفينيا، �شريالنكا.

�لمدعـــى عليـــه �لر�بـــع: خليل اأكبر اأحمد ح�شـــن. وكيله المحامي محمـــد اأحمد عبداهلل ح�شن. 

بناية يتيم �شنتر، فيز 1، الطابق ال�شاد�س.

�لمدعى عليه �لخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنو�نه: فيال 27، طريق 2056، مجمع 520، بلدية 1179 فواز قاردن، باربار.

�لمدعى عليه �ل�ساد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنو�نه: فيال 2660، طريق 4095، مجمع 540، مملكة البحرين.

�لمدعى عليه �ل�سابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنو�نه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

اآنفًا  املذكورين  واخلام�س  الأول  عليهما  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

واملقرر  �شباًحا،   11:00 ال�شاعة  عند   2020 اأغ�شط�س   5 بتاريخ  بالغرفة  جل�شة  ح�شور  مبوعد 

 ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  املنازعات  لت�شوية  البحرين  عقدها مبقر غرفة 

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

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

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

ليعلم.

 مدير �لدعوى

لدى غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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�إعالن 

رقم دعوى �لتاأديب: 39/تاأديب/2019 والم�شتاأنفة تحت رقم 13/تاأديب ا�شتئنافي/2020

�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي عبداهلل عبا�س ال�شمالوي.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/2/17 قراره وجاء منطوقه 

كالتايل: »قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع عقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة ثالثة اأ�شهر«.

منطوقه  وجاء  قراره   2020/7/28 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنافي  المحامين  تاأديب  مجل�س  واأ�شدر 

كالتالي: »قرر المجل�س التاأديبي للمحامين ال�شتئنافي قبول الطعن على القرار �شكال لتقديمه في الميعاد المقرر 

قانونًا، وتعديل العقوبة اإلى المنع من مزاولة المهنة لمدة �شهر واحد فقط«.

جمل�س تاأديب �ملحامني 

�إعالن من جمل�س تاأديب �ملحامني
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

       

�إعالن رقم )433( ل�سنة 2020

ب�ساأن دمج �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

مبوؤ�س�سة فردية قائمة

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 )مطعم ميلبريب بحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

111376، طالبين اإدماج ال�شركة بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة التي تحمل ا�شم )ح�شانة بيغ بن(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 122755، والمملوكة لل�شيد/ محمد عا�شور �شبر علي ر�شي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات الدمج.

�إعالن رقم )434( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

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

الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شيد/  �شميم محمد اإبراهيم خاجه، مالك الموؤ�ش�شة 

تحويل  39923(،  طالبا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  الجديدة  )الألفية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

 SUNDARARAJ REDDIAR BABU، ،اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شميم محمد اإبراهيم خاجه

.VASANTHA RAJAN BABU

�إعالن رقم )435( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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

الأن�شاري، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شتاليون القاب�شة ذ.م.م(، 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 72720-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

)فين�شر  �شركة  با�شم  وت�شجل   ، بحريني  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد، 

كابيتال بنك �س.م.ب مقفلة(.

�إعالن رقم )436( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

لت�سبح فرعاً من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة قائمة

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

عبداهلل عبدالنبي الزيرة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية حد ليف كير(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 81703 ، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم 

)�شيدلية حاجيات ليف كير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108133، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

اآلف( دينار بحريني.

�إعالن رقم )437( ل�سنة 2020

  ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )فواز للمقاولت والتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12322، طالبين تغيير �شكلها 

القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد،  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف(، دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ فواز محمد اإبراهيم رم�شان، وذلك بناًء على تنازل �شريكته ال�شيدة/ مريم �شلمان محمد 

�شالح الأحمد عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة اإليه.

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

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

�إعالن رقم )438( ل�سنة 2020

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

 �إىل �سركة ت�سامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الغنيم محامون وم�شت�شارون قانونيون ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

 8،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني  �شكلها  تغيير  طالبين   ،104747 رقم 

)ثمانية اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإ�شالم عبدالرحمن محمد غنيم هالل وعبدالرحمن محمد 

غنيم هالل. 

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.
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�إعالن رقم )439( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

ال�شيد يو�شف عبداهلل المحميد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية المحميد(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 114، طالبا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 600 )�شتمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل يو�شف عبداهلل المحميد، اأحمد 

يو�شف  اآمال  المحميد،  عبداهلل  يو�شف  حنان  المحميد،  عبداهلل  يو�شف  عبدالنا�شر  المحميد،  عبداهلل  يو�شف 

عبداهلل  يو�شف  اإيمان  المحميد،  عبداهلل  يو�شف  فاطمة  المحميد،  عبداهلل  يو�شف  مريم  المحميد،  عبداهلل 

المحميد، هند يو�شف عبداهلل المحميد. 

�إعالن رقم )440( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نبال تركي محمد 

بموجب  الم�شجلة  الجمركي(،  للتخلي�س  الخليج  )�شرق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شكفوني، 

القيد رقم 93631-2 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقدره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ نعيم عبده محمد الجغيني، �شريكًا في 

ال�شركة بن�شبة %90. 

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

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

  

�إعالن رقم )441( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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

اأحمد ح�شين محمد �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غلف �شنز�س للعطورات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 88119، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن رقم )442( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�شعبان علي محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الدواب لالأدوية البيطرية �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 120690، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عبدالأمير محمد جا�شم 

الأ�شود، وجا�شم عبدالأمير محمد جا�شم عبداهلل الأ�شود.       

�إعالن رقم )445( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  كافيه  )ز  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الجابري،  علي  محمد  عبداهلل 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  116592، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

با�شم المالك نف�شه، وتكليف ال�شيد/ ح�شين عبدالإله عبدالح�شين اأحمد جعفر متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )446( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�شلمان جبر الم�شلم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأجنحة الجابرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

27197، طالبًا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  تحت قيد 106652، وت�شجل 

اآل  ال�شيخ عي�شى بن را�شد بن عي�شى  اآل خليفة، و�شمو  اإبراهيم بن را�شد بن عي�شى  ال�شيخ  با�شم كل من: �شمو 

خليفة، و�شمو ال�شيخ نواف بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة، و�شمو ال�شيخ �شلمان بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة. 

�إعالن رقم )447( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

جميل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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الم�شجلة  �س.�س.و(،  زويد  را�س  )برادات  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الغناه،  اأحمد  يو�شف 

اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل  54714، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة  بموجب القيد رقم 

با�شم ال�شيد/ بدر اأحمد يو�شف الغناه، وتكليف هناء عبدالح�شين ح�شن الإ�شكافي مبا�شرة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )448( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

 ،106008 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  التجارية  )منا�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد مجدي عبدال�شالم اإبراهيم محمد.

�إعالن رقم )449( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

جواد جعفر حلواجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأنفينت لأنظمة المعلومات التقنية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 74139، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اأنفينت لأنظمة المعلومات التقنية( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: علي ح�شين جواد جعفر حلواجي، ومنار اإبراهيم اأحمد را�شد علي العرادي. 

�إعالن رقم )450( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

طالبا   ،127906 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  �شوليو�شن  )�شيفن  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 (األف( 

 FAIZAL KANDOTH ، SHIBILI AHMED CHOLAKKAL، NADEEM :دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

   .FAIROOZ KANHARAMULLA PARAMBIL ، NISAMUDHEEN KEEZHEDATH
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�إعالن رقم )451( ل�سنة 2020

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

 �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )الم�شتثمرون 

المحترفون لال�شت�شارات(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شنع الخلود 

لالألمنيوم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70224،  طاليبن تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

 KANDAMMOORKATH VIJAYKRISHAN ال�شيد/ عبا�س محمد اإبراهيم عنان، وذلك بناء على تنازل كل من

وSHANKAR VIJAYKRISHNAN عن كامل ح�ش�شهما في ال�شركة اإليه. 

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

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

�إعالن رقم )452( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

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

يو�شف ر�شي جا�شم ح�شين العرادي، نيابة عن ال�شيد/ محمد جعفر اأحمد جعفر محمد العرادي، مالك الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )الموؤ�شر للفالفل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83476، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم ال�شيدة حوراء يو�شف ر�شي جا�شم ح�شين العرادي. 


