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 مر�سوم رقم )46( ل�سنة 2020

ـى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية  بالعفو اخلا�ص عما تَبـقَّ

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و )91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

بها على  املحكوم  الغرامة،  للحرية وعقوبات  ال�شالبة  العقوبات  ـى من مدة  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قريَن كلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:9 ذي الحجة  1441هـ

الموافق:30 يــــوليـــــــــو 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )53( ل�سنة 2020

 باعتماد الدليـــــــــــل االر�سادي لعــــــــــــودة الن�ســـــــــــــــاط الريا�سي 

 لالأندية ال�سحية واالأكادمييات الريا�سية واملالعب اخلارجية 

�)COVID- 19( الحتواء ومْنع انت�سار فريو�ص 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،

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

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

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار  رقم )10( ل�شنة  2020،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتخاذها عند 

�شراء بع�س ال�شلع من املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

،)COVID- 19(

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

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2020 با�شتمرار  العمل باأحكام القرار رقم )28( ل�شنة 2020 

ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحالِّ التجارية 

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

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2020 با�شتبدال ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة للقرار رقم 

)46( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوى على 
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،)COVID- 19( برك وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

فتح �شالت الألعاب الريا�شية وقاعات اللياقة البدنية،

وعلى الدليل الر�شادي لعودة الن�شاط الريا�شي لالأندية ال�شحية والأكادمييات الريا�شية 

واملالعب اخلارجية، ال�شادر  عن وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

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

ُقرر االآتي:

املادة االأوىل

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 

ال�شحية  لالأندية  الريا�شي  الن�شاط  لعودة  الر�شادي  الدليل  ُيعتمد   ،)COVID-  19(

والأكادمييات الريا�شية واملالعب اخلارجية املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء ومْنع انت�شار 

 .)COVID- 19( فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام الدليل الر�شادي املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة 

)121( من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

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 ال�سحة 

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1441هـ

المــــــــــوافــق: 5 اأغ�شــــــــط�س 2020م   
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي
ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

ةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجي

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
رجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخا

التعقيم والنظافة 

مقر المنشأة الرياضية

األلعاب الرياضية

اق ة األندية الصحية واللي
البدنية

األكاديميات الرياضية 
ومدارس التدريب

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ االجراءات مت
الوقائية

أجير المالعب الرياض يةت

1
بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال ة التعقيم والنظاف

فير وتو( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت

. عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد•

.تعقيم دورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

دام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخ•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

زان المناشف وجلسات اليوغا والفرشات األرضية وأحزمة األو)إحضاراألدوات الشخصية •
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... وسجادة الصالة 

السيارة ويفضل استخدام, تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة•
.الخاصة

.تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان•

2
بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

3

مقر المنشأة الرياضية

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة•

جة  س درلرياضي لقياط النشاء اقبل بدة ولمنشأاخل اتحديد نقطة فحص عند مد•
. ارةلحرا

ثناء الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء األقنعة والقفازات أ•
.العمل في المنشأة

بالعمل داخل  COVID-19عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•
.المنشأة

.الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين•

.الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين جميع األجهزة•

.وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج•

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار خارج•
.المنشأة أو في سيارته الخاصة

.إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب•

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب•

.عدم السماح باستخدام أجهزة تبريد الماء المشتركة•

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

4

مقر المنشأة الرياضية

(  عدا دورات المياه)غلق المرافق المشتركة مثل والسونا والجاكوزي وغرف البخار•
.حتى إشعار آخر

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار•

وفي حال وجوب تأجير المعدات , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها•
.يتم تعقيمها قبل وبعد استخدام كل شخص

.تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام•

الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين أجهزة المشي وأجهزة اللياقة والدراجات•
.الهوائية عالية الجهد

وضع خطة للخروج والطوارئ في حالة احتمال وجود مصابين أو ظهور أعراض على •
.في المنشأة( 19-كوفيد)أحد المرتادين بفيروس كورونا 

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني•

ح وضمان منع التزاحم في منطقة حوض السباحة بتقليل الطاقة االستيعابية للمسب•
.  مسافة تباعد ال تقل عن مترين

ة تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حص•
.تدريبية

.منع المصافحة والعناق•

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين•

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

5

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

ية األندية الصحية واللياقة البدن
العامة والخاصة

:ارشادات عامة

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام 
.بالحجز االحتفاظ بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز 
.المسبق خصوصا للحصص التدريبية

(  دقيقة على األقل30)ترك فترة بين الصفوف التدريبية 
.للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها وتطهيرها

ت يسمح لبيع المنتجات مع االتزام باالرشادات واالشتراطا
.تجاريةالصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة ال

أو يلتزم المدربين لبس األقنعة والقفازات ويمكن خفضها
الشديدة، وتغييرهم بعد كل حصة خلعها أثناء التدريبات

.تدريبية

تدريب يلتزم الجميع بلبس األقنعة ويستثنى وقت ممارسة ال
.الشديد من ذلك

.احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة

ة االتزام بتعقيم اماكن االستحمام والتبديل بصورة دوري
(.مرتين في اليوم على األقل)مجدولة 

غليف يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم والت
.درجة مئوية80فرديًا او غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 

تقليل األعداد المسموح بها على ان ال يتجاوز عدد الحضور 
.عدد األجهزة الموجودة في الصالة

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

6

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

ية األندية الصحية واللياقة البدن
العامة والخاصة

بدء تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء 
ها ال تقل نسبت)والصابون واستخدام الكحول المعقمة 

.قبل وبعد التدريب بشكل مباشر%( 70عن 

اضيين، يجب على المدربين الخاصين تقليل احتكاكهم بالري
ع ويمنع إجراء التعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجي

. حيحةاإلشارات اللفظية لضمان أداء الحركات الرياضية الص

:المدرب الشخصي

.أشخاص لكل مدرب في الحصص التدريبية5

بل يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب ق
.بدء الحصة التدريبية

إزالة جلسات التدريب األرضية وفرشات اليوغا من 
.الصفوف التدريبية

قل استخدام الملصقات األرضية للحفاظ على مسافة ال ت
.عن مترين في جميع االتجاهات بين المتدربين

ترك مسافة آمنة ال تقل عن : صفوف تدريب الدراجات
مترين بين كل دراجة وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة 

.االستيعابية لكل حصة تدريبية

ص التدريبية الجماعي :ةالصفوف والحص

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

7

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

(دون نزال مع العب آخر)يسمح بمزاولتها فردي 
ين وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعب

فنون القتال

.ريبتعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التد

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الفروسية

يارة تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او س
.الكارتنج قبل وبعد االستخدام

ال يسمح بوجود شخص آخر غير المتسابق في 
.السيارة او على الدراجة النارية

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

ارية ارات والدراجات الن رياضة السي

الرياضية األلعاب

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

8

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

كرة القدم

مدربين يتم توزيعهم 5العب كحد اقصى و22
.وفقًا لذلك 

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 6
.  وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

كرة السلة

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 6
.وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات 
بواسطة الموظفين المخصصين

.لذلك

كرة اليد

الرياضية األلعاب

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

9

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

العبين كحد أقصى مع مدربين ويتم توزيعهم8
.وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

ة مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلف
.خالل اليوم

يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
أعضاء لكل 5الخارجية بحد اقصى 

.مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه

الدراجات الهوائية والجري

احة السب

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد االجتماعي

د يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واح
.في كل حارة

. يجب على السباحين إحضار معداتهم الخاصة

االلتزام بقرار وزارة الصحة بشأن االشتراطات 
الصحية في المنشات التي تحتوي على برك 
وحمامات سباحة الحتواء ومنع انتشار فيروس

COVID-19كورونا المستجد 

الرياضية األلعاب

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

10

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

وتكون العبين وقت االنطالق فقط3يسمح بعدد 
.دقائق10أوقات االنطالق كل 

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
.حقائبهم الخاصة على عربات الجولف

ال يسمح بوجود شخص آخر غير الالعب عند استخدام
.  عربات الجولف

ها إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي، فسيجمع
له موظفو المكان نيابة عنه

إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ 
.تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين

.هميجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة ب

الجولف

يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد 
.أشخاص8المشاركين في الحصة التدريبية عن 

6يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

11

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

مشاركين 10يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى 
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين عند لمس الكرة

.  الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

12

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

:كرة المضرب
يجب تنظيف المعدات بانتظام، بما في ذلك المضارب 

واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت 
.والزجاج المحيط وما إلى ذلك

تخدام تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل اس
.كرات مختلفة لكل مجموعة

جنب يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لت: أثناء التدريب
. المشاركة مع الالعبين اآلخرين

يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة إلعطاء الدروس مع 
.تجنب لمس الكرة

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4
س األرضي التن

ش االسكوا
الممارسة بشكل فردي

زيادة تهوية غرفة اللعب
تطهير الجدران واالدوات باستمرار

العب واحد كحد أقصى مع مدرب 
س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ
العبين كحد أقصى مع مدرب 4

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

13

األكاديميات الرياضية
س التدريب ومدار

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخص•
.يمنع توفير وتوزيع المالبس واألحذية الخاصة بالتدريب•

الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

وتطهير ترك فترات بين الصفوف التدريبية للسماح لموظفي المنشأة من تنظيف•
.األدوات المستخدمة

بطية يجب على المدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء التعديالت الض•
.  حيحةباليد، ويتم تشجيع اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الص

يسمح بإقامة التدريبات في المساحات الخارجية والمفتوحة مع ضرورة االلتزام•
ات قبل بمسافة التباعد وتطهير وتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة في التدريب

.وبعد الحصة التدريبية

.يمنع دخول الجمهور والمتفرجين•

.سنة وما فوق15الفئة العمرية المسموح لها بدخول واستخدام المنشأة هي •

سنة شريطة توافر 15يسمح بدخول واستخدام المنشأة لمن تقل أعمارهم عن •
.الموافقة الخطية من ولي األمر

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا •
.الدليل اإلرشادي بناًء على طبيعة نشاطها

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

14

أجير المالعب الرياضية ت

.يسمح بتأجير المالعب الداخلية أو الخارجية عن طريق الحجوزات المسبقة فقط•

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.عةتطهيرالكرات واألدوات بعد كل حجز ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجمو•

للسماح لموظفي المنشأة من ( دقيقة على األقل30)ترك فترة بين الحجوزات •
.تنظيفها وتطهيرها

عدم تأجير المالبس واألحذية وفي حال وجوب تأجيرها فيتم تعقيمها قبل وبعد•
.استخدام كل شخص

ة الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزار•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

.يمنع دخول الجمهور والمتفرجين•

بناًء االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي•
.على طبيعة نشاطها

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

15

ة التعليمات الصحي

للتحقق من درجة حرارة الموظفين والرياضيين استخدام مقياس الحرارة•
.  والزوار قبل أي استخدام للمرافق

درجة مئوية أو أعلى المغادرة 37.5يجب على أي زائر أو موظف بدرجة حرارة •
.444واالتصال فورًا بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

.لرياضيينللموظفين والصحية الحالة امتابعة •

قبل من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

16

التواصل والتوعية

. لوقاية منهض والمرر انتشاق اطر•

، لتخلص منهاوكيفية اقية رلوايل دلمناام استخدا)ل لسعاس والعطاع آداب اتباا•
(راعلذالمرفق عن طريق ثني ام استخدا

بما تستوجبه ام اللتزواعنه ح إلفصاورة اضرض ولمراض التوعية بأعرانشر •
.لمتبعةاءات اإلجرا

ليدين  الفم قبل غسل واألنف والعينين اتجنب لمس ي وأليدالتوعية بغسل ا•
.لصحيةالرعاية والشخصية ابالنظافة م الهتماالحث على وا

ن نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ا
:تشمل ما يلي

اعد ارشادات تحقيق التب

.  لفحصاللكشف في نقطة ر النتظاالرياضية عند ة الرئيسي للمنشأالمدخل اقبل •

.هلميادورات الى ل إلدخواعند •

.للياقةاحصص ات التدريب قاع•

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند •

.لمصاعدا•

اعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االم اكن وضع ملصقات التب
الية :الت

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
األندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجية

ة اعد داخل المنشأ ارشادات التب

م لرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص •
.صفقها بشكل خاامرو

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا•

لمخصصة المناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا•
.ةللصال

.ل المنشأةخودمن ل ألطفاامنع •

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا•

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائي ةمت

.ف ليكون نقطة التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضةتخصيص مشر•

توفر جميع  ص بالدليل االرشادي ولخال اتوكوولبرامن تنفيذ مهمة المشرف التأكد •
.لرياضيةة المنشأافي ت طااالشترا

.يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات•

س  قياز جهاام لصحيحة الستخدالطريقة الفحص على ط انقاند لين عولمسؤايب رتد•
.ارةلحراجة در

17
بعزم_نواصل#
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )42( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة جيجلز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 4 املوؤرخ يف 2020/5/14 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـ�س ل�شركة جيجلز لالإدارة ذ.م.م باإن�شاء دار ح�شانة جيجلز ملدة �شنتني، حتت قيد  ُيـرخَّ

رقم )6/دح/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يــولـيـــــــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )43( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة �ْسـِتـب باي �ْسـِتـب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 4 املوؤرخ يف 2020/5/14 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة نزهة �شادق العلوي باإن�شاء دار ح�شانة �ْشـِتـب باي �ْشـِتـب ملدة �شنتني، حتت  ُيـرخَّ

قيد رقم )7/دح/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يــولـيـــــــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )44( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة ليتل مريكلز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 10 املوؤرخ يف 2019/12/29 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـ�س ل�شركة ليتل مريكلز داي كري �شنرت �س.�س.و باإن�شاء دار ح�شانة ليتل مريكلز ملدة  ُيـرخَّ

�شنتني، حتت قيد رقم )7/دح/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يــولـيـــــــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )45( ل�سنة 2020

َيـاحني ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة الرَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 3 املوؤرخ يف 2020/4/19 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

َيـاحني ملدة �شنتني، حتت  ـ�س لل�شيدة نفي�شة حم�شن الع�شفور باإن�شاء دار ح�شانة الرَّ ُيـرخَّ

قيد رقم )5/دح/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يــولـيـــــــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة الع�سافري ال�سغرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 3 املوؤرخ يف 2020/4/19 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة اأمل اإبراهيم الغامن باإن�شاء دار ح�شانة الع�شافري ال�شغرية ملدة �شنتني،  ُيـرخَّ

حتت قيد رقم )4/دح/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يــولـيـــــــو 2020م



العدد: 3483 – الخميس 6 أغسطس 2020

33

املجل�ص االأعلى لل�سحة

 قرار رقم )33( ل�سنة 2020

 باإ�سدار الئحة ا�سرتاطات واإجراءات ترخي�ص

 املوؤ�س�سات ال�سحية للعالج من االإدمان وتاأهيل واإعادة تاأهيل املدمنني 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونـــة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

اإىل  البحرين  دولة  ان�شمام  على  باملوافقة   1989 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التفاقية الوحيدة للمخدرات ل�شنة 1961 املعدلة بربوتوكول �شنة 1972 واإىل اتفاقية املوؤثرات 

العقلية ل�شنة 1971،

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

ال�شيدلية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،

رات العقلية، رة واملوؤثِّ  وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه،

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

ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

املعدل  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  وعلى املر�شوم 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2017 ب�شاأن وقاية املجتمع من مر�س متالزمة النق�س املناعي 

املكت�شب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه،

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

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1994 يف �شاأن تـنظيم مهنة العالج الطبيعي، املعدل بالقرار 

رقم )4( ل�شنة 2000،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  2019 ب�شاأن  ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،
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وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )6( املنعقد بتاريخ 6 �شبتمرب 2018م،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة ا�شرتاطات واإجراءات ترخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية للعالج من الإدمان 

واإعادة تاأهيل املدمنني املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

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

رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�سحة

الفريق طبيب

 حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

 رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�سحة

 

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 اأغ�شـــــــــط�س 2020م
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الئحة ا�سرتاطات واإجراءات ترخي�ص

 املوؤ�س�سات ال�سحية للعالج من االإدمان وتاأهيل واإعادة تاأهيل املدمنني

مادة )1(

 تعاريف

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

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

القانون: المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

اإعـــادة تاأهيل المدمنين: اإعادة دمج المدمنين في المجتمـــع بعد اإنهاء رحلة عالجهم وتعافيهم 

من الإدمان بالدرجة التي ت�شمح لهم بموا�شلة حياتهم ال�شابقة ب�شكل عادي.

الموؤ�س�ســـة ال�ســـحية: كل من�شاأة غير حكومية )م�شت�شفى اأو مركز طبي( يزاول خدمات العالج 

من الإدمان وتاأهيل المدمنين، اأو )مركز اإعادة تاأهيل( يزاول خدمات اإعادة تاأهيل المدمنين.                   

قـــرار الموؤ�س�ســـات ال�ســـحية: القرار رقم )2( ل�شنة 2019 ب�شـــاأن ت�شنيف الموؤ�ش�شات ال�شحية 

وال�شتراطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها في من�شاآتها وتجهيزاتها.

مادة )2(

الرتخي�ص 

مع مراعاة اأحكام القانون، ل يجوز اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو اإدارة موؤ�ش�شة �شحية اأو مزاولة اأي 

بعد  اإل  املدمنني  تاأهيل  اإعادة  اأو  املدمنني،  وتاأهيل  الإدمان  من  العالج  مبجالت  يتعلق  ن�شاط 

احل�شول على ترخي�س م�شبق من الهيئة وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )3(

تقدمي طلب الرتخي�ص

على  بالهيئة  ال�شحية  املرافق  تنظيم  ق�شم  اإىل  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  ترخي�س  طلب  ٌيقدم 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  لوزارة  التابع  �شجالت  برنامج  خالل  من  لذلك  املُعد  النموذج 

مرفقًا به امل�شتندات الآتية:

1 - ر�شم هند�شي تو�شيحي من مكتب هند�شي معتمد مبين به موقع الموؤ�ش�شة ال�شحية، واأ�شماء 

ال�شوارع المحيطة بها، وم�شاحات وم�شميات الغرف.     

2- بيـــان بعـــدد اأع�شاء الـــكادر الطبي والفنـــي والإداري مع و�شـــف موجز لموؤهالتهـــم العلمية 
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وخبراتهم الفنية.

3- �شهادة ح�شن �شير و�شلوك لمالك الموؤ�ش�شة وال�شركاء اإن وجدوا.                     

4- بيان بتحديد الخدمات المزمع تقديمها.

5- ا�شم ال�شخ�س المخول ر�شميًا بتمثيل الموؤ�ش�شة في التعامل مع الهيئة، وما يثبت تفوي�شه في 

ذلك.

6- ن�شخة من جواز �شفر اأو بطاقة هوية طالب الترخي�س وال�شركاء اإْن ُوِجدوا.

7- ا�شتمارة تقديم الطلب المتوفرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.   

8- ن�شخة من الإي�شال الدال على �شداد الر�شم المقرر على تقديم طلب الترخي�س.

مادة )4(

اإ�سدار الرتخي�ص وجتديده

اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، ُت�شِدر الهيئة الرتخي�س للموؤ�ش�شة ال�شحية  مع مراعاة 

بعد �شداد الر�شم املقرر لذلك، وتكون مدته �شنة قابلة للتجديد مددًا مماثلة.

ويجب تقدمي طلب جتديد الرتخي�س خالل ثالثة اأ�شهر قبل تاريخ انتهائه.

مادة )5(

ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سحية          

ُت�شنف املوؤ�ش�شات ال�شحية بح�شب ما تقدمه من خدمات اإىل الآتي:                 

1-  م�شت�شفيـــات للعالج والتاأهيل: تقدم خدمات العالج من الإدمان وتاأهيل المدمنين بما فيها 

خدمة اإقامة المر�شى.   

2-  مراكـــز للعالج والتاأهيل: تقـــدم خدمات العالج من الإدمان وتاأهيـــل المدمنين دون خدمة 

اإقامة المر�شى.

3-  مراكـــز اإعادة التاأهيـــل: تقدم خدمات اإعادة تاأهيل المدمنين بعـــد عالجهم، وت�شنف اإلى 

الآتي:

اأ- مراكز اإعادة التاأهيل مع الإقامة.

ب- مراكز اإعادة التاأهيل بدون اإقامة.
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مادة )6(

ا�سرتاطات االأمن وال�سالمة

ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  تتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شرتاطات وال�شوابط الآتية:

توفيـــر كاميـــرات مراقبة فـــي المداخـــل والمخارج والممـــرات وغرفة احتـــواء الخطورة مع   -1

الحتفاظ بالت�شجيل لمدة خم�س �شنوات على الأقل.

وجود �شوابط واإجراءات لتنظيم الزيارات وتحديد اأوقاتها.  -2

تطبيق اإجراءات التفتي�س على جميع القادمين للموؤ�ش�شة ال�شحية.  -3

توفيـــر غرفـــة اأو خزانة واقيـــة لل�شوائل والمواد القابلـــة لال�شتعال اأو النفجـــار، وذلك وفقًا   -4

للمعايير المعتمدة عالميًا وباإ�شراف فني متخ�ش�س في التعامل معها.

عـــدم و�شع اأقفال على اأبواب الغرف والحمامات مـــن الداخل، ومراعاة اأن يكون فتح اأبواب   -5

الحمامات للخارج متى اأمكن ذلك.

التحقق من خلو الأجنحة الداخلية من اأية اأدوات ُيحتمل اأن ُتلِحق اأي �شرر ج�شماني اأو ُيمكن   -6

اأن ُي�ِشيء المري�س ا�شتعمالها اأو ت�شاعد على اأخذ اأية فكرة انتحارية على محمل الِجد.

توفيـــر و�شائـــل ت�شاعد علـــى الت�شرف واتخاذ اإجـــراءات طبية واأمنية �شريعـــة حيال حالت   -7

محاولة النتحار.

8-  حظر وجود اأية اأدوات اأو حبال ت�شتخدم في النتحار.

تركيـــب و�شائل اأمان متعددة علـــى النوافذ، ودورات المياه، وغرف المر�شى تتنا�شب ودرجة   -9

خطورة كل منهم.

10- تثبيت لفتة وا�شحة باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر ت�شير اإلى حظر التدخين 

داخل الموؤ�ش�شة ال�شحية، ويجوز تخ�شي�س غرفة خا�شة للتدخين على اأن تكون معزولة عن 

اأماكـــن حظر التدخين ومحكمـــة الغلق ومزودة بمراوح �شفط خا�شـــة، بح�شب ال�شتراطات 

ال�شحية ال�شادرة عن وزارة ال�شحة.

11- اإجراء �شيانة دورية لالأجهزة لتوفير ال�شالمة للفنيين القائمين بت�شغيلها وللمر�شى.

12- عـــدم ال�شماح للمر�شى با�شتخـــدام الأجهزة والمعدات الطبية باأنف�شهـــم اإل تحت اإ�شراف 

مبا�شر من اأحد العاملين المخت�شين بالموؤ�ش�شة ال�شحية.

13- توفيـــر �شيـــارة اإ�شعاف على مـــدار )24( �شاعة - للحالت الطارئة فـــي م�شت�شفيات العالج 

والتاأهيل - ُمجهزة ح�شب الموا�شفات المعمول بها محليًا.

14- توفير طاقم حرا�شة على مدار )24( �شاعة في م�شت�شفيات العالج والتاأهيل، ومراكز اإعادة 
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التاأهيل مع الإقامة.

15- توفيـــر و�شائل ال�شالمـــة المهنية لحماية العاملين من المخاطـــر المهنية بما يتفق و�شروط 

ال�شحة وال�شالمة المهنية، بما في ذلك اللتزام بالآتي:

اإجراء الفح�س الطبي على العاملين قبل تعيينهم بالموؤ�ش�شة ال�شحية واإعادة الفح�س  اأ( 

كل ثالث �شنوات؛ للتثبت من مدى لياقتهم ال�شحية للعمل وموافاة الهيئة بذلك.    

ب( تح�شين العاملين �شد الأمرا�س المعدية وموافاة الهيئة بذلك.

ج( اإجراء الفح�س الطبي على العاملين بطلب من الهيئة وكلما تطلب الأمر ذلك؛ للتثبت 

من مدى لياقتهم ال�شحية لال�شتمرار في العمل.

موافاة الهيئة بما يفيد تدريب العاملين - كل ح�شب تخ�ش�شه المهني - على التعامل مع  د( 

المر�شى ذوي الحالت الحادة، وعلى طرق نقلهم بالكرا�شي الطبية المتحركة اأو حملهم 

على الأ�شرة.

16- تقع على عاتق المدير الإداري للموؤ�ش�شة ال�شحية - اأو من يفو�شه - الم�شوؤولية عن �شالمة 

العامليـــن اإذا لـــم يتجـــاوز عددهـــم )50( خم�شين عامـــاًل. واإذا تجاوزوا هـــذا العدد تكون 

الم�شوؤولية على عاتق متخ�ش�س في ال�شحة وال�شالمة المهنية.

مادة )7(

�سيا�سات املوؤ�س�سات ال�سحية  

تلتزم كل موؤ�ش�شة �شحية بتوفري �شيا�شات واإجراءات لالأمور الآتية:  

اإدخال وخروج وتحويل المر�شى ونقلهم من واإلى الموؤ�ش�شة ال�شحية.       -1

التقييـــم ال�شامل للمر�شى القادمين للموؤ�ش�شة وتحديد احتياجاتهم بح�شب حالتهم النف�شية   -2

وال�شحية.

تحديـــد الخطة العالجيـــة الق�شيرة والطويلة المـــدى لكل مري�س بح�شـــب حاجته بما فيها   -3

الفحو�شات المطلوبة، وبرنامج �شحب ال�شموم واإعادة التاأهيل.

الحفاظ على اأمن و�شالمة المر�شى والزائرين والعاملين.  -4

اللتزام بحقوق وواجبات المر�شى وذويهم.     -5

الحفاظ على خ�شو�شية المري�س و�شرية معلوماته.  -6

وجود اآلية للتحكم في المداخل والمخارج والممرات ورقابتها على مدار )24( �شاعة.  -7

وجود اآلية للتفتي�س والرقابة تمنع اإدخال اأية مواد ممنوعة اأو اأدوات حادة قد توؤثر على �شير   -8
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الخطة العالجية للمري�س و�شحته و�شالمته.

تحديـــد نظام الزيارة واأوقاتها في م�شت�شفيات العـــالج واإعادة التاأهيل، وتنظيم الت�شالت   -9

الهاتفية.

10- حظر طلب الأغذية من خارج الموؤ�ش�شة ال�شحية. 

11- توفيـــر �شيا�شة ل�شتقبال والتعامل مع الم�شابين باأمرا�س معدية مثل التهاب الكبد الوبائي 

فيرو�س )B&C(، ومتالزمة النق�س المناعي المكت�شب )اليدز(.

مادة )8(

�سروط و�سوابط املدير الطبي 

ال�شحية،  باملوؤ�ش�شة  الطبي  املدير  يف  توافرها  الواجب  وال�شوابط  ال�شروط  مراعاة  مع 

املن�شو�س عليها يف القانون وقرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اللتزام بالآتي:  

األ تقـــل درجـــة المدير الطبي في م�شت�شفـــى العالج والتاأهيل اأو مركـــز العالج والتاأهيل عن   -1

درجة ا�شت�شاري.

األ تقل درجة المدير الطبي في مركز اإعادة التاأهيل عن اأخ�شائي.  -2

اأن تكون لدى المدير الطبي خبرة منا�شبة في الإدارة.  -3

اأن يتم الح�شول على موافقة الهيئة على المدير الطبي للموؤ�ش�شة خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ   -4

الح�شول على الترخي�س.

ويكون املدير الطبي م�شوؤوًل عن اإدارة الطواقم الطبية واأي تق�شري اأو خلل يف تقدمي الرعاية 

الطبية. 

مادة )9(

�سروط و�سوابط املدير االإداري 

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اأن يكون للموؤ�ش�شة ال�شحية مدير اإداري 

م�شوؤول عن الأعمال الإدارية، وفقًا لل�شروط وال�شوابط الآتية: 

اأن يكون حا�شاًل على موؤهل - ل يقل عن درجة البكالوريو�س - في اإحدى المهن ال�شحية اأو   -1

اإدارة الرعاية ال�شحية اأو الم�شت�شفيات اأو اإدارة الأعمال.

اأن يكون متفرغًا لإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية.  -2

األ يكـــون قد �شدر �شـــده حكم نهائي في جناية اأو جنحة مخلة بال�شـــرف اأو الأمانة، بما في   -3
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ذلك جرائم المخدرات اأو الموؤثرات العقلية.

يجوز للمدير الإداري اأن يفو�س جزءًا من مهامه لغيره من العاملين في الموؤ�ش�شة ال�شحية.  -4

حال وجود فرع للموؤ�ش�شة؛ يجوز اأن يتولى المدير الإداري بمركزها الرئي�شي مهام مدير فرع   -5

الموؤ�ش�شة اأثناء غيابه.

 

مادة )10( 

 �سروط الطاقم الطبي 

التي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  يتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

الأطباء  تقدمها عدد كاف من  التي  وبح�شب نطاق اخلدمات  والتاأهيل،  العالج  تقدم خدمات 

ال�شت�شاريني، والأخ�شائيني، واملقيمني يف خمتلف تخ�ش�شات الطب النف�شي وعالج الإدمان، 

وطبيب متخ�ش�س يف الطب الباطني يف م�شت�شفيات العالج والتاأهيل، وفقًا لل�شروط الآتية:        

الطبيـــب: اأن يكـــون مرخ�شًا له من الهيئـــة ب�شفته طبيبًا، وحا�شاًل علـــى درجة الزمالة في   -1

الطـــب النف�شي، والتدريـــب المتخ�ش�س في عالج الإدمان تحت اإ�شـــراف لمدة �شنتين على 

الأقل، والدورات الأ�شا�شية في الإنعا�س القلبي الرئوي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا 

وم�شدقًا عليه من الجهات الُمخت�شة.  

اأخ�شائـــي علم النف�س: اأن يكـــون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفتـــه اأخ�شائيًا في علم النف�س،   -2

وحا�شـــاًل على درجـــة البكالوريو�س في علم النف�ـــس الإكلينيكي، اأو درجـــة البكالوريو�س في 

اأحـــد تخ�ش�شـــات علم النف�س مع دورة تدريبية خا�شـــة – ل تقل عن �شتة اأ�شهر - في عالج 

الإدمـــان، اأو على دبلوم عال اأو ماج�شتير في علم النف�س الإكلينيكي من اإحدى الجامعات اأو 

الكليات اأو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا 

كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من الجهات المخت�شة.   

اأخ�شائـــي التغذية العالجية: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئـــة ب�شفته اأخ�شائيًا في التغذية   -3

العالجيـــة، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س فـــي التغذية العالجية من اإحدى الجامعات اأو 

الكليـــات اأو المعاهد المعترف بها اأو الم�شجلة فـــي الهيئات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة 

ومجل�ـــس التعليـــم العالي، ول يعتـــد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقـــًا عليه من الجهات 

المخت�شة.  

اأخ�شائي العالج المهني: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفته اأخ�شائيًا في العالج المهني،   -4

وحا�شـــاًل على درجة البكالوريو�س في العالج المهنـــي، تخ�ش�س �شحة نف�شية وذهنية، بما 

ل يقـــل عن ثالث �شنوات درا�شية من اإحدى الجامعـــات اأو الكليات اأو المعاهد المعتمدة من 

قبـــل الهيئـــة ومجل�س التعليم العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من 



العدد: 3483 – الخميس 6 أغسطس 2020

41

الجهات المخت�شة. 

اأخ�شائـــي العـــالج الطبيعي: اأن يكون مرخ�شًا لـــه من الهيئة ب�شفتـــه اأخ�شائيًا في العالج   -5

الطبيعي، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س في العالج الطبيعي لمدة درا�شة ل تقل عن اأربع 

�شنوات من اإحدى الجامعات اأو الكليات اأو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم 

العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من الجهات المخت�شة. 

الممر�س الموؤهل في الطب النف�شي: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفته ممر�شًا موؤهال   -6

فـــي الطب النف�شي، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س في التمري�س ودبلوم عال في ال�شحة 

النف�شيـــة التمري�شية، والدورات الأ�شا�شية في الإنعا�س القلبي الرئوي، بالإ�شافة اإلى تدريب 

في مجال الطب النف�شي ل تقل مدته عن �شنة.

مادة )11(

�سروط الطاقم الفني    

التي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  تتوافر يف  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع   

تقدم خدمات العالج والتاأهيل، وبح�شب نطاق اخلدمات التي تقدمها، الطواقم الفنية الالزمة 

وت�شمل كحد اأدنى، الآتي:    

طبيـــب عـــام لديه خبرة ل تقل عـــن خم�س �شنـــوات اأو اإخ�شائي اأو ا�شت�شـــاري في الأمرا�س   -1

الباطنية

طبيب ا�شت�شاري واأخ�شائي طب نف�شي  -2

اأخ�شائي علم نف�س.  -3

اأخ�شائي عالج مهني.  -4

اأخ�شائي عالج طبيعي.  -5

اأخ�شائي تغذية عالجية.  -6

�شيدلي.  -7

فني �شيدلة.  -8

باحث اجتماعي.  -9

10- جهاز اأمن و�شالمة.

الإنعا�س  يف  الأ�شا�شية  الدورات  على  الفني  الطاقم  اأفراد  من  واحد  كل  ح�شول  وي�شرتط 

القلبي الرئوي.
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مادة )12(

�سروط طاقم التمري�ص 

ال�شحية طاقم  املوؤ�ش�شة  يتوافر يف  اأن  ال�شحية، يجب  املوؤ�ش�شات  اأحكام قرار  مع مراعاة 

رئي�س  يكون  واأن  النف�شية،  ال�شحة  جمال  يف  خربة  ولديه  – موؤهل  منا�شب  بعدد   - متري�س 

)م�شرف( التمري�س حا�شاًل على املوؤهالت العلمية الالزمة ولديه خربة يف جمال تخ�ش�شه، 

مع ح�شول املمر�س على الدورات الأ�شا�شية يف الإنعا�س القلبي الرئوي.                   

مادة )13(

ا�سرتاطات م�ست�سفيات ومراكز العالج والتاأهيل     

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اأن تتوافر يف م�شت�شفيات ومراكز العالج 

والتاأهيل، ال�شرتاطات الآتية:

اأحـــدث و�شائل للت�شخي�س والعالج من الإدمان طبقـــًا لمنظومة الت�شخي�س والعالج المتبعة   -1

عالميًا.

اإجراء المقايي�س النف�شية الالزمة للت�شخي�س والتاأهيل.  -2

و�شـــع خطـــة عالجيـــة وتاأهيليـــة خا�شة لكل مري�ـــس ُتتبع فيهـــا النظم العالميـــة في العالج   -3

الحديث.

وجـــود طبيب عام اأو اأخ�شائي اأو ا�شت�شـــاري اأمرا�س باطنية على مدار )24( �شاعة لتقديم   -4

الخدمات الطبية للمر�شى عند الحاجة.

توفيـــر عربة لالإنعا�ـــس القلبـــي والرئـــوي )Emergency Cart( تتوافر فيهـــا ال�شتراطات   -5

المن�شو�س عليها في قرار الموؤ�ش�شات ال�شحية.

توفير غرفة مجهزة لحتواء الأعرا�س الحادة للمري�س اأثناء المعالجة اأو في مرحلة التخل�س   -6

مـــن ال�شموم )الفتـــرة الن�شحابية(، مع توفير ممر�شين اثنين لـــكل مري�س في م�شت�شفيات 

العالج والتاأهيل على مدار )24( �شاعة وح�شب توجيهات ال�شت�شاري المعالج.

توفيـــر مختبر متكامـــل يحتوي على اأجهزة لك�شـــف المخدرات والموؤثـــرات العقلية في الدم   -7

والبول ون�شبة تر�شبها، واأجهزة للك�شف عن مر�س التهاب الكبد الوبائي )B&C(، ومر�س 

متالزمـــة النق�س المناعي المكت�شب )الإيدز(، اأو التعاقد مع مختبر متخ�ش�س معتمد من 

الهيئة.       

8 - اأن يتم ف�شل اأجنحة المر�شى الرجال عن الن�شاء، والبالغين عن المراهقين. 

9- تخ�شي�س مكان للعالج الترفيهي ح�شب �شعة الم�شت�شفى اأو المركز.
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مادة )14(

العيادات اخلارجية

يف  اخلارجية  العيادات  يف  تتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

م�شت�شفيات ومراكز العالج والتاأهيل، ال�شرتاطات الآتية:

اإجراءات و�شوابط اإدخال المري�س حال حدوث اأي انتكا�شة م�شتقبلية.  -1

الأدوية الحديثة للعالج من الإدمان والحالت النف�شية الم�شاحبة له، وذلك ب�شكل منتظم.   -2

3-  الخدمات ال�شت�شارية الم�شاندة.

4-  مواعيد منتظمة ودورية لمتابعة المر�شى.

مادة )15(

ا�سرتاطات اإدارة االأدوية  

العالج  ومراكز  م�شت�شفيات  تتبع  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

والتاأهيل يف اإدارة الأدوية، الآتي:         

و�شع �شيا�شة وا�شحة ومحددة ل�شرف الأدوية.  -1

و�شع رقابة �شارمة على �شرف وت�شجيل الأدوية الخا�شعة للرقابة.  -2

حفظ الأدوية المخدرة في خزانة لها بابين بقفل مزدوج مت�شل بجهاز اإنذار اأو اإ�شاءة.  -3

اتبـــاع اأ�ش�س التخزيـــن ال�شليم لالأدوية ومراقبـــة درجات الحرارة والرطوبـــة في ال�شيدلية   -4

وغرف المعالجة بالأجنحة.

توفير نظام اإنذار يربط الثالجات في ال�شيدلية بم�شوؤول ال�شيانة حال حدوث خلل.  -5

توفير قائمة بالأطباء والتوقيع الخا�س بكل منهم؛ وذلك لمطابقة الو�شفات الطبية.  -6

مادة )16(

ا�سرتاطات مراكز اإعادة التاأهيل 

يجب اأن يتوافر يف مركز اإعادة التاأهيل الآتي:  

اأن يكون العاملون في المركز حا�شلين على التدريب الالزم في مجال ال�شت�شارات النف�شية   -1

وال�شلوكيـــة والتعافي من الإدمان، وم�شرحًا لهم من الهيئة بالعمل في الموؤ�ش�شة، ومرخ�شًا 

لهم في حال كونهم اأحد مزاولي المهن ال�شحية.       

اأن يقت�شر دور المركز على تقديم ال�شت�شارة النف�شية وال�شلوكية للتعافي من الإدمان.  -2
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ان يكون هناك �شيا�شة وا�شحة للتعامل مع حالت النتكا�شة.  -3

ان يكون هناك �شيا�شة للتعامل مع الحالت الطارئة وكيفية تحويلها.  -4

ان تكون هناك �شيا�شة داخلية لمتابعة الحالت مع الطبيب والتاأكد من الفحو�شات الدورية   -5

للمراجعين.

فـــي حاله وجود اإقامة بالمركز اأن يكون هناك ممر�س / ممر�شة على مدار ال�شاعة للتعامل   -6

مع المراجعين، والتعاقد مع طبيب عام للتعامل مع الحالت الطارئة.

اأن يكـــون هناك تن�شيق ومتابعـــة مع الطبيب الم�شرف على عـــالج المري�س، مع وجود خطة   -7

عالجية مكتوبة تحدد دور الأخ�شائي النف�شي اأو المر�شد النف�شي في المركز.

األ ُيقدم للمري�س في المركز اأي نوع من العالج الدوائي اأو عالج �شحب ال�شموم.  -8

الح�شـــول على موافقـــة المري�س كتابة على التزامـــه باأنظمة المركز وعلمـــه بحقوقه اأثناء   -9

دخوله ومغادرته، وبالتزام المركز بتقديم ال�شت�شارة له. 

مادة )17(

�سوابط ال�سجالت الطبية

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية بالآتي:

اأن تدون في ال�شجل الورقي اأو الإلكتروني البيانات والمعلومات والتقارير عن المري�س والجهة   -1

المحول منها للموؤ�ش�شة، اإن وجـــدت، ومالحظات التمري�س والباحث الجتماعي واأخ�شائي 

علم النف�س واأخ�شائي العالج المهني وتوقيت مغادرة المري�س للموؤ�ش�شة ال�شحية. 

اأن تبين في الو�شفة الطبية المحررة قوة الدواء المو�شوف والكمية المو�شوفة منه بالحروف   -2

والأرقام.

األ ُيحِدث ال�شجل الإلكتروني المعني بالحفاظ على �شرية البيانات والمعلومات اأي تغيير في   -3

ال�شجل الطبي للمري�س.

الحتفـــاظ بن�شـــخ ممـــا اأجري للمري�ـــس من فحو�شـــات وتحاليـــل طبية، وخا�شـــة المتعلقة   -4

بالأمرا�ـــس المعديـــة مثل التهـــاب الكبـــد الوبائـــي )B&C(، ومتالزمة النق�ـــس المناعي 

.)HCV ،HBV ، HIV( ،)المكت�شب )الإيدز
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )19( ل�سنة 2020

ب�ساأن اإلغاء ترخي�ص و�سطاء االأوراق املالية 

لـ)مكتب النَّـْور�ص للو�ساطة املالية - ال�سيد نا�سر عبا�ص ح�سن خ�سرو(

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، 

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـْور�س للو�شاطة املالية - ال�شيد نا�شر عبا�س  ُيـلغى ترخي�س و�شطاء الأوراق املالية لـ)مكتب النَّ

ـل حتت ال�شجل التجاري رقم 9012-3. ح�شن خ�شرو( املمنوح بتاريخ 11 يوليو 1989 وامل�شجَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 يــولـيـــــــو 2020م
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ـق لغرفة البحرين  احل�ساب اخلتامي املدقَّ

لت�سوية املنازعات لل�سنة املالية 2019
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )173( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة قاليل - جممع 254

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 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 املحرق،

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 االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 02031483 الكائن مبنطقة قاليل جممع 254 من ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومناطق العمارات ذات 

الثالثة طوابق بواجهات جتارية )B3*( ومناطق اخِلْدمات 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 27 يــولـيــــــــو 2020م
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 اإعالن رقم )6( ل�سنة 2020

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر يونيو 2020

 اإعمااًل الأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات واملبيعات احلكومية

صفحة 1 من 17

تقرير الترسيات الشهري
30/06/2020من: إلـى: 01/06/2020

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

210,000.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار EQUATORخوادم النظام الحالي للتسويات والتقاص وااليداع المركزي  مناقصة BC/2020/01 1

210,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

11,370.000 BILFINGER BABCOCK 1 المواد والمعدات ن تقديم خدمات استشارية لمشروع االشراف على تنفيذ توسعة انتاج الشركة م
بيض المائدة الطازج

أمر تغييري TB/28355/2020 1

51,200.000 DELMON POULTRY CO 1 المواد والمعدات توريد اعالف صيصان بياضه مناقصة GPC-1/2020 2

62,570.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

7,960.050 VAM SYSTEMS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد عقد توظيف إداري نظم معلومات في المجلس األعلى للبيئة تجديد TB/28688/2020 1

7,960.050 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

66,011.400 SECURI CORE S.P.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات األمن والحراسة للوزارة والمنشآت التابعة لها تمديد RFPMYS/21/2016 1

66,011.400 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 2 من 17

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

76,116.688 YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 النفط نع الغاز التعاقد المباشر لمدة سنتين مع شركة يوكوجاوا لصيانة نظام التحكم بمص
3رقم 

مناقصة TB20/01048L-AMA 1

76,116.688 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

118,444.000 SYRCONSULT S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

IIتعيين استشاري لعمل التصميم و االشراف على مشروع دانات السيف  مناقصة EB/2019/E05 1

118,444.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

31,666.668 AL SAADOON BUSINESS GROUP 
S.P.C

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سترة التجاريمناقصة خدمات التنظيفات العامة لمجمع  تجديد RFP/BBIC/SM/2017/3 1

330,000.000 KPMG/FAKHRO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار علقة بتنفيذ الخدمات االستشارية إلدارة البرامج وإدارة التغيير وضمان الجودة المت
مجموعة الحلول المصرفية الرقمية األساسية من قبل البنك

مناقصة RFP/BDB/2020/2 2

361,666.668 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

-6,524.637 AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C.

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لبوليتكنك البحرينأعمال صيانة  أمر تغييري BP/007/2017 1

-6,524.637 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

221,250.000 FORTUNE PROMOSEVEN 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  مناقصه تعين وكاله للتصميم واالبداع مناقصة BIC/13/2019 1
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صفحة 3 من 17

32,000.000

11,000.000

9,040.000

15,770.000

AL WASMIYA TENT HOUSE 1

18,565.710

857.140

AHMED SHARIF FURNITURE 2

98,774.000 SUNLIGHT INTERIORS & 
EXHIBITION SPC

3

38,548.000 VAND VCREATION WLL 4

3,000.000

3,000.000

OZON PRINTING & ADVERTISING 
SOLUTIONS

5

2,069.360 GHASSAN AHMAD AL SULAIMAN 
FOOD TRADING S.P.C

6

750.000 ORANGE MEDIA GROUP OMG 7

1,200.000

340.000

UNION PRESS 8

1,193.000 SECURITY 1 9

2,520.000 NOB CONTRACTING 10

306.000 ASHRAFS 11

400.000 DAR AKHBAR AL KHALEEJ PRESS 
CO

12

2,155.000 ZAMIL COOLCARE 13

1,100.000 IPOINT 14

1,680.000 CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT 
SERVICES

15

150.000 B1 SPECIALIZED PRODUCTS 16

5,298.200 ADLIYA CONTRACTING 17

2,397.000 TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY 

18

770.000 AMPS 19

الخدمات والمزايدات واالستثمار ائزة جالتعاقد المباشر لتجهيز منطقة لفحص واستقبال الفرق المشاركة في سباق 
2020الحرين الكرى لطيران الخليج للفورمال وان 

مناقصة TB/28461/2020 2

صفحة 4 من 17

240.000 PARAGON TRADING 20

2,000.000 SAFETY PRO 66 TRADING CO 21

4,000.000 CELLMEC CO 22

1,050.000 NASSER PHARMACY 23

2,500.000 GESCHE WILLERS 24

548.000 A.R & E.M AJOOR & CO 25

415.000 INSPIRO CREATIVE SOLUTIONS 26

1,400.000 ABU RADWAN BUILDIND 
MATERIALS TRADING AND 
CONSTRUCTION 

27

525.000 SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 28

719.920 SHARAF DG 29

699.600 RADIUS MEDIA 30

100.000

170.000

MISTER MACHINE 31

350.000 ALPHA IMAGING 32

484.000

211.000

133.880

211.430

2,115.260

CASH PURCHASE 33

440.000 DRIVER AUTO SERVICES 34

271,196.5 )د.ب.(: المجموع

492,446.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

96,624.000 AL ZAMIL GROUP B.S.C. (CLOSED) 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طلب الموافقة لتأجير قطعة ارض كائنة بمنطقة فريج الفاضل بصورة مؤقتة مزايدة TB/25409/2018 1

صفحة 5 من 17

-4,851.682 SECURI CORE S.P.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات األمن والسالمة بمنطقة بالج الجزائر أمر تغييري EDAMAH/PM/047/2019 2

91,772.318 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

703,948.680 FOOD WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( محطات خدمة لمدة خمس سنوات8تأجير مرافق برادات في ثمانية ) مزايدة TB20003 1

-82,672.290 AHLI UNITED BANK 1 النفط ( في  محطات الخدمة ATMترخيص تثبيت وتشغيل ماكينة الصراف اآللي )
مدينة و الجديدة: عوالي ، المعامير ، السايه  BRCلشركة بابكو للبيع بالتجزئة 

لحد, وادي اسلمان. والمواقع الموجودة حاليا: بحير, مدينة عيسى, النزهة, الحورة, 
حيان والسهلة.

أمر تغييري TB19001 2

815,313.000 ALI AHMED AL KUWAITI 1 النفط ة محطة خدم 11تأجير مرافق للعناية بالسيارات + مرافق غسيل السيارات في 
لمدة خمس سنوات

مزايدة TB20006 3

1,436,589.390 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

399,953.000 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط توريد صمامات العزل الكروي مناقصة TP-452-2019 1

1,571,186.000 KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC

1 النفط  لتوريد قطع موصله على نظام الطلب المباشر منعقد زمني لمدة خمس سنوات 
المورد وقت الحاجه.

مناقصة RFP/Tatweer/268/2019 2

2,356.000 CGG UK. 1 النفط CONTRACT FOR INTERACTIVE TAPE MANAGEMENT 
SERVICE

تجديد C160198 3

373,934.000 FORUM MIDDLE EAST LTD 1 النفط  -توفير خدمات األيدي العاملة الفنية الماهرة 
RFP/TATWEER/371/2020 

مناقصة TP-518-2019 4

59,325.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  جيا التشغيليةتوفير إطار عمل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولو
RFP/TATWEER/356/2020 

مناقصة RFP/Tatweer/356/2020 5

USD 2,007,750.000 758,929.500* OFFSHORE ENGINEERING & 
MARKETING

1

USD 313,557.000 118,524.546* ARROW PIPES & FITTINGS FZCO 2

877,454.046 المجموع )د.ب.(:

النفط RFP/TATWEER/265/2019 -توريد أحجام مختلفة من األنابيب  مناقصة TP-425-2019 6

-34,320.000 TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 المواد والمعدات SUPPLY OF VARIOUS OF CABLE INSTRUMENT -
RFP/TATWEER/284/2019 

أمر تغييري TP-451-2019 7

104,937.215 ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE 
EAST

1 النفط مناقصة RFP/TATWEER/440/2020 -خدمات كشف وحماية األنظمة توفير  TP-573-2020 8

5,705,359.000 APERGY MIDDLE EAST LL 1 النفط ROD SERVICE RIG & ASSOCIATED SERVICES -
RFP/TATWEER/303/2019 

مناقصة TP-440-2019 9
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صفحة 5 من 17

-4,851.682 SECURI CORE S.P.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات األمن والسالمة بمنطقة بالج الجزائر أمر تغييري EDAMAH/PM/047/2019 2

91,772.318 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

703,948.680 FOOD WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( محطات خدمة لمدة خمس سنوات8تأجير مرافق برادات في ثمانية ) مزايدة TB20003 1

-82,672.290 AHLI UNITED BANK 1 النفط ( في  محطات الخدمة ATMترخيص تثبيت وتشغيل ماكينة الصراف اآللي )
مدينة و الجديدة: عوالي ، المعامير ، السايه  BRCلشركة بابكو للبيع بالتجزئة 

لحد, وادي اسلمان. والمواقع الموجودة حاليا: بحير, مدينة عيسى, النزهة, الحورة, 
حيان والسهلة.

أمر تغييري TB19001 2

815,313.000 ALI AHMED AL KUWAITI 1 النفط ة محطة خدم 11تأجير مرافق للعناية بالسيارات + مرافق غسيل السيارات في 
لمدة خمس سنوات

مزايدة TB20006 3

1,436,589.390 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

399,953.000 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط توريد صمامات العزل الكروي مناقصة TP-452-2019 1

1,571,186.000 KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC

1 النفط  لتوريد قطع موصله على نظام الطلب المباشر منعقد زمني لمدة خمس سنوات 
المورد وقت الحاجه.

مناقصة RFP/Tatweer/268/2019 2

2,356.000 CGG UK. 1 النفط CONTRACT FOR INTERACTIVE TAPE MANAGEMENT 
SERVICE

تجديد C160198 3

373,934.000 FORUM MIDDLE EAST LTD 1 النفط  -توفير خدمات األيدي العاملة الفنية الماهرة 
RFP/TATWEER/371/2020 

مناقصة TP-518-2019 4

59,325.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  جيا التشغيليةتوفير إطار عمل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولو
RFP/TATWEER/356/2020 

مناقصة RFP/Tatweer/356/2020 5

USD 2,007,750.000 758,929.500* OFFSHORE ENGINEERING & 
MARKETING

1

USD 313,557.000 118,524.546* ARROW PIPES & FITTINGS FZCO 2

877,454.046 المجموع )د.ب.(:

النفط RFP/TATWEER/265/2019 -توريد أحجام مختلفة من األنابيب  مناقصة TP-425-2019 6

-34,320.000 TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 المواد والمعدات SUPPLY OF VARIOUS OF CABLE INSTRUMENT -
RFP/TATWEER/284/2019 

أمر تغييري TP-451-2019 7

104,937.215 ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE 
EAST

1 النفط مناقصة RFP/TATWEER/440/2020 -خدمات كشف وحماية األنظمة توفير  TP-573-2020 8

5,705,359.000 APERGY MIDDLE EAST LL 1 النفط ROD SERVICE RIG & ASSOCIATED SERVICES -
RFP/TATWEER/303/2019 

مناقصة TP-440-2019 9

صفحة 6 من 17

9,060,184.261 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

161,433.000 CHAMPALIMAUD DESIGN 1 الطيران ة إستشارات هندسية لتصميم و اشراف على بناء قاعات انتظار مسافرين الدرج
األولى في مبنى المسافرين الجديد

تجديد BAC/190/2016 1

125,206.100 WHITE HAWK SECURITY CO 1 الطيران تحديث واستبدال نظام كشف االختراقات بمحيط مطار البحرين الدولي مناقصة BAC/340/2020 2

39,125.000 DG JONES & PARTNERS M.E W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لحساب التكلفة لمشروع اعادة تأهيل المبنى  تعيين شركة خدمات استشارية
الرئيسي لشؤون الطيران المدني

مناقصة BAC/303/2019 3

13,800.000 ZAYANI OTIS ELEVATOR CO 1 الطيران ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF OTIS 
ELEVATORS AND ESCALATORS AT THE TERMINAL 

BUILDING,  BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

تجديد BAC/FM/04/2014 4

94,122.000 MOHAMMED JALAL & SONS 
COMPANY LIMITED W 

1 الطيران المحطات المتنقلة لهاتزويد أجهزة الكشف المواد المتفجرة السائلة و  مناقصة BAC/320/2020 5

156,705.000 AL WASMIYA TENT HOUSE 1 الطيران تأجير خدمات من أجل تصميم، تزويد، نصب، و صيانة خيمة من أجل التجارب 
التشغيلية ونقل الحركة الجوية لشركة مطار البحرين

تمديد BAC/297/2019 6

12,350.000 AL WASMIYA TENT HOUSE 1 الطيران تأجير خدمات من أجل تصميم، تزويد، نصب، و صيانة خيمة من أجل التجارب 
التشغيلية ونقل الحركة الجوية لشركة مطار البحرين

أمر تغييري BAC/297/2019 7

602,741.100 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة ممتلكات البحرين القابضة
أخرىعمالت  دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

463,500.000 HOUSE OF TRAVEL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة محدودة لتعيين وكالة سفريات لشركة ممتلكات البحرين القابضة مناقصة TC/0031/2019 1

85,500.000 BDO JAWAD HABIB 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقديم خدمات التدقيق الداخلي مناقصة TC/0025/2019 2

549,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

USD 700,000.000 264,600.000* G.E WATER & PROCESS 
TECHNOLOGIES

1 النفط SUPPLY OF WATER TREATMENT & PROCESS 
CHEMICALS AND ASSOCIATED TECHNICAL 

SERVICES 

تجديد Q082866(25) 1

112,800.000   ٍ SOLIDARITY - AL AHLIA 
INSURANCE CO (SOLIDARITY)

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار GROUP LIFE AND PERSONAL ACCIDENT 
INSURANCE PROGRAMME FOR SENIOR / 

EXECUTIVE MANAGEMENT 

تجديد T150105)M&G( 2

54,035.000 OIL-DRI CORPORATION 1 النفط PURCHASE OF CLAY FOR THE KEROSENE MEROX 
UNIT

مناقصة 13540-3 (TSD) 3
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صفحة 7 من 17

370,128.000 BAHRAIN TRADING AGENCIES 1 النفط INSPECTION AND MAINTENANCE OF TRANE AIR-
COOLED CHILLERS AT REFINERY

مناقصة T13905 (54) 4

1,394,296.875 MC6 INDUSTRIAL SERVICES 1

1,394,296.875 CAPE RB HILTON 2

2,788,593.750 المجموع )د.ب.(:

النفط ي فلمدة خمس سنوات لتوفير خدمات مراقبي أعمال الحريق والسالمة عقد زمني 
مناطق العمليات بالشركة

مناقصة T190116 (26 ) 5

45,520.000 MARSH LTD. 1 النفط AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY 
INSURANCE

تجديد TB/11910/2010 6

1,880.000 BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 1 النفط AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY 
INSURANCE

تجديد TB/11910/2010 7

122,000.000 FAKHROO ELECTRONICS 1 النفط PROVISION OF SUPPORT SERVICES FOR BAPCO 
DATA NETWORK

مناقصة T12437 (24) 8

155,000.000 FINE FOODS 1 النفط في  توفير خدمة التموين باالضافة الى خدمات توصيل الطلبات لموظفي النوبات
مواقع الشركة المتعدده

تجديد T150030 9

394,103.000 HOWDEN THOMASSEN M.E 1 النفط اتفاقية استشارية للصيانة والدعم الفني لمعدات الضاغط من طراز هاودن 
ثوماسون و ميتسوي

مناقصة T190082 (65) 10

16,000.000 BAHRAIN FORUM 1 النفط PROVISION TRAVEL IMMIGRATION AND LMRA 
SERVICES TO HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

تجديد C170120 11

4,324,659.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة هال بحرين للضيافة
عمالت أخرى دينار بحريني الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

896,530.000 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 المواد والمعدات PROCURING STANDARD GROUND HANDLING 
AGREEMENT SERVICES

مناقصة RFP/HALA/14/2020 1

177,236.000 SUPER LAUNDRY 1 الطيران لتوفير خدمات المغسلة من أجل شركة هال بحرينإبرام عقد  مناقصة RFP/HALA/10/2020 2

1,073,766.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

31,211.000 UNITED AIRPORT GEORGIA LLC 1 الطيران AVIATION SERVICES AT TBILISI INTERNATIONAL 
AIRPORT

أمر تغييري TB/23511/2017 1

77,000.000 الهالل للكمبيوتر 1 الطيران تحديث نظام حفظ البيانات وتجديد نظام النسخ اإلحتياطي للبيانات مناقصة 20-01-2097-BTB 2

45,289.000 COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED (CIAL)

1 الطيران RENEWAL OF CARGO HANDLING SERVICES 
CONTRACT AT COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT 

(COK)

تجديد TB/23637/2017 3

صفحة 8 من 17

134,192.000 OMAN AIR S.A.O.C 1 الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT SALALAH 
INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/28244/2020 4

196,916.000 AWAC TECHNICS 1 المواد والمعدات اريس  فرنساب -الصيانة الفنية لالسطول في مطار تشارلز ديجول  تجديد 15-4-1360-ITC 5

233,840.000 DANAT ALKHALEEJ TRAVEL 1 الطيران CATERING SERVICES AT SYDNEY, AUSTRALIA. مناقصة TB/28721/2020 6

452,880.000 BLUE OASIS BUILDING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار LEASE OF NEW BUILDING FOR GULF AIR CABIN 
CREW ACCOMMODATION (BLUE OASIS)

تجديد TB/23669/2017 7

183,394.587 ORACLE SYSTEMS LIMITED 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ORACLE SUPPORT CONTRACT تجديد TB/9817/2009 8

1,504,696.000 MACROASIA 1 الطيران لفلبينا –الخدمات التموينية في مطار نينوي اكويون الدولي في مانيال  مناقصة 19-10-2053-BTB 9

600,000.000 MEMAC OGILVY & MATHER. 1 الطيران APPOINTMENT OF CREATIVE AGENCY مناقصة 19-4-1951-BTB 10

5,949.000 WORLDWIDE EXPRESS COMPANY 1 القطاع غير محدد RENEWAL OF GENERAL SALES AGENT FOR SOUTH 
KOREA

تجديد TB/12564/2010 11

108,122.920 COMMON USER LOUNGE 1 الطيران LOUNGE SERVICES AT MUNICH INTERNATIONAL 
AIRPORT

مناقصة TB/28243/2020 12

52,961.000 AENA LOUNGE S.M.E. S.A 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT FOR PROVISION OF 
SERVICE FOR THE USE OF THE VIP LOUNGE AT 

AEROPUERTO DE MALAGA INTERNATIONAL 
AIRPORT 

مناقصة TB/28400/2020 13

52,333.000 GLOBE AIR CARGO 1 القطاع غير محدد تعيين وكيل مبيعات للشحن في أروبا تجديد 11-09-0910-ITC 14

324,000.000 KHALIFA BIN ABDULLA AHMED AL-
SAAD

1 القطاع غير محدد CABIN CREW ACCOMMODATION تجديد TB/11866/2010 15

1,000,062.000 NEWREST - FRANCE 1 الطيران خدمات التموين في مطار جارلز ديقول باريس مناقصة 19-06-1993-BTB 16

317,745.000 SAUDI AEROSPACE ENGINEERING 1 الطيران AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT LINE 
MAINTENANCE AT PRINCE NAYEF BIN ABDULAZIZ 

REGIONAL AIRPORT - GASSIM ELQ

تجديد 16-12-1635-BTB 17

747,390.000 MAGIC SHINE CLEANING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد خدمات عمال النظافة و العمالة المؤقتة لشركة طيران الخليج مناقصة 19-12-2078-BTB 18

58,645.000 ROYAL JORDANIAN AIRLINES 1 الطيران الدولي  العراق صيانة خطوط الدعم الفني للطائرات في مطار إربيل مناقصة 19-12-2080-BTB 19

67,973.000 DISCOVER MOMENTUM 1 الطيران SELECTION OF PASSENGER AND CARGO GENERAL 
SALES AGENT (GSA) IN RUSSIA

تجديد 14-7-1276-ITC 20

3,868,317.000 ETIHAD AIRPORT SERVICES 1 الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT ABU DHABI 
(AUH) AIRPORT

تجديد TB/17395/2013 21

صفحة 9 من 17

USD 21,791.000 8,236.998* AMADEUS IT GROUP 1 الطيران MAINTENANCE AND SUPPORT AGREEMENT FOR 
CRANE FF AND CRANE 4C SOFTWARE SYSTEM

تمديد TB/20461/2015 22

272,927.000 KUWAIT AIRWAYS CO 1 الطيران ي في الدعم الفني والصيانة ألسطول الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدول
ة العربية السعوديةالمملك –جدة 

مناقصة 19-02-1932-BTB 23

10,344,080.505 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

34,680.000 ASCON 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير االيدي العاملة ) منظفين وعمال ضيافة(  للمركز مناقصة BCSIES/2/2019 1

34,680.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

5,544.000 MANAZEL CONSTRUCTION 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي تجديد RFP/ICC/2018/1 1

67,082.400 FIRST CHOICE CLEANING 
SERVICES CO W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي مناقصة RFP/ICC/2020/1 2

72,626.400 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

دانات –معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,394.000 MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار CLEANING SERVICES تجديد TB/27298/2019 1

3,969.000 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار SECURITY GUARD CONTRACT تجديد TB/27131/2019 2

6,363.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

150,480.000 AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST

1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  تنقيب ومسح ومراقبة المواقع االثرية مناقصة 2/2020 1

150,480.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

63,765.000 GULF REPS LTD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مكتب تمثيلي في المملكة العربية السعودية مناقصة BTEA/140/2020 1
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صفحة 9 من 17

USD 21,791.000 8,236.998* AMADEUS IT GROUP 1 الطيران MAINTENANCE AND SUPPORT AGREEMENT FOR 
CRANE FF AND CRANE 4C SOFTWARE SYSTEM

تمديد TB/20461/2015 22

272,927.000 KUWAIT AIRWAYS CO 1 الطيران ي في الدعم الفني والصيانة ألسطول الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدول
ة العربية السعوديةالمملك –جدة 

مناقصة 19-02-1932-BTB 23

10,344,080.505 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

34,680.000 ASCON 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير االيدي العاملة ) منظفين وعمال ضيافة(  للمركز مناقصة BCSIES/2/2019 1

34,680.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

5,544.000 MANAZEL CONSTRUCTION 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي تجديد RFP/ICC/2018/1 1

67,082.400 FIRST CHOICE CLEANING 
SERVICES CO W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي مناقصة RFP/ICC/2020/1 2

72,626.400 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

دانات –معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,394.000 MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار CLEANING SERVICES تجديد TB/27298/2019 1

3,969.000 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار SECURITY GUARD CONTRACT تجديد TB/27131/2019 2

6,363.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

150,480.000 AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST

1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  تنقيب ومسح ومراقبة المواقع االثرية مناقصة 2/2020 1

150,480.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

63,765.000 GULF REPS LTD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مكتب تمثيلي في المملكة العربية السعودية مناقصة BTEA/140/2020 1

صفحة 10 من 17

67,000.000 HILLS BALFOUR 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المكاتب التمثيلية في المملكة المتحدة و ايرلندا الشمالية مناقصة BTEA143/2020 2

130,765.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

6,150,000.000 OLIVER WYMAN 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تعيين شركة استشارية لدعم و تنفيذ مشروع تطوير عدد من مبادرات هيئة 
الكهرباء و الماء 

مناقصة TB/28816/2020 1

177,900.000 SIXPENCE CONSULTING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سنوات3تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات المشتركين لمدة ) تجديد 2015-231-RP-CC 2

396,956.200 MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 المواد والمعدات في  ملم وذلك الستخدامها في نقل المياه 400تزويد خراطيم لنقل المياه قطر 
حاالت الطوارى

مناقصة 4632/2019/3100 3

95,154.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ياتالبتروكيماو -استبدال نظام التحكم االوتوماتيكي بالمحطة الفرعية لنقل الكهرباء مناقصة 2019-085-PP-ETD 4

131,994.450 AL AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ركين الخارجية لمبنى خدمات المشت ترميم واصالح واستبدال األعمدة التجميليه
بالجفير

مناقصة 2019-219-PP-FRSD 5

337,848.000 MICROCENTER 1 المواد والمعدات مدة ل -ء إجراء عمليات المسح لنظام المعلومات الجغرافية  بهيئة الكهرباء والما
عامين

تجديد 2017-232-RP-GIS 6

722,630.000 GULF SERVICES CO 1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

RTU FOR 11KV DISTRIBUTION SUBSTATION 
AUTOMATION

مناقصة 2019-148-PM-EDD 7

160,733.333 باوك لالتصاالت 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( مركبة1000تزويد نظام تعقب المركبات لعدد ) مناقصة 2019-209-RP-FRSD 8

66,658.333 CANAR TRADING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مدة سنتينلتزويد الهيئة بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية  تجديد 2017-199-RP-GIS 9

76,584.270 NGN INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المعلومات.تزويد خدمة مراقبة امن نظام  تجديد 2017-098-RP-ISD 10

294,090.000 HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L

1 المواد والمعدات مناقصة DBDSالتعامل مع صدأ النحاس في زيوت لمحوالت و إزالة مركب الكبريت  2019-196-PP-ETD 11

368,170.000 HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L

1 المواد والمعدات  صيانة وفحص محوالت ومفاعالت الضغط العالي في محطات شبكة نقل الكهرباء
لمدة عامين

مناقصة 2019-188-RP-ETD 12

214,135.000 RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL

1 المواد والمعدات والمحوالت في عدد من استبدال وتحديث لوحات وأجهزة الحماية للمغذيات 
محطات نقل الكهرباء

مناقصة 2019-190-PP-ETD 13

673,000.000 BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقديم خدمات التأمين لمدة عام واحد تجديد 2019-151-PM-ISSD 14

4,667.760 TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 3( سائقي مركبات خفيفة لمدة 11تزويد عدد ) أمر تغييري 2018-104-RP-FRSD 15

81,424.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 المواد والمعدات باءتزويد قطع غيار لنظام اإلتصاالت والتحكم بالمحطات الفرعية لنقل الكهر مناقصة 2019-110-PS-ETD 16
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صفحة 11 من 17

162,960.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

SUPPLY OF MOBILE CLOSED USER GROUP (CUG) 
FOR EWA-2 YEARS

تجديد 2017-228-RM-FRSD 17

58,537.500 ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 واالستشارات اإلنشاءات 
الهندسية

اء والماء تزويد وتركيب الجرانيت بمبنى العناية بالمشتركين التابع لهيئة الكهرب
بمنطقة الجفير

مناقصة 2019-214-PP-FRSD 18

3,230.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

SUPPLY OF MOBILE CLOSED USER GROUP (CUG) 
FOR EWA-2 YEARS

أمر تغييري 2017-228-RM-FRSD 19

14,140.000 AL THAWADI ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST

1 المواد والمعدات صيانة وفحص وتصليح رافعات علوية بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة 2019-193-RP-EPD 20

53,640.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات JOINT KIT & TERMINATION KIT مناقصة PT/CSD/MM/2020/043 21

265,697.041 MOHAMMED FAKHROO & BROS 1

5,604.220 INFRASHORE MECHANICAL 2

271,301.261 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات WATER FITTINGS مناقصة TC/MH/PT-
160/10/2019

22

24,359.500 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 المواد والمعدات FIBER OPTIC CABLE مناقصة SP/OK/PT-
189/12/2019 

23

110,000.000 COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

1 المواد والمعدات حامض الكبريتيك مناقصة SP/NF/PT-190/12/2019 24

211,953.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات كابالت كهربائية مع أطراف عازلة مناقصة PT/CSD/OK/2020/019 25

21,800.000 EMCO CO 1 المواد والمعدات مناقصة أجهزة لمعدات المياه PT/CSD/FN/2020/018 26

129,797.910 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات EBARA SPARE PARTS FOR RAS ABU JARJUR 
STATION

مناقصة PT/CSD/NF/2020/035 27

38,637.000 AMEERI STORES 1 المواد والمعدات CUT-OUT مناقصة PT/CSD/MM/2020/042 28

153,664.364 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1

2,022.870 INFRASHORE MECHANICAL 2

155,687.234 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات WATER FITTINGS مناقصة TC/MM/PT-
191/12/2019 

29

243,500.000 EMCO CO 1 المواد والمعدات WATER METER مناقصة PT/CSD/MA/2020/012 30

31,800.000 YUSUF BIN AHMED KANOO 
COMPANY W.L.L 

1 المواد والمعدات SUPPLY OF ANTISCALE, HIGH TEMPERATURE FOR 
SITRA POWER & WATER STATION

مناقصة PT/CSD/AY/2020/061 31

78,000.000 خيبر للتجارة 1 المواد والمعدات JOINT KIT مناقصة PT/CSD/MA/2020/038 32

صفحة 12 من 17

66,284.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات JOINT KIT مناقصة PT/CSD/MH/2020/060 33

67,310.000 BAHRAIN PIPES 1 المواد والمعدات PIPE, PVC مناقصة PT/CSD/MM/2020/067 34

11,694,882.751 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

3,490.000 INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار BACKUP & RECOVERY SOLUTION أمر تغييري CIO/2014/02 1

203,667.000 CRINSONLOGIC 1 القطاع غير محدد SINGLE SIGN ONالمشروع الوطني لنظام الدخول الموحد  تجديد eGA/2009/13 1

19,097.560 FAKHROO IT SERVICES 1 المواد والمعدات INFORMATION TECHNOLOGY OPERATION 
MANAGMENT 

تجديد CIO/2013/08 2

226,254.560 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

67,200.000 TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ظفي مو 10موظفي استقبال و 5البيولوجيا ومدخلي البيانات  5التعاقد لتوفير 
خدمات العمالء

أمر تغييري LMRA/2019/04 1

469,573.650 TAZUR COMPANY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم سوق العمل مناقصة LMRA/2020/02 2

536,773.650 بالدينار البحريني: مجموع الترسيات

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

-303,716.000 ORLANDO CONT CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ة لمباني وزارة اإلسكان في مناطق البحرين مقاولة صيان -مناقصة زمنية 
Cالمختلفة. مقاولة رقم 

أمر تغييري HP/03/13 1

-303,716.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

683,771.000 MEDIA WAYS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار لسيف امزايدة لتشييد وتاجير وتشغيل اعالن من نوع علبة مضاءة وبرزما بمنطقة 
بمحافظة العاصمة لمدة خمس سنوات

مزايدة MUN/CM/A22/2019 1

30,100.000 CROWN INDUSTRIES 1 المواد والمعدات مةالمتضررة بفعل حوادث الطرق العابيع قطع حديد حواجز السالمة المرورية  مزايدة TB/28845/2020 2
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صفحة 13 من 17

-137,710.000 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة زمنيه لتزويد حشائش الباسبلم أمر تغييري MUN/CMS/16/2017 3

-60,390.411 SARAYA CONTRACTORS CO 1 واالستشارات اإلنشاءات 
الهندسية

)مناقصة حديقة المحرق الكبرى )المرحلة االولى أمر تغييري MUN/CMS/25/2017 4

14,647.500 AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

منزل ضمن مشروع البيوت اآليلة للسقوط   22االشراف الهندسي لعدد  تجديد MUN/CMS/10/2018 5

3,100,000.000 THE MALLS REAL ESTATE 
DEVELOPMENT

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مزايدة انشاء وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي مزايدة MUN/CMS/A28/2019 6

164,950.000 D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مرحلة التنفيذ لمشروع مركز المعارض  –مناقصة خدمات مسح الكميات 
والمؤتمرات بالصخير

مناقصة SPD-20/0004 1

-987,204.000 BAHRAIN PIPELINE CONST. 1 القطاع غير محدد  مشاريع الصرف الصحي
 حزمة محدودة لشبكة تصريف مياه األمطار

2Bالمرحلة 

أمر تغييري SD-02/2011 2

198,621.739 ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

درسة الرفاع أعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لم
 الغربي الثانوية للبنات

مناقصة BMD-20/0011 3

341,330.000 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

درسة المنامة اعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لم
الثانوية للبنات في منطقة المنامة

مناقصة BMD – 20/0006 4

238,700.000 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

درسة فاطمة الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لمأعمال 
 الزهراء االبتدائية للبنات

مناقصة BMD-20/0009 5

196,900.000 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

رسة جد لمد أعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية
 حفص الصناعية الثانوية للبنين

مناقصة BMD–20/0010 6

3,783,715.828 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

401,475.000 AWAL STATIONERY 1 المواد والمعدات IMPACTشراء كتب اللغة اإلنجليزية للتعليم اإلعدادي سلسلة  مناقصة M/13/2020 1

160,020.000 AWAL STATIONERY 1 المواد والمعدات UPSTREAMشراء كتب اللغة االنجليزية للتعليم اإلعدادي سلسلة  مناقصة M/07/2020 2

561,495.000 بالدينار البحريني: مجموع الترسيات

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

61,005.000 MAGIC SHINE CLEANING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير مراسلين و مستخدمين للضيافة وعمال نظافة لوزارة الخارجية تمديد MOFA/1/2017 1

61,005.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 14 من 17

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

25,882.500 PALACE INTERPRISES 1

21,672.000 دايركت سبورت للخياطة الرجالية 2

49,990.500 المركز الرياضي االوروبي 3

2,457.000 ALBARAKA EXHIBITION 4

100,002.000 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات توفير مواد رياضية لوزارة الداخلية مناقصة 01-2020 1

30,450.000 ALMOAYED DATA GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المباشر الستبدال حاوي بيانات نظام أفقطلب الشراء  مناقصة TB/28855/2020 2

164,919.996 MANAMA SCIENTIFIC CO 1 المواد والمعدات ة لمدة ثالث شنواتمناقصة زمني -مناقصة توفير مواد مختبرية لوزارة الداخلية  مناقصة 08/2019 3

295,371.996 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

SAR 514,500.000 51,450.000* COMPUTER WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ركز متزويد وتركيب اجهزة الحاسب االلي ومتطلبات البنية التحتية للشبكة في 
الكلى بمنطقة الرفاعغسيل 

مناقصة MOH/106/2019 1

-14,880.000 ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 2

28,957.000 AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

1

13,934.000 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 2

42,891 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات في السنابس أ-توفير أثاث مكاتب لمقر الوزارة أبراج الخير مناقصة MOH/122/2019 3

67,200.000

18,480.000

MASKATI BROTHERS & COMPANY 1

10,027.500

35,700.000

33,468.750

13,860.000

ABDUL RAHMAN & EBRAHIM MOHD 
AJOOR & CO

2

12,600.000 BLACK SEA TRADING 3

المواد والمعدات روس الشراء المباشر ألجهزة ومستلزمات طبية للكشف وللعالج وللوقاية من فاي
COVID-19 -كورونا التاجي المستجد 

مناقصة TB/28683/2020 4
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صفحة 15 من 17

14,320.425

41,501.250

CREATIVE INDUSTRIES 4

41,580.000 WELL FLOW GULF TRADING CO 5

157,449.600 GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO 

6

14,017.500

10,218.000

18,263.500

16,218.450

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 7

30,800.000

10,057.500

24,975.000

AMWAJ INTEGRATED W.L.L 8

10,867.500 MAHMOOD AKBAR ALI RIDHA CO. 
W.L.L

9

71,000.000 KHALIJI MEDICARE FOR MEDICAL 
EQUIPMENT

10

17,600.000

11,542.600

GULF PHARMACY 11

70,120.000 MANAMA SCIENTIFIC CO 12

155,000.000 AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO

13

940,000.000

14,332.270

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 14

122,500.000 LIFE LINE MEDICAL DEVICES W.L.L 15

10,080.000

13,980.000

AL KABEER CONTRACTING 16

2,007,759.845 المجموع )د.ب.(:

506,922.224 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1

41,979.900 ALJISHI EST. W.L.L 2

352,517.526 YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY 

3

والمعداتالمواد  شراء وتوفير أدوية مناقصة MOH/012/2019 5

صفحة 16 من 17

175,495.520 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 4

1,076,915.170 المجموع )د.ب.(:

3,164,136.015 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,134.000 BATSCO CO. W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير وتشغيل قوة أمنية لحراسة منطقة البحرين العالمية لالستثمار أمر تغييري MOIC/13/2016 1

2,134.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

2,912.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار TSMتجديد عقد صيانة نظام النسخ االحترازي  تجديد TB/25508/2018 1

156,752.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار سيارات  أمر تغييري HFR/06/2019 2

159,664.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

USD 1,489,950.000 563,201.100* OLIVER WYMAN 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  مضافةتقديم الخدمات االستشارية لتنفيذ المرحلة الثانية في تطبيق القيمة ال أمر تغييري TB/27128/2019 1

563,201.100 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,253,000.000 ENTERTAINMENT NETWORK 
LIMITED

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 5( لمدة 104.2طرح مزايــدة عامــة دولـيـة لـلتـردد ) مزايدة INFO/13/2019 1

1,253,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

123,212.500 GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

صيانة المحطة الفرعية لتوزيع الكهرباء بإستاد البحرين الوطني مناقصة RFPMYS/10/2019 1

4,733,820.000 PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استثمار أرضي نادي الرفاع الرياضي مزايدة RFPMYS/3/2020 2

صفحة 17 من 17

-3,999.000 TASHEELAT CAR LEASING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 3لمدة استئجار المركبات لوزارة شؤون الشباب والرياضة  أمر تغييري RFPMYS/23/2018 3

4,853,033.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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رقم الدعوى: 2020/11/غرفة

اإعالن بقرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع ومبوعد جل�سة اأمامها

المدعية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده �س.م.ب مقفلة )�شجل تجاري رقم 1427(، وكيلها 

المحامي اإياب اإبراهيم جهاد.

عنوانه: بناية بنك البحرين الوطني، الدور 7، المنامة، �شارع الحكومة.

.Thorn emi kenwood small applicance ltd، intl division :المدعى عليها

عنـــوان اآخـــر مقر لها: المنامة، مرفـــاأ البحرين المالي، البرج الغربـــي، بناية 1459 مجمع 346 

.13B مكتب

قرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )21/ل40( ل�سنة 2020

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2020/11/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:  ُت�شكَّ

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها املذكورة اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية 

ر عقدها يوم الثالثاء  النزاع يف الدعوى رقم 2019/11/غرفة، ومبوعد اأول جل�شة اأمامها واملقرَّ

وعنوانها: بناية  الغرفة  مبقر  وذلك  �شباًحا،   11:45 ال�شاعة  عند   2020 اأغ�شط�س   18 املوافق 

البارك بالزا، الطابق الثالث، القاعة رقم 1، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، 

املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها الغرفة مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

          

 مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

اإعالنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2019/39/غرفة

اإعالن مبوعد ح�سور جل�سة اأمام الهيئة

المدعـــي: بنك البحرين وال�شرق الأو�شط، وكالوؤه المحامون: حاتم �شريف الزعبي، قي�س حاتم 

الزعبي، حامد عبدالرحمن المحمود، حاتم قي�س الزعبي. 

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

مرفاأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

المدعى عليه االأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

اآخر عنوان معلوم له: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545.

المدعى عليه الثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر.

عنوانه: منزل 1665، مجمع 1204، مدينة حمد، مملكة البحرين. 

وكيله: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن.

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

المدعى عليه الثالث: محمد عزام علي اأحمت.

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

المدعى عليه الرابع: خليل اأكبر اأحمد ح�شن.

وكيله: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن.

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

المدعى عليه الخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنوانه: فيال 27، طريق 2056، مجمع 520، بلدية 1179 فواز قاردن، باربار.

المدعى عليه ال�شاد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنوانه: فيال 2660، طريق 4095، مجمع 540، مملكة البحرين.

المدعى عليه ال�شابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنوانه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم الأول والثالث واخلام�س املذكورين  تعلن غرفة البحرين 

اآنفًا مبوعد ح�شور جل�شة اأمام الغرفة بتاريخ 18 اأغ�شط�س 2020 عند ال�شاعة 11:00 �شباًحا، 

الثالث،  الطابق   ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  وعنوانها بناية  الغرفة،  مبقر  عقدها  واملقرر 

مبنى 247، �شارع  1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

     

 مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 



العدد: 3483 – الخميس 6 أغسطس 2020

80

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )453( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  للرجال  �شتار  اأحمد  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالقادر، 

بموجب القيد رقم 132888، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل عبدالقادر، ويون�س مياه رب 

مياه، وعلم مجفور، وجبل اأحمد �شراج الدين، وكبير الدين اإم دي �شوهراب الدين.     

اإعالن رقم )454( 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 التي تحمل ا�شم )الفرحان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 121280-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم 

ال�شيد/ اأحمد عبداهلل فرحان ثاني، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )455( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )اإك�س اإ�س فور اآرابيا/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71021، طالبين تغيير 
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دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ زهرة عبداهلل اأحمد فردان.

اإعالن رقم )456( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع بلو �شويمنج كراب لحفظ الأ�شماك(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 40824-5، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )457( 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/ عبداهلل 

بموجب  الم�شجلة  دوعالة(،  )كفتريا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دعاله،  ور�شام  حر�شي  حاجي 

القيد رقم 46641-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل حاجي حر�شي ور�شام دعاله، و
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