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 مر�سوم رقم )60( ل�سنة 2020

باإعادة تنظيم وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )55( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�شال والتوعية.

ثانياً: الوكيل الم�شاعد للرقابة والموارد، وتتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

3- اإدارة التفتي�س.

ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه:

1- الوكيل الم�شاعد لتنمية ال�شناعة، وتتبعه:

اإدارة التنمية ال�شناعية. اأ- 

ب- اإدارة تنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة.

ج- اإدارة المناطق ال�شناعية.

2- الوكيل الم�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات، وتتبعه:

اأ-  اإدارة الت�شجيل.

ب- اإدارة رقابة ال�شركات.

3- الوكيل الم�شاعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:

اأ-  اإدارة الفح�س والمقايي�س.
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ب-  اإدارة حماية الم�شتهلك.

ج- اإدارة التجارة الخارجية والِمـْلـكية ال�شناعية.

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )55( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

املادة الثالثة

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 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 الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 �شـفـــــــــر 1442هـ

الموافق: 21 �شبتمبر 2020م
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 مر�سوم رقم )61( ل�سنة 2020

بنْدب وكيل يف وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى الأمر امللكي رقم )13( ل�شنة 2018 بتعيينات ق�شائية،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون العدل وال�شئون الإ�شالمية بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيندب ُكـلَّ الوقت القا�شي عي�شى �شامي اأحمد املناعي، وكياًل للعدل وال�شئون الإ�شالمية يف 

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 �شـفـــــــــر 1442هـ

الموافق: 21 �شبتمبر 2020م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )92( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�ش موظفي اإدارة التفتي�ش بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

والرقابة  الأ�شعار  ب�شاأن حتديد   1975 ل�شنة  بقانون رقم )18(  املر�شوم  بعد الطالع على 

عليها، وتعديالته،

واملكاييل،  واملقايي�س  باملوازين  اخلا�س   1977 ل�شنة   )6( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

القيمة، 

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

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

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )39( منه، 

ل بالقانون  ـرات اجلغرافية، املعدَّ وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماية املوؤ�شِّ

رقم )16( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )10( منه، 

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
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وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 

)33( منه،

الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

د لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،  وعلى قانون )نظام( التنظيم ال�شناعي املوحَّ

ال�شادر بالقانون رقم )81( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )5( من مواد الإ�شدار واملادة 

)26( من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه، 

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغـ�س التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)26( منه،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة )17( 

منه،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل موظفو اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة  ُيـخوَّ

ـْبط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة  ماأموري ال�شَّ

لأحكام القوانني الواردة بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

1-   اأنوار �شالح محمد مجيران.

2-   �شعود اإبراهيم محمد المحمود.

3-   �شيد ح�شين جعفر الق�شاب.

4-   عائ�شة محمد عبداهلل جناحي.
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املادة الثانية

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

                           

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شـفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 �شبتمــبر 2020م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )93( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْسـل الأموال

ـ�ش له بجْمع املال لالأغرا�ش العامة ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخَّ

و�سوابط التدقيق والرقابة عليها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

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

ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

2013 بتحديد الوزارة املخت�شة وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 

بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9(  اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، املعدَّ تطبيق 

ل�شنة 2007،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 

لالأغرا�س العامة، ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  �شيا�شات  ـع  و�شْ بت�شكيل جلنة   2019 ل�شنة  القرار رقم )18(  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

التابعة  للمراكز  الت�شغيلية  احل�شابات  تنظيم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

لوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

ـذة بوزارة الداخلية، وبعد التن�شيق مع الوحدة املنفِّ

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

مادة )1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

ـنَة  حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإٍ�شالمية والأوقاف.

ـــع �شيا�شـــات حْظـــر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويـــل الإرهاب المن�شـــو�س  اللجنـــة: لجنـــة و�شْ

عليها في المادة )4( من المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شـــاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )4( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. ـَحـرِّ الوحدة المنفذة: اإدارة التَّ

عات  ـَبـرُّ جْمع المال: كل ن�شاط يقوم به �شخ�س طبيعي يكون الغر�س منه جْمـع الأموال اأو قبول التَّ

النقدية اأو العينية لالأغرا�س الدينية باأية و�شـــيلة من و�شـــائل جْمـع المال، وذلك من اأيِّ �شخ�س 

طبيعي اأو اعتباري داخل المملكة اأو خارجها.

ـ�ـــش له: كل �شـــخ�س طبيعي تم مْنـُحـه ترخي�شـــًا بجْمـع المـــال اأو اأخطرته الوزارة بقبول  المرخَّ

ع بالن�شـــبة لالأغرا�س الدينية ِوْفـقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن  ـَبـرُّ التَّ

تنظيم جْمـع المال لالأغرا�س العامة.

م�سئول اللتزام: ال�شـــخ�س الم�شـــئول عن مراقبة الأ�شـــخا�س المكلَّـفين من ِقـَبـله بجْمـع المال 

لالأغرا�ـــس العامة، ومـــدى اللتزام بمتطلبات القوانين والت�شـــريعات ذات العالقة، والإبالغ عن 

العمليات الم�شبوهة اأو الم�شكوك في �شحتها.

المكتب: مكتب قْيـد طلبات ترخي�س جْمـع المال لالأغرا�س الدينية بالوزارة.

مادة )2(

ـ�ش له التزامات املرخَّ

ـ�س له بالآتي: يلتزم املرخَّ

اأ-  تطبيق كافة الإجراءات وال�شـــوابط المن�شـــو�س عليها في المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنة 

2001 ب�شـــاأن حْظر ومكافحة غ�ْشــــل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك التي ت�شـــعها اللجنة اأو 

ع لن�شـــاط جْمـع المال في اأغرا�س غ�ْشـل الأموال اأو  د من عدم ا�شـــتغالل المتبرِّ الوزارة للتاأكُّ

تمويل الإرهاب.

عات النقدية اأو العينية  ـَبـرُّ ذة ووحدة المتابعة عن الأموال التي ُتـجمع والتَّ ب-  اإبالغ الوحدة المنفِّ
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التي ُتقبل من الأ�شخا�س الطبيعيين اأو العتباريين �شواء من داخل المملكة اأو خارجها باأية 

و�شيلة من و�شائل جْمـع المال والتي ُيـ�شتَبـه اأْن تكون لها �شلة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بالجرائم 

المن�شـــو�س عليها في الفقرة )2-1( من المادة )2( من المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنة 

2001 ب�شـــاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامه بجْمـع المال 

ــــلة نتيجة جْمـع  ِوْفـقًا للترخي�س ال�شـــادر له مـــن الوزارة، اأو اإذا كانت تلك الأموال المح�شَّ

ع - الطبيعي اأو العتباري - تتعار�س مع ن�شاطه اأو عمله. المال من ال�شخ�س المتبرِّ

عه على �شـــْرط  ع وم�شـــدر المال في حال ما اإذا علَّـق تبرُّ ـــق من هوية �شـــخ�س المتبرِّ ج- التَّـحـَقُّ

ع اإليها وكان ِمن �شـــاأن هذا ال�شـــْرط اأو التحديد  د ال�شـــخ�س اأو الجهـــة المتبرَّ ــــن اأو حدَّ معيَّ

ـ�س له. ويتم تدوين تلك المعلومات على نموذج ال�شـــجل  اإثارة �شـــبهة اأو �شـــكوك لدى المرخَّ

الُمـعد لذلك من ِقـَبـل الوزارة، واإبالغ وحدة المتابعة باأية بيانات م�شـــتَبـه بها اأو م�شكوك في 

�شحتها.

ع من الأ�شخا�س اأو الكيانات المنتمين  ـذة ووحدة المتابعة اإذا كان المتبرِّ د- اإخطار الوحدة المنفِّ

اإلى اإحدى الدول عالية المخاطر المعتَمـدة من مجموعة العمل المالي )فاتف(، اأو اإذا كان 

جْمـع المال �شُيجَرى في اأيٍّ من تلك الدول.

ع حـــول اأيِّ اإجـــراء اتُّـِخـذ اأو �شـــُيـتَّـخذ من ِقَبـل   عـــدم اإبالغ اأو ت�شـــريب اأيـــة معلومات للمتبرِّ هـ- 

ـ�س له ب�شاأنه. المرخَّ

ع به للداخل اأو الخارج قد �ُشــــلِّـم لل�شـــخ�س اأو الجهة المعنية،  ــــت مـــن اأن المبلغ المتبرَّ ـَثـبُّ و- التَّ

ـق من عدم  ـَحـقُّ ع لـــذات الغر�س الذي تم الت�شـــديق عليه مـــن ِقـَبـل الـــوزارة، والتَّ واأن التبـــرُّ

ارتبـــاط ال�شـــخ�س اأو الجهة المتبَرع اإليها ب�شـــخ�س اأو كيـــان اأو تنظيـــم اأو جماعة ُمـدَرجة 

علـــى قوائـــم الإرهاب الوطنية اأو الدولية، اأو ال�شـــتباه باأن اأن�شـــطتهم لها �شـــلة مبا�شـــرة اأو 

غير مبا�شـــرة بالجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )2-1( من المادة )2( من المر�شوم 

بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة )3(

م�سئول اللتزام

– بعد موافقة  اأكرث  اأو  �شخ�شًا  كلَّـف  اإذا  ما  اللتزام يف حال  م�شئـول  له  ــ�س  املرخَّ يكـون 

عن  والك�شف  القرار  هذا  اأحكام  بتنفيذ  خمت�شًا  ويكون  املال،  جْمـع  يف  مل�شاعدته   – املكتب 

املتابعة  لوحدة  مبا�شرة  عنها  والإبالغ  �شحتها،  يف  امل�شكوك  اأو  امل�شبوهة  املال  جْمـع  عمليات 

ـذة ِوْفـقًا للنموذج الإلكرتوين املعتَمـد من ِقـَبـل الوزارة. والوحدة املنفِّ
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مادة )4(

وحدة املتابعة

التزام  مدى  مبراقبة  تخت�س  املتابعة(  )وحدة  ت�شمى  وحدة  بالوزارة  املكتب  يف  ُتـن�شاأ 

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  ِبحْظر  العالقة  ذات  والت�شريعات  القوانني  مبتطلبات  لهم  ـ�س  املرخَّ

ـي البالغات منهم حول اأعمال جْمـع املال، والطالع على ال�شجل امل�شار  ومتويل الإرهاب، وتَلـقِّ

اإليه يف الفقرة )ج( من املادة )2( من هذا القرار.

مادة )5(

الإعفاء من امل�سئولية

ـ�س له مدنيًا اأو جنائيًا ب�شبب اأداء التزاماته مبوجب اأحكام هذا القرار. ل ُي�شاأل املرخَّ

مادة )6(

العقوبات

هذا  اأحكام  يخالف  َمن  كل  يعاَقب  والتاأديبية،  الإدارية  باجلزاءات  الإخالل  دون 

بقانون  املر�شوم  من   )3( املادة  من   )6-3( الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  القرار بالعقوبات 

رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب.

مادة )7(

النفاذ

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

   خالـد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شـفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 �شبتمــبر 2020م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )126( ل�سنة 2020

ـة واملحال ال�سناعية والتجارية   باإلزام مرتادي الأماكن العامَّ

ـامات الوجه الوقائية ـع كمَّ بو�سْ

وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

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

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

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

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال 

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

يف  توافرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )33( رقم  القرار  وعلى 

ـر الأن�شطة التدريبية اخلارجية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  املن�شاآت التي توفِّ

،)COVID-19(

يف  توافرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )36( رقم  القرار  وعلى 

ـَة لل�شيارات لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  من�شاآت ال�شينما اخلارجية املخ�ش�شّ

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املن�شاآت 

،)COVID-19( التي حتتوي على �شواطىء لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ـخاذها  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ
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،)COVID-19( يف املحال 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 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحالِّ التجارية  ـن اتِّ ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

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

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

ـامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  املن�شاآت التي حتتوي على ِبـَرك وحمَّ

ل بالقرار رقم )52( ل�شنة 2020، )COVID-19(، املعدَّ

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار  املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املعدَّ

رقم )58( ل�شنة 2020،

الريا�شي  الن�شاط  لعودة  الإر�شادي  الدليل  باعتماد   2020 ل�شنة   )53( رقم  القرار  وعلى 

فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  اخلارجية  واملالعب  الريا�شية  والأكادمييات  ال�شحية  لالأندية 

،)COVID-19( كورونا امل�شتجد

ال�شناعية  واملحال  ـة  العامَّ الأماكن  مرتادي  باإلزام   2020 ل�شنة   )59( رقم  القرار  وعلى 

ـامات الوجه الوقائية، والتجارية بو�شع كمَّ

 22 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  يف   )2020-348-2( رقم  التن�شيقية  اللجنة  لقرار  وتنفيذًا 

�شبتمرب 2020،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شحة  وزارة  عن  ال�شادرة  ال�شحية  والتدابري  والإجراءات  ال�شرتاطات  مراعاة  مع 

ـة  العامَّ الأماكن  يلتزم مرتادو   ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنـع  لحتواء 

الزوار  اأو  املراجعني  اأو  الزبائن  ل�شتقبال  ة  املعدَّ الأماكن  وكافة  والتجارية  ال�شناعية  واملحال 

ـامات الوجه الوقائية اأثناء ارتيادهم لهذه الأماكن واملحال، وذلك حتى اإ�شعار اآخر. بو�شع كمَّ

املادة الثانية

يعاَقـب كل َمـن يخالف حكم املادة ال�شابقة بغرامة قْدرها ع�شرون دينارًا يتم حت�شيلها على 

ـْبـط الق�شائي املخت�شني، وُيــْثـَبـت ذلك يف حم�شر املخالفة، وي�شلَّـم  الفور من ِقـَبـل ماأموري ال�شَّ

املخالُف اإي�شاًل يفيد ب�شداد املبلغ.

الإجراء  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأمور  يتخذ  الغرامة،  مبلغ  دْفـع  عن  املخالف  امتنع  حال  ويف 

الالزم متهيدًا لإحالته اإىل النيابة العامة.
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املادة الثالثة

رة يف املادة اخلام�شة والع�شرين من  ُيـعاقب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين.

املادة الرابعة

ـاط  ل�شبَّ يكون  الأخرى،  اجلهات  ملوظفي  لة  املخوَّ الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ب�شلطة  الإخالل  دون 

الظروف  ال�شادرة ملواجهة  القرارات  اأحكام  اأيٍّ من  العام �شْبـط خمالفة  الأمن  واأفراد قوات 

 .)COVID-19( ال�شتثنائية احلالية ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة اخلام�سة

ال�شناعية  واملحالِّ  ـة  العامَّ الأماكن  مرتادي  باإلزام   2020 ل�شنة   )59( رقم  القرار  ُيـلغى 

ـامات الوجه الوقائية. والتجارية بو�شع كمَّ

املادة ال�ساد�سة

على املعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية.

                                                                    

 الفريق اأول ركن

 وزير الداخلية

 را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )92( ل�سنة 2020

 بتاأجيل تاريخ العمل باأحكام الفقرة الأوىل من املادة الثالثة

 من القرار رقم )84( ل�سنة 2020

با�ستئناف بع�ش املن�ساآت اخلا�سة لأن�سطتها

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )84( ل�شنة 2020 با�شتئناف بع�س املن�شاآت اخلا�شة لأن�شطتها،

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل تاريخ العمل باأحكام الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من القرار رقم )84( ل�شنة 2020  يوؤجَّ

اللتزام  2020، مع  اأكتوبر   24 تاريخ  اإىل  وذلك  لأن�شطتها،  املن�شاآت اخلا�شة  بع�س  با�شتئناف 

بال�شرتاطات والإجراءات والتدابري ال�شحية ال�شادرة عن وزارة ال�شحة لحتواء ومْنـع انت�شار 

.)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة الثانية

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

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

املادة الثالثة

على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام 

هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 �شـفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 �شبتمــبر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )38( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ش بت�سجيل جمعية اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شحاب املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  جمعية  ـل  ت�شجَّ

الجتماعية و الثقافية حتت قْيد رقم )1/ج/اأ.ج/2020(.

مادة - 2 -

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــــوافــــــق: 19 اأغ�شطـــ�س 2020م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني كاأ�سخا�ش اعتباريني

 جلمعية اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة

1- مركز الحكيم لالأ�شعة.

ـع العنزور للعالج الطبيعي والتاأهيل. 2- مجمَّ

ـع الخليج لإدارة الوحدات الطبي. 3- مجمَّ

4- عيادة الدكتور عبدالرحمن فخرو.

5- مركز اأورثوكير.

6- مركز �شيرجيكير.

7- مركز الدكتورة رابعه الهاجري لطب العائلة وال�شكري.

8- مركز الدكتورة حنان معرفي التخ�ش�شي.

9- مركز الدكتور اأحمد جا�شم جمال لالأذن والأنف والحنجرة.

10- مركز دار الحياة الطبي.

11- عيادات ابن ر�شد.

12- مركز الغريب الطبي.

13- مركز �شكين هيلث.

14- مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي.
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ملخ�ش النظام الأ�سا�سي

جلمعية اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2020 حتت قيد رقم )1/ج/اأ.ج/2020( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبـت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ـل اجلمعية  ت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مكتب رقم 202، مبنى رقم 49، طريق رقم 2901، جممع 

رقم 329 املنامة، مملكة البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

اجلهات  مع  بالتن�شيق  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية    تقوم 

املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

مة في الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة بمملكة  1- الم�شاهمة في رْفـع جودة الخدمات الطبية المقدَّ

البحرين.

2- المحافظة على م�شالح الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة وِحـْفـظ حقوق اأ�شحابها.

3- خْلـق فر�س للتدريب والتطوير للعاملين في الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة.

4- الدفاع عن حقوق اأ�شحاب الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة.

5- التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية فيما يخدم احتياجات الموؤ�ش�شات ال�شحية 

الخا�شة.

ِدهم على الموؤ�ش�شات ال�شحية  6- الم�شـــاركة في توعية المر�شـــى بحقوقهم وواجباتهم عند تردُّ

الخا�شة.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:
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تنظيم الموؤتمرات والندوات والمنتديات والفعاليات وور�س العمل ذات العالقة بالموؤ�ش�شات   -1

ال�شحية الخا�شة.

ا�شتخدام و�شائل الإعالم المختلفة للتوعية باأهداف الجمعية المر�شومة.  -2

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفـق اأهداف الجمعية المر�شومة.  -3

اإن�شاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت.  -4

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية والتوعوية.

ويجب اأن تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية:

1( األ يقل عمر الع�شو )ممثل الموؤ�ش�شة ال�شحية( عن )25( عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأن يكون ح�شـــن ال�شـــمعة وال�شـــلوك واأن ل يكون قد ُحـِكـَم عليه في جريمة مخلَّـة بال�شـــرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

4( يكـــون هنـــاك ممثل واحد فقط عن كل موؤ�ش�شـــة �شـــحية خا�شـــة ، وفي حالة وجـــود اأكثر من 

ــــح الم�شاهمون اأو ال�شركاء  م�شـــاهم اأو وجود �شـــركاء في الموؤ�ش�شة ال�شحية الخا�شة، ير�شِّ

ممثاًل واحدًا لهم في الجمعية. ويكون ممثاًل عن الموؤ�ش�شـــة ب�شـــفتها العتبارية كع�شـــو في 

الجمعية ولي�س ب�شفته ال�شخ�شية.

وتنق�شم الع�شوية يف اجلمعية اإىل ثالثة اأنواع، هي:

1- الع�شوية العاملة.               2- الع�شوية المنت�شبة.            3- الع�شوية الفخرية.

ـن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل  وبيَّ

م من  ـَظـلُـّ ـنت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بيَّ

العمومية  اجلمعية  قرار  واعتبار  العادية،  وغري  العادية  العمومية  اجلمعية  اأمام  ـِلـه  ف�شْ قرار 

نهائيًا يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشـم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كلٍّ من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 
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بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ـه يف ت�شكيل  ـن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقَّ للجمعية. وبيَّ

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعَقـدمرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وتتكون اإيرادات اجلمعية من :

1(   ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـده اأو اإعادة قْيـده بع�شويتها.

2(   ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. عات التي ت�شرِّ ـَبـرُّ 3(   الهبات والتَّ

4(   اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة ِوْفـقا للقانون وبما ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شـــي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5(   الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شـــتثمار اأموال الجمعية فـــي حدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

ـن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري  كما بيَّ

اأعمالها واأوجه �شْرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث  31 دي�شمرب من كل عام،  وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )55( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�ش مركز كولينا 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 )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز كولينا للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 20 اأغ�شط�س 2020،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

اأحمد  مرزوق  ح�شني  لل�شيد/   2014 ل�شنة   )37( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيـلغى 

للتدريب  كولينا  مركز  با�شم   )39356-4( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  واملقيَّد  مرزوق، 

.CULINA TRAINING CENTER

مادة - 2 -

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 �شـفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 �شبتمــبر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )56( ل�سنة 2020

 ب�ساأن نْقـل ملكية ترخي�ش معهد امل�ستقبل للتدريب والتطوير

)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،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

ل  وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز املري للتدريب، املعدَّ

بالقرار رقم )10( ل�شنة 2012،

ـق برقم )2020026025( املوؤرخ يف 13 اأبريل 2020، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل  خا�شة(  تدريبية  )موؤ�ش�شة  والتطوير  للتدريب  امل�شتقبل  معهد  ترخي�س  ملكية  ُتـنَقـل 

التنازل  اإقرار  137947، مبوجب   -1 ناجي كامل عبداملعز، �شجل جتاري رقم  اإميان  ال�شيدة/ 

ـل حتت قيد رقم )10/م ت خ/2020(. رقم )2020026025( املوؤرخ يف 2020/4/13، وي�شجَّ

مادة )2(

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 �شـفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 �شبتمــبر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )206( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �سوابط و�سروط تراخي�ش الإعالنات

على املباين واملن�ساآت ال�سبابية والريا�سية اململوكة ملكية خا�سة للدولة 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، 

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

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات ولئحته 

واملن�شاآت  املباين  على  لالإعالن  للرتخي�س  ُيـ�شرَتط  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية 

الأندية  انتفاع  اأو  ل�شتخدام  ـ�شة  املخ�شَّ للدولة،  خا�شة  ملكية  اململوكة  والريا�شية  ال�شبابية 

الريا�شية اأو غريها من الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة، الواردة يف قانون 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، احل�شول على موافقة 

ـة ب�شئون ال�شباب والريا�شة، وترَفـق هذه املوافقة بالطلب، على  كتابية م�شبقة من الوزارة املعنيَّ

األ يكون قد م�شى على تاريخ اإ�شدارها �شهر واحد، وذلك ِوْفـقًا لالإجراءات واللوائح املعمول بها.
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املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 �شبتمبر 2020م
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 اإعالن رقم )7( ل�سنة 2020

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر يوليو2020

 اإعماًل لأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية

   
 

 18 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/07/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/07/2020 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للصحة

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

  2,961.000 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 
 

 TB/25187/2018 1 مناقصة تجديد عقد مستخدمي المكتب وخدمات تنظيف المكاتب المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,961.000

 الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

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

USD 200,000.000 75,600.000* 
 

 1 جامعة الخليج العربي
 

 TB/28920/2020 1 مناقصة عقد اعداد دراسات متخصصة مع جامعة الخليج العربي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 75,600.000

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ر بحرينيدينا عمالت أخرى

  955,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 EB/2019/E06 1 مناقصة ازالبسيتين بال -تعيين مقاول للقيام بإنشاء مجمع تجاري في منطقة البسيتين 

       بالدينار البحريني:مجموع الترسيات  955,000.000

 تمكين

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

  40,800.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

 LF-186 1 مناقصة توفير خدمة نقل لموظفي تمكين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  178,092.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 TB/23512/2017 2 تجديد اختيار مزود وحيد لخدمة اإلنترنت  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 218,892.000

   
 

 18 من 2 صفحة
 

 جامعة البحرين

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

  80,325.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 UOBP/14/2016 1 تجديد توفير خدمات الزراعة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 80,325.000

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

  450,000.000 
 

ALFATEHEEN TRADING  1 
 

 TB/28953/2020 1 مناقصة توقيع اتفاقية ايجار مع السادة الفاتحين للتجارة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 450,000.000

 شركة تطوير للبترول
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني رىعمالت أخ

  707,545.000 
 

HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 
 

 TP-502-2019 1 مناقصة  RFP/TATWEER/306/2019 -خدمات المعالجة الكيميائية  النفط

  148,254.000 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 
 

 SUPPLY OF 33 KV ABB RING MAIN UNIT (RMU) WITH النفط
CIRCUIT BREAKER 

RFP/TATWEER/467/2020  
 

 TP-584-2020   2 مناقصة

  304,983.000 
 

STREAM-FLO INDUSTRIES LTD (SFI) 1 
 

 EXISTING SERVICE ORDER NO. SO-435-2014 FOR الخدمات والمزايدات واالستثمار
THE PROVISION OF WELLHEAD SERVICE 

TECHNICIAN 

 TB/24484/2017 3 تجديد

  320,775.000 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

 MAINTENANCE AND REPAIR OF CATERPILLAR المواد والمعدات
STANDBY GENERATORS - MOHAMED 

ABDULRAHMAN AL BAHAR 

 TB/22895/2016 4 مناقصة

  3,170,700.000 
 

OLYMPIC ICE PRODUCTION & 
SWEET WATER  

1 
 

النفط   POTABLE WATER SUPPLY SERVICES - 
RFP/TATWEER/337/2020 

 TP-414-2019 5 مناقصة

  326,800.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

ما  ت اوتوريد أجهزة ديل البتوب و الكمبيوتر المحمول والثابت مع األكسسوارا  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 دلهميعا

 RFP/Tatweer/421/2020 6 مناقصة

  23,597.000 
 

FORUM MIDDLE EAST LTD 1 
 

 SO-834-2019 7 تجديد PROVISION OF TWO STAGE TOOL -  PERSONNEL النفط

  70,565.000 
 

XAERUS 1 
 

 RFP/Tatweer/382/2020 8 مناقصة SUPPLY OF SYNTHETIC COMPRESSOR LUBRICANT النفط

  103,000.000 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

 TP-495-2019 9 مناقصة RFP/TATWEER/293/2019 -توريد مولدات الديزل االحتياطية  النفط

  676,050.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 SUPPLY OF HPE SYNERGY CONFIGURE النفط
 

 RFP/Tatweer/475/2020  10 مناقصة
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 18 من 4 صفحة
 

  1,779,323.000 
 

ADPI 1 
 

ثمارالخدمات والمزايدات واالست  MODULAR CAR PARK PREQUALIFICATION  تجديد BAC/157/2015 2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,863,333.000

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  75,200.000 
 

ODGERS BERNDTSON 1 

  99,590.040 
 

HEIDRICK & STRUGGLES 2 

  69,953.004 
 

SPENCER STUART 3 

  170,403.200 
 

EGON ZEHNDER 4 

  المجموع (د.ب.): 415,146.244
 

 INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH FIRMS الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 TC/001/2020  1 مناقصة

       بالدينار البحريني:مجموع الترسيات  415,146.244

 شركة نفط البحرين

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

  31,761.000 
 

SOLIDARITY GENERAL TAKAFUL  1 
 

 GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE النفط
RENEWAL OF POLICY  

 TB/28897/2020 1 تمديد

  120,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 PROVISION OF IBM EQUIPMENT MAINTENANCE الخدمات والمزايدات واالستثمار
SERVICES 

 T110106 2 تجديد

  2,624,302.300 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

مدة توفير تراخيص وضمان األنظمة لبرامج مايكروسوفت (اتفاقية مؤسسية)  (ل النفط
  وات)سن 3

 

 T16937)24( 3 مناقصة

  401,700.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

  توفير أجهزة متنقلة امنة في المناطق الخطرة النفط
 INTRINSICALLYوتطوير وتطبيق نظام التنبيه في حاالت الطوارئ  (

SAFE ( 

 T190087)24( 4 مناقصة

  162,000.000 
 

ALI HASAN ALI CONSULTING 1 
 

 T14114 )39( 5 مناقصة تعيين مستشار لمشروع تحديث المصفاة لنفطا

  89,000.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 

  103,880.000 
 

GENERAL MEDICAL 2 

  المجموع (د.ب.): 192,880
 

 TB/28958/2020 6 مناقصة  PURCHASE OF COVID-19 ANALYZERS النفط

  286,512.000 
 

WIPRO BAHRAIN LIMITED W L L 1 
 

 T13571)24( 7 مناقصة تقديم خدمات استشارية لتنفيذ تقنية تحليل و ذكاء األعمال النفط

  296,595.000 
 

SARENS NASS  1 
 

 T110060 8 تجديد توفير خدمة طويلة االمد لتأجير رافعات ثقيلة الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 18 من 3 صفحة
 

  506,250.000 
 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L 1 
 

 TP-552-2020 11 مناقصة توفير خدمات التخليص الجمركي والنقل النفط

USD 2,825,000.000 1,067,850.000* 
 

STAG GEOLOGICAL SERVICES 
LIMITED 

1 
 

ب تنقيتوفير الخدمات والعمليات البار الحقول األرضية والبحرية لدعم خطط ال النفط
 -ير المستقبلية لشركة تطوير للبترول والتطو

RFP/TATWEER/194/2018  

 RFP/Tatweer/194/2018 12 أمر تغييري

  464,143.000 
 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L 1 
 

 RFP/Tatweer/115/2018  13 أمر تغييري توفير خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  91,158.000 
 

WEIR ENGINEERING SERVICES CO 1 
 

 RFP/Tatweer/331/2020  14 مناقصة توريد رؤوس أنابيب اآلبار و المعدات المرتبطة بها النفط

  580,000.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 - LINER HANGER FIELD SERVICES النفط
RFP/TATWEER/376/2020  

 TP-512-2019 15 مناقصة

  89,913.000 
 

CGG UK. 1 
 

 PROVISION OF INTERACTIVE TAPE MANAGEMENT النفط
SERVICES 

RFP/TATWEER/422/2020  

 TP-540-2020 16 مناقصة

  565,469.000 
 

ABDUL AZIZ JUMA ABD MOHAMMED 
CO 

1 
 

 - PROVISION OF LIQUID MUD PLANT OPERATORS النفط
RFP/TATWEER/378/2020 

 TP-546-2020 17 قصةمنا

  60,505.000 
 

CGG SERVICES CANADA INC 1 
 

 HAMPSON RUSSELS STRATA ANNUAL النفط
MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES 

 TB/28881/2020 18 تجديد

  6,500.000 
 

ABDUL AZIZ JUMA ABD MOHAMMED 
CO 

1 
 

 PROVISION OF HANDYMEN SERVICES FOR النفط
COMPANY WAREHOUSE 

 RFP/TATWEER/7/2016 19 أمر تغييري

  94,340.000 
 

MECHANICAL CONT & SERVICES 
CO - MCSC 

1 
 

 RFP/TATWEER/20/2017 20 تجديد أعمال الفحص الدوري والصيانة النفط

  68,210.000 
 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L 1 
 

 TP-029-2016 21 تجديد PROVISION OF CUSTOMS CLEARANCE SERVICES الخدمات والمزايدات واالستثمار

  36,000.000 
 

URBANSOFT TECHNOLOGIES  1 
 

 MANAGEMENT DASHBOARD DEVELOPMENT AND النفط
CONSULTATION 

 TB/26859/2019 22 تجديد

  39,078,306.000 
 

WOODLANDS ENERGY SERVICES 
CO. 

1 
 

- TP-499-2019  /SA-338 مناقصة  RFP/TATWEER/290/2019 -المرتبطة توفير مرافق ضغط الغاز غير  النفط
2019 

23 

USD 240,000.000 90,720.000* 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 
 

 CO-275-2014 24 تجديد DOWNHOLE CHEMICAL TREATMENT SERVICES النفط

  67,095.000 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

واالستثمار الخدمات والمزايدات  SUPPLY OF UNITRENDS OR EQUIVALENT 
APPLIANCES WITH 3 YEARS SUPPORT 

 

 RFP/Tatweer/429/2020  25 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 48,718,728.000

 شركة مطار البحرين

 # اقصةرقم المن النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  1,084,010.000 
 

HILL INTERNATIONAL 1 
 

  مشروع مبنى المسافرين الثاني بمطار البحرين الدولي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 )PROJECT MANAGEMENTالخدمات االستشارية إلدارة المشروع (

 BAC/14/2008 1 تمديد

   
 

 18 من 5 صفحة
 

  72,841.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

 Q8069 )17( 9 مناقصة توريد لوحات التحكم عن بعد لوحدات المناطق البعيدة النفط

  154,937.000 
 

GARTNER GULF FZ_LLC 1 
 

 T13280 )24( 10 مناقصة توفير خدمات استشارية في مجال تقنية المعلومات النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,343,528.300

 طيران الخليج

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

  196,258.000 
 

FRANCE CARGO HANDLING 1 
 

 BTB 1-1965-05-19 مناقصة )CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ( الطيران

  46,595.000 
 

TRANS ARABIA INTERNATIONAL 
TRADING 

1 

  18,646.000 
 

GULF TEA W.L.L 2 

  المجموع (د.ب.): 65,241
 

 BTB 2-1980-06-19 مناقصة توفير انواع مختلفة من الشاي و القهوة الطيران

  509,258.000 
 

ALSALWA WATER FACTORY 1 
 

 BTB 3-2010-07-19 اقصةمن توفير اكواب مياه    لمسافرين  طيران الخليج الطيران

  105,147.000 
 

ISS SECURITY GUARDING 1 
 

 BTB 4-2098-01-20 مناقصة الخدمات األمنية في مطار بانكوك الدولي الطيران

  146,170.000 
 

PAKISTAN INTERNATIONAL 
AIRLINES 

1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT MULTAN INTERNATIONAL 

AIRPORT (MUX) - PAKISTAN 

 BTB 5-1615-8-16 تجديد

  76,066.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 NEW PLAZA PREMIUM LOUNGE MANAGEMENT الطيران
LIMITED AT DAMMAM INTERNATIONAL AIRPORT 

(DMM)  

 TB/26558/2019 6 تجديد

  1,822,175.000 
 

SATCO 1 
 

 SERVICE AGREEMENT FOR PASSENGER الطيران
BOARDING BRIDGES PBB’S WITH GROUND POWER 

UNITS GPU’S AND PRE-CONDITIONED AIR PCA’S 
WITH SAUDI ARABIAN TRADING & CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SATCO 

 TB/20190/2014 7 تجديد

  36,289.000 
 

SEEMA QURESHI AND MAHJABEEN 
KARAN 

1 
 

انالطير  SUGGESTED PROCESS FOR GULF AIR OFFICES 
LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 8 تجديد

  73,041.000 
 

AL SHAKAR TRAILORING 1 
 

 ITC 9-1271-6-14 تمديد  TAILORING HOUSE - MALE CREW UNIFORM الطيران

  9,539.000 
 

INTERNATIONAL TAILORING HOUSE 1 
 

 ITC 10-1271-6-14 تجديد  TAILORING HOUSE - MALE CREW UNIFORM الطيران

  22,992.000 
 

ORIENT TRAVEL 1 
 

 ITC 11-1038-5-12 تجديد الفجيرة)‘ عجمان‘ اختيار وكيل مبيعات في األمارات (الشارقة الطيران

  128,366.000 
 

SIALKOT INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED 

1 
 

 CUTE SERVICES AT SIALKOT INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/28910/2020 12 تجديد
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 18 من 5 صفحة
 

  72,841.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

 Q8069 )17( 9 مناقصة توريد لوحات التحكم عن بعد لوحدات المناطق البعيدة النفط

  154,937.000 
 

GARTNER GULF FZ_LLC 1 
 

 T13280 )24( 10 مناقصة توفير خدمات استشارية في مجال تقنية المعلومات النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,343,528.300

 طيران الخليج

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

  196,258.000 
 

FRANCE CARGO HANDLING 1 
 

 BTB 1-1965-05-19 مناقصة )CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ( الطيران

  46,595.000 
 

TRANS ARABIA INTERNATIONAL 
TRADING 

1 

  18,646.000 
 

GULF TEA W.L.L 2 

  المجموع (د.ب.): 65,241
 

 BTB 2-1980-06-19 مناقصة توفير انواع مختلفة من الشاي و القهوة الطيران

  509,258.000 
 

ALSALWA WATER FACTORY 1 
 

 BTB 3-2010-07-19 اقصةمن توفير اكواب مياه    لمسافرين  طيران الخليج الطيران

  105,147.000 
 

ISS SECURITY GUARDING 1 
 

 BTB 4-2098-01-20 مناقصة الخدمات األمنية في مطار بانكوك الدولي الطيران

  146,170.000 
 

PAKISTAN INTERNATIONAL 
AIRLINES 

1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT MULTAN INTERNATIONAL 

AIRPORT (MUX) - PAKISTAN 

 BTB 5-1615-8-16 تجديد

  76,066.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 NEW PLAZA PREMIUM LOUNGE MANAGEMENT الطيران
LIMITED AT DAMMAM INTERNATIONAL AIRPORT 

(DMM)  

 TB/26558/2019 6 تجديد

  1,822,175.000 
 

SATCO 1 
 

 SERVICE AGREEMENT FOR PASSENGER الطيران
BOARDING BRIDGES PBB’S WITH GROUND POWER 

UNITS GPU’S AND PRE-CONDITIONED AIR PCA’S 
WITH SAUDI ARABIAN TRADING & CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SATCO 

 TB/20190/2014 7 تجديد

  36,289.000 
 

SEEMA QURESHI AND MAHJABEEN 
KARAN 

1 
 

انالطير  SUGGESTED PROCESS FOR GULF AIR OFFICES 
LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 8 تجديد

  73,041.000 
 

AL SHAKAR TRAILORING 1 
 

 ITC 9-1271-6-14 تمديد  TAILORING HOUSE - MALE CREW UNIFORM الطيران

  9,539.000 
 

INTERNATIONAL TAILORING HOUSE 1 
 

 ITC 10-1271-6-14 تجديد  TAILORING HOUSE - MALE CREW UNIFORM الطيران

  22,992.000 
 

ORIENT TRAVEL 1 
 

 ITC 11-1038-5-12 تجديد الفجيرة)‘ عجمان‘ اختيار وكيل مبيعات في األمارات (الشارقة الطيران

  128,366.000 
 

SIALKOT INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED 

1 
 

 CUTE SERVICES AT SIALKOT INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/28910/2020 12 تجديد

   
 

 18 من 6 صفحة
 

  27,770.000 
 

AIR INDIA 1 
 

 TB/13712/2011 13 تجديد CARGO HANDLING SERVICES AT MUMBAI AIRPORT الطيران

  467,913.000 
 

WIPRO AIRPORT IT SERVICES 1 
 

 TB/12783/2010 14 تجديد CUTE CONTRACT AT DELHI AIRPORT الطيران

  148,432.000 
 

PAKISTAN INTERNATIONAL 
AIRLINES 

1 
 

 BTB 15-1646-1-17 تجديد باكستان -الصيانة الفنية االرضية السطول الطائرات في مطار سيلكوت الدولي  الطيران

  949,660.000 
 

TPCONNECTS TECHNOLOGY LLC 1 
 

  تزويد وتنفيذ نظام   IATAالجديد   الطيران
 

 BTB 16-2102-01-20 صةمناق

USD 114,912.000 43,436.736* 
 

ISTANBUL BILGISAYAR  1 
 

 BTB 17-2047-10-19 مناقصة طاقة مقاومة للحرارةب -توريد بطاقات صعود الطائرة  الطيران

  62,985.000 
 

TAV GEORGIA SERVICES LLC 1 
 

 PRIME CLASS CLIP LOUNGE SERVICES AT TBLISI الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT GEORGIA 

 TB/28932/2020 18 تجديد

  453,065.000 
 

PREMIUM CLASS LOUNGE TAV 1 
 

 NEW TAV PRIMECLASS LOUNGE AT MUSCAT الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT (MCT) 

 TB/26960/2019 19 مناقصة

  261,525.000 
 

SAMA TRAVEL & SERVICES 
INTERNATIONAL LLC. 

1 
 

 BTB 20-2096-01-20 مناقصة اختيار وكيل السفريات في عمان الطيران

  194,401.000 
 

AL SAGR NATIONAL INSURANCE  1 
 

 التأمين الصحي لموظفي شركة طيران الخليج و عوائلهم في دولة االمارات الطيران
 العربية المتحدة

 BTB 21-2114-02-20 مناقصة

USD 187,706.000 70,952.868* 
 

MASTER MANAGEMENT (PVT) 
LIMITED 

1 
 

 ,LOUNGE SERVICES AT KARACHI, MULTAN الطيران
ISLAMABAD AND LAHORE AIRPORT PAKISTAN 

 TB/28986/2020 22 مناقصة

  146,567.520 
 

AIRBUS 1 
 

 TB/28988/2020 23 مناقصة  AIRBUS SKYWISE HEALTH MONITORING SYSTEM الطيران

  36,456.000 
 

ACCELYA KALE SOLUTIONS LTD 1 
 

 ITC 24-1398-7-15 تجديد APPOINTMENT OF FARE FILING PROVIDER الطيران

  1,422,358.000 
 

BIRD WORLDWIDE FLIGHT 
SERVICES 

1 
 

 BTB 25-2064-11-19 مناقصة خدمات المناولة األرضية في مطار كوشين الدولي الطيران

  124,149.000 
 

SOCIETA ESEREIZI AEROPORTUALI 
S.E.A 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT MILANO MALPENSA الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28242/2020 26 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 7,600,213.124

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

  23,112.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 TB/28883/2020 1 تمديد CRMتعيين أخصائي لتطوير خدمات نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -149,550.000 
 

CONSULUM BAHRAIN CO 1 
 

 EDB/RFP/11-2017/97  2 أمر تغييري خدمات العالقات العامة تعيين شركة دولية متخصصة في توفير الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -47,155.000 
 

OCO GLOBAL- UAE 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/24595/2017 3 أمر تغييري تجديد التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب األستثمارات

   
 

 18 من 7 صفحة
 

  -31,333.000 
 

THE LANDING PAD 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الهندسية

 TB/22780/2016 4 أمر تغييري التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب اإلستثمار 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 204,926.000-

 مجلس المناقصات والمزايدات

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

  8,295.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

 TB/28463/2020 1 تمديد نيتجديد عقد توفير الخدمات المساندة للمجلس ولنظام المناقصة األلكتالو الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 8,295.000

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينيدينار بحر عمالت أخرى

  11,424.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 

  16,409.400 
 

CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT 
SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.): 27,833.4
 

 1 3/2019 مناقصة توفير أجهزة حاسب آلي وطابعات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 27,833.400

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  27,997.200 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 1 2018-02 تمديد النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واالثارتوفير عمال لورشة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

AUD 865,335.000 345,268.665* 
 

FARNEK 1 
 

 2 4/2020 مناقصة دبي 2020أعمال التنظيف وتوفير رجال األمن لجناح مملكة البحرين في اكسبو  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 373,265.865

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

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

  30,544.500 
 

ADVIS AVIA 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ء لمشروع انشا 474توفير خدمات استشارية ولوجستية وتجهيز طائرة بوينغ 
 منتزة تحت الماء

 TB/28940/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 30,544.500

 هيئة الكهرباء والماء

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

  7,376.500 
 

DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 
 

ات اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية

 - لماءصيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ا
 لمدة عامين

 PP-FRSD 1-098-2016 تمديد
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 18 من 7 صفحة
 

  -31,333.000 
 

THE LANDING PAD 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الهندسية

 TB/22780/2016 4 أمر تغييري التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب اإلستثمار 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 204,926.000-

 مجلس المناقصات والمزايدات

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

  8,295.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

 TB/28463/2020 1 تمديد نيتجديد عقد توفير الخدمات المساندة للمجلس ولنظام المناقصة األلكتالو الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 8,295.000

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينيدينار بحر عمالت أخرى

  11,424.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 

  16,409.400 
 

CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT 
SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.): 27,833.4
 

 1 3/2019 مناقصة توفير أجهزة حاسب آلي وطابعات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 27,833.400

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  27,997.200 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 1 2018-02 تمديد النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واالثارتوفير عمال لورشة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

AUD 865,335.000 345,268.665* 
 

FARNEK 1 
 

 2 4/2020 مناقصة دبي 2020أعمال التنظيف وتوفير رجال األمن لجناح مملكة البحرين في اكسبو  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 373,265.865

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

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

  30,544.500 
 

ADVIS AVIA 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ء لمشروع انشا 474توفير خدمات استشارية ولوجستية وتجهيز طائرة بوينغ 
 منتزة تحت الماء

 TB/28940/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 30,544.500

 هيئة الكهرباء والماء

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

  7,376.500 
 

DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 
 

ات اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية

 - لماءصيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ا
 لمدة عامين

 PP-FRSD 1-098-2016 تمديد

   
 

 18 من 8 صفحة
 

  137,625.500 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 - لماءة الكهرباء و اصيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئ
 لمدة عامين

 PP-FRSD 2-098-2016 تمديد

  86,784.750 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 
 

إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و  الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية عمال العقود المدة عامين. (فقط المقاولين المؤهلين ألل -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 3-087-2016 تمديد

  91,561.917 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و  الخدمات والمزايدات واالستثمار
لزمنية فقط المقاولين المؤهلين ألعمال العقود اة عامين. (لمد -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 4-087-2016 تمديد

  45,373.862 
 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & 
CONT EST 

1 
 

إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و  الخدمات والمزايدات واالستثمار
لزمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ا(فقط المقاو لمدة عامين. -البديع  المحرق و

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 5-087-2016 تمديد

  57,792.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 OUTSOURCING ONE SAP EAM CONSULTANT FOR A المواد والمعدات
PERIOD OF 2 YEARS 

 RM-ISD 6-052-2018 تجديد

  45,098.400 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

 RP-CSD 7-197-2016 تمديد تقديم خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء المواد والمعدات

  403,786.000 
 

SANA SCRAP 1 
 

 BK/MH/P20/19 8 مزايدة SCRAP MATERIAL المواد والمعدات

  80,797.500 
 

AMEERI STORES 1 
 

مواد والمعداتال  FAN, EXHAUST مناقصة PT/CSD/MH/2020/039  9 

  60,450.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 VALVE, GATE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/057 10 مناقصة

  25,987.500 
 

INFRASHORE MECHANICAL 1 
 

 IN/CSD/SH/2020/009 11 مناقصة PIPE,DI SPIGOT & SOCKET المواد والمعدات

  43,714.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

 PT/CSD/OK/2020/016 12 مناقصة فاحص الصمامات إلدارة نقل المياه المواد والمعدات

  131,334.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

 PT/CSD/AY/2020/046 13 مناقصة SUPPLY OF OIL, UNINHIBITED FOR ETD المواد والمعدات

  63,726.000 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 

  61,787.200 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 2 

  المجموع (د.ب.): 125,513.2
 

 PT/CSD/MA/2020/048  14 مناقصة JOINT KIT, CAST RESIN المواد والمعدات

  21,151.885 
 

 1 سن ابراهيم بوكمال وأوالدهشركة ح

  7,524.000 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 2 

  13,680.000 
 

AL SHAKAR TRAILORING 3 

  المجموع (د.ب.): 42,355.885
 

 PP-EDD 15-013-2020 مناقصة تزويد الهيئة بمعدات الحماية الشخصية المواد والمعدات

  3,677,078.546 
 

INVITA COMPANY BSC 1 
 

 OUTSOURCING OF EWA CONTACT CENTER CRM الخدمات والمزايدات واالستثمار
SERVICES 

 

 RP-CALL  16-041-2020 مناقصة

   
 

 18 من 9 صفحة
 

  136,544.528 
 

INVITA CO 1 
 

 OUTSOURCING EWA CONTACT CENTER CRM الخدمات والمزايدات واالستثمار
SERVICES FOR 3 YEARS 

 RP-CC 17-215-2016 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,199,074.088

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  45,870.878 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 iGA/2018/02 1 تجديد دارة دعم و صيانة النظم الحكوميةمناقصة توظيف فريق عمل ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  276,560.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 ENHANCING CAPACITY OF GOVERNMENT الخدمات والمزايدات واالستثمار
FIREWALL 

 CIO/2014/11 2 تجديد

  2,100.000 
 

MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG 

1 
 

 TB/23321/2017 3 أمر تغييري تأجير مواقف السيارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  19,372.500 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 iGA/2016/02 4 تجديد اتفاقية حكومة البحرين لشراء منتجات سيسكو الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -7,938.000 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 CIO/2013/12 5 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  12,731.706 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

 INFORMATION TECHNOLOGY OPERATION المواد والمعدات
MANAGMENT  

 CIO/2013/08 6 يدتجد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 348,697.084

 وزارة اإلسكان

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

  -70,616.500 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

&  553، مجمع 190، موقع T8وحدة سكنية نوع  30ية لعدد أعمال البنية التحت
، 438، مجمع 146، موقع T3Mوحدة سكنية نوع  4، في البديع و عدد 555

 في القلعة

 HP/50/13 1 أمر تغييري

  296,225.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 HP/15/15 2 أمر تغييري لبحرين لكة األعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في ممالمقاولة الزمنية 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 225,608.500
 
 
 
 

 

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # مناقصةرقم ال النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  16,449.300 
 

EUROPEAN CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/AG/29/2019 1 مناقصة تطوير واعادة تأهيل شبكات الري بمشروع هورة عالي للتنمية الزراعية

  224,000.000 
 

BLUEWATER BIO LIMITED  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

مدة لي لمشروع التشغيل والصيانة لرفع كفاءة المعالجة البيولوجية في مركز توب
 ) سنوات 4(

 SES-15/0017 2 تمديد
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 18 من 9 صفحة
 

  136,544.528 
 

INVITA CO 1 
 

 OUTSOURCING EWA CONTACT CENTER CRM الخدمات والمزايدات واالستثمار
SERVICES FOR 3 YEARS 

 RP-CC 17-215-2016 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,199,074.088

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  45,870.878 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 iGA/2018/02 1 تجديد دارة دعم و صيانة النظم الحكوميةمناقصة توظيف فريق عمل ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  276,560.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 ENHANCING CAPACITY OF GOVERNMENT الخدمات والمزايدات واالستثمار
FIREWALL 

 CIO/2014/11 2 تجديد

  2,100.000 
 

MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG 

1 
 

 TB/23321/2017 3 أمر تغييري تأجير مواقف السيارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  19,372.500 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 iGA/2016/02 4 تجديد اتفاقية حكومة البحرين لشراء منتجات سيسكو الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -7,938.000 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 CIO/2013/12 5 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  12,731.706 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

 INFORMATION TECHNOLOGY OPERATION المواد والمعدات
MANAGMENT  

 CIO/2013/08 6 يدتجد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 348,697.084

 وزارة اإلسكان

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

  -70,616.500 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

&  553، مجمع 190، موقع T8وحدة سكنية نوع  30ية لعدد أعمال البنية التحت
، 438، مجمع 146، موقع T3Mوحدة سكنية نوع  4، في البديع و عدد 555

 في القلعة

 HP/50/13 1 أمر تغييري

  296,225.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 HP/15/15 2 أمر تغييري لبحرين لكة األعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في ممالمقاولة الزمنية 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 225,608.500
 
 
 
 

 

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # مناقصةرقم ال النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  16,449.300 
 

EUROPEAN CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/AG/29/2019 1 مناقصة تطوير واعادة تأهيل شبكات الري بمشروع هورة عالي للتنمية الزراعية

  224,000.000 
 

BLUEWATER BIO LIMITED  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

مدة لي لمشروع التشغيل والصيانة لرفع كفاءة المعالجة البيولوجية في مركز توب
 ) سنوات 4(

 SES-15/0017 2 تمديد

   
 

 18 من 10 صفحة
 

  412,510.628 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 

  315,607.494 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

2 

  المجموع (د.ب.): 728,118.122
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الهندسية

 MUN/CMS/09/2020 3 مناقصة يسيةمناقصة زمنية لصيانة المزروعات وشبكات الري للشوارع والتقاطعات الرئ

  664,413.312 
 

BASMA MARBLE & GRANITE 1 
 

 BMD-GP/19-0002 4 مناقصة أعمال التنظيفات بقصر القضيبية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  136,730.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ز ة الدرامدرسأعمال الصيانة الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية ل
  االعدادية للبنين

 

 BMD – 20/0012  5 مناقصة

  -16,738.557 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

 RDS-15/0008 6 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  -81,520.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 7 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  4,230.201 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 8 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  -83,919.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 9 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  -11,372.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 10 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  -1,731.000 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 11 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  31,654.290 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0008 12 أمر تغييري )2017-2015المقاولة الزمنية إلعمال المدينة (

  -55,642.663 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

شارات اإلنشاءات واالست
 الهندسية

 RDS-15/0009 13 أمر تغييري )2018-2016المقاولة الزمنية لرصف إعادة رصف الطرق (

  -55,840.890 
 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0009 14 أمر تغييري )2018-2016المقاولة الزمنية لرصف إعادة رصف الطرق (

  -15,493.000 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0009 15 أمر تغييري )2018-2016المقاولة الزمنية لرصف إعادة رصف الطرق (

  7,985.528 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0009 16 أمر تغييري )2018-2016ية لرصف إعادة رصف الطرق (المقاولة الزمن

  -16,111.590 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0009 17 أمر تغييري )2018-2016المقاولة الزمنية لرصف إعادة رصف الطرق (

  15,698.812 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

 ITD/TS/2017/11  18 تجديد صيانة  الخوادم لخدمات والمزايدات واالستثمارا

  35,366.275 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/25685/2018 19 أمر تغييري دينة عيسىم -للسيارات بحرم جامعة البحرين  مشروع موافق -مشاريع الطرق 

   
 

 18 من 11 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,526,277.040

 وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب

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

  204,240.000 
 

NATIONAL HOTELS COMPANY 
B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

1 
 

 TB/19265/2014 1 تجديد استئجار مكاتب في مبنى برج الدبلومات ثمارالخدمات والمزايدات واالست

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 204,240.000

 وزارة الصحة

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

  64,082.820 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  عداتالمواد والم
 خضروات

 MOH/004/2016 1 تمديد

  24,427.820 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 2 تمديد

  83,856.970 
 

DELMON FISH 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 3 تجديد

  71,821.730 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 فواكه و –زويد أغذية لحوم و أسماك تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين ت المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 4 تمديد

  12,338.750 
 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 5 تجديد

  75,281.900 
 

ALI RASHID AL AMIN CO 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 6 تمديد

  29,751.150 
 

MOHAMMED JALAL CATERING 1 
 

 MOH/007/2016 7 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  37,878.000 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/007/2016 8 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  229,404.800 
 

RADHWAN BAKERY 1 
 

 MOH/007/2016 9 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  41,281.500 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

 MOH/007/2016 10 تجديد إفطار لمدة عامينتزويد وجبة  المواد والمعدات

  58,125.000 
 

MADARIS CONTRACTING CO 1 
 

 MOH/013/2016 11 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  8,911.933 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

 MOH/006/2016 12 تمديد ــــــةتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــ المواد والمعدات

  9,090.750 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 MOH/006/2016 13 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  8,482.450 
 

ABDULLATIF KHALID ALAUJAN 
FOOD STUFF 

1 
 

 MOH/006/2016 14 تجديد د أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــةتزويـــــــ المواد والمعدات
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 18 من 11 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,526,277.040

 وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب

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

  204,240.000 
 

NATIONAL HOTELS COMPANY 
B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

1 
 

 TB/19265/2014 1 تجديد استئجار مكاتب في مبنى برج الدبلومات ثمارالخدمات والمزايدات واالست

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 204,240.000

 وزارة الصحة

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

  64,082.820 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  عداتالمواد والم
 خضروات

 MOH/004/2016 1 تمديد

  24,427.820 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 2 تمديد

  83,856.970 
 

DELMON FISH 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 3 تجديد

  71,821.730 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 فواكه و –زويد أغذية لحوم و أسماك تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين ت المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 4 تمديد

  12,338.750 
 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 5 تجديد

  75,281.900 
 

ALI RASHID AL AMIN CO 1 
 

 فواكه و –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات
 خضروات

 MOH/004/2016 6 تمديد

  29,751.150 
 

MOHAMMED JALAL CATERING 1 
 

 MOH/007/2016 7 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  37,878.000 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/007/2016 8 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  229,404.800 
 

RADHWAN BAKERY 1 
 

 MOH/007/2016 9 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات

  41,281.500 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

 MOH/007/2016 10 تجديد إفطار لمدة عامينتزويد وجبة  المواد والمعدات

  58,125.000 
 

MADARIS CONTRACTING CO 1 
 

 MOH/013/2016 11 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  8,911.933 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

 MOH/006/2016 12 تمديد ــــــةتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــ المواد والمعدات

  9,090.750 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 MOH/006/2016 13 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  8,482.450 
 

ABDULLATIF KHALID ALAUJAN 
FOOD STUFF 

1 
 

 MOH/006/2016 14 تجديد د أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــةتزويـــــــ المواد والمعدات

   
 

 18 من 12 صفحة
 

  6,350.467 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/006/2016 15 تجديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  24,105.790 
 

GULF CORPORATION FOR 
TECHNOLOGY  

1 
 

 MOH/006/2016 16 تجديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  1,925.283 
 

P. MAGHANMAL & SONS CO 1 
 

 MOH/006/2016 17 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  5,827.117 
 

MAZA FOOD PACKING 1 
 

 MOH/006/2016 18 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة المواد والمعدات

  136,650.000 
 

HASHIM PHARMACY 1 

  217,248.000 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

2 

  468,311.566 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 3 

  53,795,000.000 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 4 

  112,290.000 
 

CIGALAH PHARMACY 5 

  453,744.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 6 

  346,362.660 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

7 

  المجموع (د.ب.): 55,529,606.226
 

 MOH/019/2019 19 مناقصة يةشراء وتوفير أدو المواد والمعدات

USD 369,000.000 139,482.000* 
 

HARVARD MEDICAL SCHOOL 1 
 

 TB/28941/2020 20 مناقصة COVID 19فحص تسلسل الجينوم لفيروس كورونا المستجد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  158,760.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 GHC-034/2019 21 مناقصة  HEXAVACCINEلقاح  شراء و توفير المواد والمعدات

  1,507,616.050 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 22 أمر تغييري محاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيسي المواد والمعدات

  70,308.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 

  101,304.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  2 

  315,419.832 
 

FOROOGHI PHARMACY 3 

  42,110.938 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

4 

  57,287.412 
 

 5 التطور الطبي لالجهزة الطبية

  908,741.257 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  5,864.896 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7 

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

 GHC-19/2019 23 مناقصة

   
 

 18 من 13 صفحة
 

  4,397.856 
 

SECOND ADVANCE MEDICAL 
COMPANY 

8 

  المجموع (د.ب.): 1,505,434.191
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 18 من 14 صفحة
 

  10,761.000 

  15,823.500 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 1 

  10,650.000 

  22,805.000 
 

MEDICA HEALTH CARE SUPPLY 2 

  22,884.750 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

3 

  182,000.000 

  182,000.000 
 

CORK INVESTMENTS  4 

  12,000.000 

  31,836.000 

  49,500.000 

  11,180.000 

  42,250.000 
 

GULF PHARMACY  5 

  23,000.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 6 

  12,758.000 

  13,714.000 
 

AMWAJ INTEGRATED W.L.L 7 

  19,600.000 
 

LIFE LINE MEDICAL DEVICES W.L.L 8 

  24,438.750 
 

DELMENA CITY CONTRACTING 9 

  18,839.100 
 

PKE GULF 10 

  29,216.400 

  18,596.400 

  22,000.000 

  28,500.000 

  22,000.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 11 

  95,440.560 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 12 

  15,500.000 
 

SPEARHEAD TECHNOLOGY & 
MEDICAL EQUIPMENT 

13 

  18,268.750 
 

BAHRAIN PHARMACY  14 

 يروسالشراء المباشر ألجهزة ومستلزمات طبية للكشف وللعالج وللوقاية من فا المواد والمعدات
 كورونا التاجي المستجد

 TB/28989/2020 24 مناقصة

   
 

 18 من 15 صفحة
 

  10,200.000 

  153,000.000 

  156,000.000 

  14,480.430 
 

MANAMA IMPORT & EXPORT EST 15 

  14,269.500 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 16 

  38,488.853 

  351,966.000 

  71,681.973 

  55,944.000 
 

SILAH GULF W L L 17 

  30,600.000 

  54,000.000 
 

AL GHASSAN TRADING 18 

  71,557.500 

  36,540.000 

  11,172.000 

  11,576.250 
 

BLACK SEA TRADING 19 

  36,800.000 
 

BLUE BIRD MEDICAL EQUIPMENTS 20 

  20,481.000 
 

LEADING TRADING EST 21 

  43,050.050 
 

DATA CAPTURE SYSTEMS 22 

  14,214.375 

  14,836.500 

  10,316.250 
 

PACIFIC CLEANING EQUIPMENTS & 
DETERGENTS 

23 

  10,972.500 
 

CREATIVE INDUSTRIES 24 

  16,902.375 

  46,200.000 

  47,355.000 

  52,210.200 

  11,163.600 
 

BUKANAN FURNISHING 25 

  21,600.000 
 

GOLDEN HORIZON MEDICAL EST 26 
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  42,000.000 
 

NASSER PHARMACY 27 

  29,850.000 
 

GENERAL MEDICAL 28 

  218,400.000 

  227,500.000 
 

B1 SPECIALIZED PRODUCTS  29 

  47,486.610 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

30 

  79,000.000 
 

TRILINK 31 

  40,600.000 
 

HAMAD SALEH ABDULRAHMAN 
ALHAWAS EST 

32 

  10,000.000 

  24,000.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

33 

  10,500.000 
 

BAHRAIN COMMERCIAL SERVICES 
(AVIS) 

34 

  42,890.000 
 

FINE FOODS 35 

  26,000.000 
 

MEDCA HEALTH CARE SUPPLY 36 

  34,560.000 
 

RADHWAN BAKERY 37 

  34,965.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

38 

  109,620.000 
 

KARAMI CATERING S.P.C. 39 

  54,700.000 
 

AL NOOR EST FOR MEDICAL 
SERVICES 

40 

  50,000.000 
 

ABDUL RAHMAN & EBRAHIM MOHD 
AJOOR & CO 

41 

  المجموع (د.ب.): 3,465,212.176
 

   
 

 18 من 17 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 63,099,054.873

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  43,333.330 
 

 ALNOOR CHARITY WELFARE  1 
 

يم براهاالدين بمركز صاحبة السمو األميرة سبيكة إدارة وتشغيل نادي رعاية الو الخدمات والمزايدات واالستثمار
 آل خليفة االجتماعي الشامل

 TB/22483/2016 1 تجديد

  11,400.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

 MOSD/RFP/2017-25 2 تجديد منسق صيانة 2توفير عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  32,258.006 
 

 1 ارجية بسترةالجمعية األهلية لقرية الخ
 

 MLSD/RFP/2018-35 3 تجديد مناقصة إدارة و تشغيل نادي سترة لرعاية الوالدين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  89,000.000 
 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. 
B.S.C.CLOSED 

1 
 

 E032/2017 4 مناقصة توريد الحافالت المواد والمعدات

       لدينار البحريني:مجموع الترسيات با 175,991.336

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  846,000.000 
 

DELOITTE CORPORATE FINANCIAL 
LTD 

1 
 

 FGR/01/2014 1 تجديد لقادمةتقديم خدمات استشارية الحتياطي االجيال ا الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 846,000.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  1,200,000.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

DESIGN AND  
SUPERVISION CONSULTANT FOR THE NEW ROYAL 

TERMINAL AND TEMPORARY VVIP TERMINAL 
FACILITY BIA 

 TB/28885/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,200,000.000

 وزارة شئون اإلعالم

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

  25,568.000 
 

GULF DTH FZ LLC 1 
 

 TB/25277/2018 1 تجديد )GULF DTH FZ LLCتجديد التعاقد مع شركة ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  38,687.502 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 IAA/4/2014 1 تمديد هيئة بخدمات صيانة التكييف والكهرباءتزويد ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  261,143.220 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 MIA/9/2016 2 تجديد مشروع توفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 325,398.722

 ون الشباب والرياضةوزارة شئ

   
 

 18 من 18 صفحة
 

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

  99,979.785 
 

BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPMYS/9/2019 1 مناقصة مالعب ضمن مشروع مالعب الفريج في مواقع مختلفة 4إنشاء 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 99,979.785
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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 اإعالن رقم )8( ل�سنة 2020 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل

 �سهر اأغ�سط�ش2020 اإعماًل لأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36(

ل�سنة 2002 ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية

   
 

نم 1 صفحة  8 
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/08/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/08/2020 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للبيئة

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

  130,024.440 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPSCE/8/2016 1 تجديد سنوات 3صيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد لمدة 

  126,324.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 EN/1/2018 2 مناقصة سنوات 3مجلس األعلى للبيئة لمدة توفير خدمات النظافة والمكاتب لل

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 256,348.440

 بوليتكنك البحرين

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

  -5,707.800 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

زايدات الخدمات والم
 واالستثمار

 BP/008/2017 1 أمر تغييري خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك البحرين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,707.800-

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

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

  50,556.000 
 

AL ZAMIL GROUP B.S.C. (CLOSED) 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/25409/2018 1 مزايدة طلب الموافقة لتأجير قطعة ارض كائنة بمنطقة فريج الفاضل بصورة مؤقتة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,556.000

 شركة تطوير للبترول

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز نار بحرينيدي عمالت أخرى

  154,747.000 
 

PETROTEL INC 1 
 

 RFP/Tatweer/296/2019 1 مناقصة دراسة جدوى حقن ثاني أكسيد الكربون في المكامن النفطية النفط

   
 

نم 2 صفحة  8 
 

  98,060.000 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

 -ز وم للصدأ والكربون الصلب لمبادالت الحرارة والغاتوريد الفوالذ المقا النفط
RFP/TATWEER/324/2019  

 TP-533-2019 2 مناقصة

  253,698.000 
 

PRAXIS SOLUTIONS 1 
 

  شراء برمجيات آي بي أم مكسيمو لالستخدام المتازن لقطاع النفط والغاز النفط
 

 TP-609-2020 3 مناقصة

  11,482.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 RFP/Tatweer/348/2020 4 مناقصة SUPPLY OF CONTROL VALVE SPARES النفط

  158,092.830 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES 

1 
 

 RFP/Tatweer/323/2019 5 مناقصة SUPPLY OF 3 INCH & 4 INCH CHOKE VALVE النفط

  244,806.000 
 

ABDUL AZIZ JUMA ABD 
MOHAMMED CO 

1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

PROVISION OF HANDYMAN SERVICES - 
RFP/TATWEER/491/2020 

 

 TP-571-2020  6 مناقصة

  10,575.332 
 

SIGMA THERMAL 1 
 

 SUPPLY OF BURNER MANAGEMENT SYSTEM النفط
(BMS) FOR THE ENVIRONMENTAL PILOT PROJECT 

AT GDU K37 

 TPC-858-2019 7 أمر تغييري

  821,860.000 
 

ISIT WLL 1 
 

طرح مناقصة  EXPANSION OF NETAPP OR EQUIVALENT النفط
 حتى توسيع في التخزين الحالي بما في ذالك جميع المميزات مع الدعم الشامل

  2022ديسمبر 
 

 RFP/Tatweer/442/2020 8 مناقصة

  45,100.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 - SUPPLY OF TRANTER GMBH HEAT EXCHANGER النفط
RFP/TATWEER/451/2020 

 TP-588-2020  9 مناقصة

  55,000.000 
 

KEYPOINT SOLUTIONS 1 
 

 PROVISION OF DISASTER RECOVERY النفط
MANAGEMENT SYSTEM& CYBER ATTACK 

SIMULATION EXERCISE 

 RFP/INT/Tatweer/447/2020 10 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,853,421.162

 شركة مطار البحرين

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

  247,200.000 
 

MEMAC OGILVY & MATHER. 1 
 

 دارةإاإلبتكار و  إبرام عقد لتعيين وكالة لتوفير خدمات الدعاية، التسويق، الطيران
 الفعاليات من أجل شركة مطار البحرين

 BAC/310/2019 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 247,200.000

 شركة نفط البحرين

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

  43,110.000 
 

ABDUL A"AL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

 PROVISION OF JANITORIAL AND VEHICLE النفط
CLEANING SERVICES AT VARIOUS COMPANY 
BUILDINGS AND AMENITIES IN THE REFINERY 

SITRA AND WHARF 

 T150117 (25) (MTCE) 1 تجديد

  46,500.000 
 

AREENA CONTRACTING GROUP 1 
 

 PROVISION OF JANITORIAL AND VEHICLE النفط
CLEANING SERVICES AT VARIOUS COMPANY 
BUILDINGS AND AMENITIES IN THE REFINERY 

SITRA AND WHARF 

 T150117 (25) (MTCE) 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 89,610.000
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 شئون الجمارك

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

  70,087.500 
 

MOHAMMAD BIN JASIM AL ZAYANI 
TRADING 

1 
 

رك توريد وتجهيز الطابق األول والثاني والطابق األرضي بمبنى شئون الجما المواد والمعدات
 بأثاث مكتبي

 CA/TCS/1/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 70,087.500

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

  129,656.973 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 

  240,615.311 
 

SHANGHAI HALIWEN 2 

  المجموع (د.ب.): 370,272.284
 

 BTB 1-1989-06-19 مناقصة توفير  منتوجات من االلمنيوم الطيران

  7,004.000 
 

FALCON TRAVEL SERVICES 1 
 

 TB/12771/2010 2 تجديد GENERAL SALES AGENT FOR YEMEN محدد غير القطاع

  375,812.000 
 

AVIAREPS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 ITC 3-0931-09-11 تجديد اختيار وكيل مبيعات المسافرين للمملكة المتحدة

  13,469.000 
 

GOZEN HAVACILIK VE TICARET  1 
 

 PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA)IN الطيران
TURKEY 

 TB/26815/2019 4 تجديد

  24,535.000 
 

MR. RAJ JAGGI 1 
 

 SUGGESTED PROCESS FOR GULF AIR OFFICES الطيران
LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 5 مناقصة

  71,172.000 
 

AHMADI INDUSTRIES  1 
 

 BTB 6-1678-06-17 مناقصة شراء مشروبات غازية الطيران

  78,660.000 
 

BACK BONE MEDICAL EQUIPMENT 1 
 

 SUPPLY OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT الطيران
(PPE) FOR ALL GULF AIR FLIGHTS 

 TB/29107/2020 7 مناقصة

  310,046.000 
 

TURKISH AIRLINES 1 
 

يرانالط  AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE 
MAINTENANCE AT ATATURK INTERNATIONAL 

AIRPORT - (IST) TURKEY 

 ITC 8-1363-5-15 تجديد

  63,031.595 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 
 

 BTB 9-2086-01-20 مناقصة توريد اختام االمن البالستيكية لالستخدام على متن الطائرة الطيران

  1,181,270.000 
 

POS AVIATION SDN BHD 1 
 

 BTB 10-2092-01-20 مناقصة الخدمات التموينية في مطار كوااللمبور الدولي المواد والمعدات

  151,687.000 
 

HILTON GARDEN INN - 
TRIVANDRUM 

1 
 

 BTB 11-2018-2-20 مناقصة توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة في تريفندرام الطيران

  218,363.000 
 

CASINO AIR CATERERS & FLIGHT 
SERVICES 

1 
 

 CATERING SERVICES CALIEUT INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT, INDIA. 

 TB/28554/2020 12 مناقصة

  175,147.000 
 

DOMODEDOVE AIRPORT 
HANDLING COMPANY 

1 
 

 CARGO HANDLING AGENT AT MOSCOW الطيران
DOMODEDOVO 

 TB/28348/2020 13 مناقصة
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       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,040,468.879

 مجلس التنمية األقتصادية

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

  112,800.000 
 

YUSUF ISLAM 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 1 مناقصة 2020شاركة في مهرجان ربيع الثقافة الفرق الم

  -1,289,495.500 
 

APCO WORLDWIDE LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 EDB/RFP/11-2017/97  2 أمر تغييري تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة

  -18,200.000 
 

THE MERCHANTS OF BOLLYWOOD 
PTY LTD 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 3 أمر تغييري 2020الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,194,895.500-

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

  174,789.930 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 03/2017 تجديد اة لهحراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع األثرية التابع

  465,600.000 
 

UNISKILLS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  ع التابعة لهيئة البحرين للثقافة واالثارأعمال التنظيفات للمواق
 

 2 3/2020 مناقصة

  27,720.000 
 

UNITAG 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 J2-2018 3 تجديد ثارمباني تابعة لهيئة البحرين للثقافة واآل 3توفير خدمات النظافة لعدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 668,109.930

 ة البحرين للسياحة و المعارضهيئ

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

  157,108.000 
 

270 DEGREES CONSTRUCTIONS & 
RENOVATIONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

رى الخمراحل اتطوير وصيانة المرحلة الثالثة ، اجراء تعديالت خفيفة لجميع ال
  السابقة من ضمن مشروع تطويرواجهات سوق المنامة

 

 BTEA146/2020   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 157,108.000

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

  75,000.000 
 

VERTECO TECHNOLOGIES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

REQUEST FOR SINGLE SOURCE PROCUREMENT مناقصة TB/28167/2020 1 

  255,363.520 
 

 1 شركة تطوير المرفأ المالي
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28564/2020 2 ةمناقص عقود استئجار مكاتب و مواقف سيارات لموظفي هيئة الطاقة المستدامة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 330,363.520

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

  150,000.000 
 

SIEMENS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RS-EPD 1-211-2017 تجديد رفاعالتوربينات الغازية نوع سيمنز بمحطة ال تزويد عمالة متخصصة في صيانة

  26,250.000 
 

KEYPOINT BUSINESS SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 PP-ISD 2-006-2020 مناقصة 27001خدمات استشارية لتنفيذ برنامج  آيزو 

  6,844,666.058 
 

SIEMENS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

) طرح 2013-2009كيلوفولت ( 400مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
توسعة المفاتيح الكهربائية   SIEMENSمناقصة محدودة على مصدر وحيد 

 400الغازية لتركيب المحول الرابع في محطة ام الحصم لنقل الكهرباء جهد 
 كيلوفولت

 3  4661/2020/3100 مناقصة

  18,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

FILLENET 128-2017 تجديد تجديد تراخيص نظام-RP-ISD 4 

  162,091.200 
 

AL OMRAN CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ت إنتاج تزويد خدمة أيدي عاملة غير ماهرة محلية للعمل في صيانة محطا
 مدة عامينل -الكهرباء والماء بإدارة إنتاج الكهرباء 

 RP-EPD 5-082-2018 تجديد

  60,000.000 
 

SARGENT & LUNDY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ع الخدمات االستشارية والفنية للتدقيق على نموذج استهالك الوقود لمشرو
 هرباء والماء.المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الك

 6 4606/2019/3100 مناقصة

  19,857.600 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 PT/CSD/MA/2020/011 7 مناقصة METER,WATER والمعدات المواد

  42,925.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 WATER METER والمعدات المواد
 

 PT/CSD/FN/2020/051  8 مناقصة

  759,600.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

  447,336.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 2 

  المجموع (د.ب.): 1,206,936
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RP-FRSD 9-131-2019 مناقصة نواتستوفير خدمات النظافة العامة لمباني هيئة الكهرباء والماء لمدة ثالث 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 8,530,725.858

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  10,071.710 
 

SPECIALIZED TECHNICAL 
SERVICES  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28760/2020 1 تجديد للبحث FUSIONتجديد ترخيص أداة 

  7,200.000 
 

MEDIA PERCEPTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28866/2020 2 تجديد PERCEPTION MEDIAتجديد عقد السادة شركة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 17,271.710

 هيئة تنظيم سوق العمل

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز رينيدينار بح عمالت أخرى

  104,075.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 تجديد

       ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح 104,075.000
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 وزارة اإلسكان

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

  20,538.000 
 

HI- TECH 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TID/20/146/2005 1 تجديد دارة تقنية المعلوماتإ-تجديد عقود إعارة أخصائي تقنية المعلومات 

  -22,000.000 
 

KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

المرحلة  -توفير خدمات الدعم اإلداري للمشاريع اإلستراتيجية بوزارة اإلسكان 
 الثانية

 SP/13/16 2 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,462.000-

 يات والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشئون البلد

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

  177,083.550 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 MUN/ISD/38/2019 1 مناقصة مناقصة الطباعة المركزية المواد والمعدات

  1,650.000 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

د لحدوهدم وإعادة بناء السور الخارجي لمدرسة بيان البحرين النموذجية على ا
 841دينة عيسى مجمع م - 4112الجديدة للطريق رقم 

 PT/08/2015 2 أمر تغييري

  634,285.523 
 

METITO OVERSEAS LTD. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 غيل والصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي المؤقتة في مدينةأعمال التش
 خليفة

 TB/27809/2019 3 مناقصة

  12,318.123 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/22433/2016 4 تجديد ORACLE 2017تجديد عقد صيانة برنامج أوراكل لسنة 

  23,406,593.805 
 

ALGHANAH CONTRACTING W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  عمال االنشاءات لبرج متعدد الطوابقا -مشروع مبنى احتياطي االجيال 
 

 SPO/223/19  5 مناقصة

  232,904.700 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0033 6 ةمناقص مشروع تشغيل وصيانة محطة صرف صحي الهملة

  100,000.000 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 7 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  397,582.500 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0034  8 مناقصة ل وصيانة محطة صرف صحي شمال سترةمشروع تشغي

  514,080.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/MM/25/2019 9 مناقصة حارس أمن لبلدية المحرق 40توفير 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 25,476,498.201

 وزارة الداخلية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينار بحرينيد عمالت أخرى

USD 27,756.000 10,491.768* 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 CA/1/2010 1 أمر تغييري مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,491.768

 وزارة الصحة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى
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       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,040,468.879

 مجلس التنمية األقتصادية

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

  112,800.000 
 

YUSUF ISLAM 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 1 مناقصة 2020شاركة في مهرجان ربيع الثقافة الفرق الم

  -1,289,495.500 
 

APCO WORLDWIDE LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 EDB/RFP/11-2017/97  2 أمر تغييري تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة

  -18,200.000 
 

THE MERCHANTS OF BOLLYWOOD 
PTY LTD 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 3 أمر تغييري 2020الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,194,895.500-

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

  174,789.930 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 03/2017 تجديد اة لهحراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع األثرية التابع

  465,600.000 
 

UNISKILLS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  ع التابعة لهيئة البحرين للثقافة واالثارأعمال التنظيفات للمواق
 

 2 3/2020 مناقصة

  27,720.000 
 

UNITAG 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 J2-2018 3 تجديد ثارمباني تابعة لهيئة البحرين للثقافة واآل 3توفير خدمات النظافة لعدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 668,109.930

 ة البحرين للسياحة و المعارضهيئ

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

  157,108.000 
 

270 DEGREES CONSTRUCTIONS & 
RENOVATIONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

رى الخمراحل اتطوير وصيانة المرحلة الثالثة ، اجراء تعديالت خفيفة لجميع ال
  السابقة من ضمن مشروع تطويرواجهات سوق المنامة

 

 BTEA146/2020   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 157,108.000

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

  75,000.000 
 

VERTECO TECHNOLOGIES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

REQUEST FOR SINGLE SOURCE PROCUREMENT مناقصة TB/28167/2020 1 

  255,363.520 
 

 1 شركة تطوير المرفأ المالي
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28564/2020 2 ةمناقص عقود استئجار مكاتب و مواقف سيارات لموظفي هيئة الطاقة المستدامة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 330,363.520

 هيئة الكهرباء والماء
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  269,270.800 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 1 أمر تغييري محاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيسي المواد والمعدات

       حريني:مجموع الترسيات بالدينار الب 269,270.800

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  38,040.000 
 

WHITE JEUAN CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 4/2017 تجديد ةقهوم الشاي والتنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقدي

  17,745.210 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

كة صيانة المكيفات المركزية والمجزئة واألعمال الكهربائية وأعمال السبا المواد والمعدات
 لها والنجارة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واالوقاف والمباني التابعة

 2 2018-3 تجديد

  88,725.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 3 1-2020 مناقصة تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 144,510.210

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  51,666.667 
 

AL-ESLAH SOCIETY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MLSD/RFP/2018-33 1 تجديد إدارة وتشغيل نادي عبدهللا يوسف بن فخرو لرعاية الوالدين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 51,666.667

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني أخرىعمالت 

  2,252.000 
 

BLUE SKY CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/25818/2018 1 تجديد تجديد عقد تنظيف الزجاح الخارجي لمبنى وزارة المالية

  45,391.230 
 

MERITAS VENTURES 1 
 

ت والمزايدات الخدما
 واالستثمار

 TB/28992/2020 2 مناقصة استئجار مكاتب إدارية الستمرارية األعمال في محافظة المحرق

  8,419.950 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لية لمابنى وزارة اعقد التركيبات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة التكييف بم
 واالقتصاد الوطني

 TB/29020/2020 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 56,063.180

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  132,402.500 
 

PREMIUM AIR CONDITIONING AND 
REFRIGERATION SERVICES 

1 
 

 BIAS2020/32/2019 1 مناقصة 2020توريد وصيانة مكيفات معرض البحرين الدولي للطيران  المواد والمعدات

  201,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

ي ولتوفير خدمات المناولة األرضية للطائرات المشاركة بمعرض البحرين الد الطيران
 2020للطيران 

 BIAS 2020/ 06/2019 2 مناقصة

  115,956.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ن تجهيز مأرب الطائرات الملكية وتحويلها لصالة معارض خالل معرض البحري
 2020الدولي للطيران 

 BIAS2020/03/2019 3 مناقصة
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  35,560.350 
 

ARENCON SECURITY EST 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  ةتطوير أنظمة المراقبة األمنية لمرافق شئون الموانىء والمالحة البحري
 

 MTT/ISD/02/2020 4 مناقصة

  328,965.000 
 

THE RITZ CARLTON BAHRAIN 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لي في معرض البحرين الدو توفير خدمات تموين الشاليهات للشركات المشاركة
 2020للطيران 

 BIAS2020/04/2019 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 813,883.850

 وزارة شئون اإلعالم

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

  276,771.600 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

لخدمات والمزايدات ا
 واالستثمار

فة لضياتوريد خدمات االيدي العاملة (المراسلين وعمال التنظيفات والمساعدةوا
 والبدالة والسائق)

 MIA/19/2016 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 276,771.600

 وزارة شئون الشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ئزالعطاء الفا دينار بحريني عمالت أخرى

  39,271.050 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 نشآتتوفير خدمات األمن والحراسة لمباني وزارة شئون الشباب والرياضة والم
 التابعة لها

 TB/28878/2020 1 تجديد

  4,733,820.000 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RFPMYS/3/2020 2 مزايدة استثمار أرضي نادي الرفاع الرياضي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,773,091.050
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 

   
 

نم 6 صفحة  8 
 

 وزارة اإلسكان

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

  20,538.000 
 

HI- TECH 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TID/20/146/2005 1 تجديد دارة تقنية المعلوماتإ-تجديد عقود إعارة أخصائي تقنية المعلومات 

  -22,000.000 
 

KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

المرحلة  -توفير خدمات الدعم اإلداري للمشاريع اإلستراتيجية بوزارة اإلسكان 
 الثانية

 SP/13/16 2 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,462.000-

 يات والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشئون البلد

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

  177,083.550 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 MUN/ISD/38/2019 1 مناقصة مناقصة الطباعة المركزية المواد والمعدات

  1,650.000 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

د لحدوهدم وإعادة بناء السور الخارجي لمدرسة بيان البحرين النموذجية على ا
 841دينة عيسى مجمع م - 4112الجديدة للطريق رقم 

 PT/08/2015 2 أمر تغييري

  634,285.523 
 

METITO OVERSEAS LTD. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 غيل والصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي المؤقتة في مدينةأعمال التش
 خليفة

 TB/27809/2019 3 مناقصة

  12,318.123 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/22433/2016 4 تجديد ORACLE 2017تجديد عقد صيانة برنامج أوراكل لسنة 

  23,406,593.805 
 

ALGHANAH CONTRACTING W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  عمال االنشاءات لبرج متعدد الطوابقا -مشروع مبنى احتياطي االجيال 
 

 SPO/223/19  5 مناقصة

  232,904.700 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0033 6 ةمناقص مشروع تشغيل وصيانة محطة صرف صحي الهملة

  100,000.000 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 7 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  397,582.500 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0034  8 مناقصة ل وصيانة محطة صرف صحي شمال سترةمشروع تشغي

  514,080.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/MM/25/2019 9 مناقصة حارس أمن لبلدية المحرق 40توفير 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 25,476,498.201

 وزارة الداخلية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينار بحرينيد عمالت أخرى

USD 27,756.000 10,491.768* 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 CA/1/2010 1 أمر تغييري مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,491.768

 وزارة الصحة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى
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ملحق تقرير الرت�سيات للفرتة من يناير اإىل يونيو 2020

   
 

 4 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهريملحق 
 

    

            

          
            

  مجلس التنمية االقتصادية

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

  188,500.000 
 

Pinnacle 1 
 

 ( Pro Modified Drag Racing )رعاية فريق البحرين لسباقات السيارات  واالستثمارالخدمات والمزايدات 
2020 

 TB/28398/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 188,500.000

 جامعة البحرين

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

  80,893.050 
 

 1 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
 

 UOBP/11/2019 1 مناقصة (Firewallتوفير جهاز الجدار الناري ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 80,893.050

  حلبة البحرين الدولية

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

USD 163,400.000 61,438.400 
 

Cantronic Systems 1 
 

ند التعاقد المباشر لشراء أجهزة طبية (كواشف حرارة) لفحص فيروس كورونا ع مواد ومعدات
 2020 البوابات خالل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان

 TB/28403/2020 1  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 61,438.400

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.

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

  62,784.612 
 

Bahrain Pharmacy 1 
 

 ,Rent and Operate Commercial Shops Facility at Alsayah الخدمات والمزايدات واالستثمار
Maameer, Wadi Hayyan and Seef Service Station  

 TB19004 1  مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 62,784.612

  
 
 

   
 

 4 من 2 صفحة
 

 شركة تطوير للبترول

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

  58,253,569.000 
 

Petrofac Internatioan Bahrain 1 
 

 ENGINEERING, PROCUREMENT AND النفط
CONSTRUCTION OF PRE-UNAYZAH GAS WELL 

HOOK-UPS, ASSOCIATED PIPELINES AND TIE-INS 
AT GAS DEHYDRATION UNITS. 

 TP-387-2019 1  مناقصة

  1,088,895.000 
 

Chevron Bahrain  1 
 

 Long Term Purchase Agreement for the Supply of النفط
Chevron Oil and Coolant for five (05) years 

RFP/Tatweer/297/2019 مناقصة
  

2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 59,342,464.000

 شركة مطار البحرين

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

  50,400.000 
 

Perceptions Media 1 
 

 Allocating a Copy Writing Agency for Bahrain Airport الطيران
Company 

 BAC/312/2019  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,400.000

  شركة نفط البحرين

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

  200,705.250 
 

Fine Foods 1 
 

 Three (3) Years LTA for Management Snacks and مواد ومعدات
Refreshments 

 1 )24( 12556  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 200,705.250

  الشركة القابضة للنفط والغاز

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

  67,095.000 
 

Protiviti 1 
 

 TB/GEN/20/022 1  مناقصة تقديم خدمات استشارية في مجال التدقيق الداخلي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 67.095.000

  طيران الخليج

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

  4,583,173.280 
 

Global Eagle Entertainment  1 
 

 Appointing Inflight Entertainment Content Service الخدمات والمزايدات واالستثمار
Provider (IFE CSP) 

 BTB 1-2008-07-19 مناقصة

  2,145,571.000 
 

Bird Worldwide Flight Services 1 
 

 ) Ground Handling at Indira Gandhi International Airport الطيران
DEL ) 

 BTB 2-2001-07-19 مناقصة

USD 135,410,000.00 50,914,160.000 
 

Air France Industries 1 
 

 BTB 3-2040-10-19 مناقصة A320 CEO CFM56 %B Engine Maintenance Contract الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 57,642,904.280
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 4 من 3 صفحة
 

 
 هيئة الكهرباء والماء

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

  100,000.000 
 

Three Crowns 1 
 

ي القضايا فالخدمات االستشارية والفنية لمتابعة األمور المتعلقة بعملية التحكيم  والمزايدات واالستثمارالخدمات 
 طاقة والمياهالخالفية التعاقدية والفنية بين هيئة الكهرباء والماء وشركة الدور لل

 1 4603/2019/3100 مناقصة

  43,540.000 
 

 1 مواسير البحرين
 

-TC/MM/PT  مناقصة PIPE PVC  مواد ومعدات
071/05/2019 

2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 143,540.000

 توزارة المواصالت واالتصاال

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

  995,867.459 
 

CITY NEON 1 
 

 BIAS 2020/12/2019 1  مناقصة إعادة تأهيل وتجديد كافة شاليهات معرض البحرين الدولي للطيران الخدمات والمزايدات واالستثمار

  127,680.000 
 

Almoayyed Security  1 
 

 MTT/FRD/01/2019 2 مناقصة إلى البنوك واالتصاالتمناقصة نقل األموال الخاصة بوزارة المواصالت  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,123,547.459

  مجلس الشورى

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

  76,030.080 
 

Batelco 1 
 

 TB/28080/2019 1 مناقصة لشركة بتلكو AWSمشروع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 76,030.080

  وزارة الصحة

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

  155,800.000 
 

Bahrain Pharmacy 1 
 

 TB/28252/2020 1 مناقصة ( MEROPENEM 500 MG/1.Vشراء و توفير دواء مخزن ( مواد ومعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 155,800.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  95,050.000 
 

 1 نيوكاسل للمقاوالت ذ.م.م.
 

تجميل في شارع القدس  الواقع في نطاق أمانة العاصمة اعمال مواد ومعدات  MUN/CM/10/2019 1 مناقصة 

  501,000.000 
 

Media Ways 1 
 

ة من نوع ميجاكوم بمساح 10طرح مزايدة لتشييد وتشغيل مواقع اعالنية عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
)4x3 )  سنوات  5لمدة بمنطقة السيف بمحافظة العاصمة  2819متر بشارع

 ميالدية .

 MUN/CM/A02/2019 2 مزايدة

  4,523,281.618 
 

 1 شركة واباغ بالحصا جي في
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

 SES-18/0018 3 مناقصة تشغيل وصيانة محطة معالجة مياة الصرف الصحي بمدينة سلمان

   
 

 4 من 4 صفحة
 

  188,738.244 
 

 1 شركة مقاوالت المؤيد
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 CPD-19/0003 4  مناقصة 17 008في الحرم الجامعي بمدينة عيسى : 31تأهيل مبنى 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,308,069.862
 
           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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 وكالة تجاريةشطب إعالن 

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

 

 

 

 

 

 

 

 1719 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 
AMERICAN 

100 - PARK AVENUE, NEW YORK . N.Y. 10017 - U.S.A 
كه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل   شر

 محددة المدةغير  مدة الوكالة
   الموكلمن مقدم عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 22/09/2020 تاري    خ الشطب

اإعالن �سطب وكالة جتارية
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 إعالن تسجيل وكاالت تجارية

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

 12382 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Guangzhou Yokistar co. ltd
CHINESE

Room 501, Wins Business Centre, No. 78 Jiefangzhuang Road, Baiyun District, 
Guangzhou, Guangdong, China

كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع 

المكائن موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
YOKISTAR

محددة المدة نوع الوكالة
 

12383 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

EXELTIS HEALTHCARE S.L. (AND ITS AFFILIATES)
SPANISH

C/ Quintanapalla 2, Floor 4?, 28050 MADRID 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
رية والعالمات التجا

 موضوع الوكالة
EXELTIS HEALTHCARE 

محددة المدة نوع الوكالة
 

12384 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Merck Serono Middle East FZ-Ltd
EMARATI

LB09103 Jebel Ali, P.O Box -22730, Dubai - United Arab Emirates
 مومي ش.م.ب مقفلةصيدليه البحرين ومتجرها الع اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Crinone, Cetrotide, Gonal-f, Ovitrelle, Pergoveris, Luveris, Rebif

 محددة المدة نوع الوكالة

 

اإعالن ت�سجيل وكالت جتارية
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 12385 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MYLAN S.A.S
FRENCH

117 , allee des parcs 69800 Saint Priest, France
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Hulio , Ogivri , Sunitinib , Imatinib

 محددة المدة ع الوكالةنو

 12386 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Saol Therapeutics Research Limited
IRISH

2-2-102 , Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02 VN88, Ireland 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بضائع بيان ال
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WinRho , Hepagam, Varizig

 محددة المدة نوع الوكالة
 

12387 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

VOLVO CAR CORPORATION
SWEDISH

S-405 31 Gothenburg , Sweden 
 شركة جي أم سي الجزيرة للسيارات ش.ش.و لمالكتها موتور سيتي ش.م.ب.مقفلة لاسم الوكي

بيان البضائع 
Cars موضوع الوكالة , Auto Parts accessories , Automotive supplies & Accessories

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Volvo

غير محددة المدة نوع الوكالة
 

12388 د الوكالةرقم قي

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Deva Holding A.S
TURK

Halkal Merkez Mah. Basn Ekspres Cad. No:1, Kucukcekmece / Istanbul/ Turkey
 صيدلية الدكتور بهزاد اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ع الوكالةموضو
Vebulis

 محددة المدة نوع الوكالة
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12389 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

شركة سنمار لصناعات أمالح البحر الميت
JORDANIAN

 جبل عمان
 سارة سعيد جعفر اسم الوكيل

بيان البضائع 
 مستحضرات تجميل موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ضوع الوكالةمو
LADONNA BEAUTY

 محددة المدة نوع الوكالة

12390 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Sanofi-Aventis Gulf FZE
EMARATI

Ofiice No. LB 191303, P.O Box 261436, Jebel Ali, United Arab Emirates
 قفلةصيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب م اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

Myozyme,  Aubagio , Fabrazyme , Cerezyme , Lemtrada , Pharmaton , Thyrogen
Aldurazyme

 محددة المدة نوع الوكالة
 

12391 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 انهوعنو

AMGEN (EUROPE) GMBH (AND ITS AFFILIATES)
SWISS

SUURSTOFLI 22, 6343 RISCH-ROTKREUZ, SWITZERLAND
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AMGEN

 محددة المدة نوع الوكالة
 

12392 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Parolin Srl
ITALAIN

Via San Antonio, 24, 36050 Belvedere VI, Italy
 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع 
 موضوع الوكالة

Tools Mechanical Curiosities
Parts ٍSupplies & parts

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Parolin

 محددة المدة نوع الوكالة
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 12393 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

HYUNDAI CONSTRUCTION
SOUTH KOREAN

75 Yulgok-ro Jongno-gu Seoul, 03058 Korea
 ش.ش.و لمالكتها موتور سيتي ش.م.ب.مقفلة أيتابكو للتجارة و قطع الغيار اسم الوكيل

بيان البضائع 
Heavy machine موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HYUNDAI 

 محددة المدة نوع الوكالة

12394 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Automobiles Peugeot
FRENCH

7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison, France
 شركة جي أم سي الجزيرة للسيارات ش.ش.و لمالكتها موتور سيتي ش.م.ب.مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع 
 موضوع الوكالة

Cars
Auto Parts accessories 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Peugeot

 محددة المدة نوع الوكالة
 

12395 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Yashgreen International FZE
EMARATI

Office 2705, API TRIO Tower,Al Barsha 1, P O Box. 62693 Dubai 
 شركة الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م. اسم الوكيل

بيان البضائع 
بطاريات موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ELITO 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12396 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Laboratorios NORMON, S.A.
SPANISH

Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos, Madrid. Spain
 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل

ان البضائع بي
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Normon 

 محددة المدة نوع الوكالة
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 12397 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DEVA HOLDING A.S
TURK

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu, No: 1, K09i.ik9ekmece 34303 Istanbul
 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DEVA 

 محددة المدة نوع الوكالة

 12398 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Hookah Design LLC
AMERICAN

75 NW 7th Street, Boca Raton, Florida 33432 United States of America 
 أوالد الخير للتجارة العامة اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Shisha موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Fumo 

 غير محددة المدة نوع الوكالة
 

12399 رقم قيد الوكالة

ه اسم الموكل وجنسيت
 وعنوانه

Tangshan Junnan Trade Co., Ltd.
CHINESE

ROOM 611, NO 101 NORTH JIANSHE ROAD,NEW HIGH-TEC INDUSTRIAL 
PARKS 

 شركه يوكو للهندسه المحدوده اسم الوكيل
بيان البضائع 

 Building materials موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TANGSHAN 

 غير محددة المدة نوع الوكالة
 

 12400 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

The Yokohama Rubber Co. Ltd.
JAPANESE

36-11 ,Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, Japan 
 شركة يوسف عبدالرحمن انجنير ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع 
,Automotive supplies & Accessories موضوع الوكالة Tires 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Yokohama 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12401 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LAGAP SA
SWISS

VIA MOROSINI 3, 6943 VEZIA SWITZERLAND 
 طي ذ.م.مشركة صيدلية المسق اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

AMBROXON, AMOXIDIN, BEDRANOL, DOXYLAG, ELECTRONA, IVYLIN,
SYRUP, METROLAG, MELITAL, PIVOX, TRLAGAVIT, FOSFOLAG

 محددة المدة نوع الوكالة

 12402 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SWISS PARENTERALS LTD.
INDIAN

62 ,6TH FLOOR, TITANIUM, CORPORATE ROAD, OPP.AUDA GARDEN 
LANE, PRAHLAD NAGAR, AHMEDABAD - 380015 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع 

 Medical preparations موضوع الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SWISS PARENTERALS 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12403 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.
INDIAN

S/No 105-110, Manjari Budruk, Tal- Haveli, Pune 412307, India 
 ليج ذ.م.مصيدليات الخ اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SERUM 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12404 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

BATTERJEE PHRMA
SAUDI

STREET 401 - PHASE 4 - JEDDAH INDUSTRIAL CITY - JEDDAH 21443 -
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل
بيان البضائع 

  Human Medicines موضوع الوكالة
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 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12401 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LAGAP SA
SWISS

VIA MOROSINI 3, 6943 VEZIA SWITZERLAND 
 طي ذ.م.مشركة صيدلية المسق اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

AMBROXON, AMOXIDIN, BEDRANOL, DOXYLAG, ELECTRONA, IVYLIN,
SYRUP, METROLAG, MELITAL, PIVOX, TRLAGAVIT, FOSFOLAG

 محددة المدة نوع الوكالة

 12402 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SWISS PARENTERALS LTD.
INDIAN

62 ,6TH FLOOR, TITANIUM, CORPORATE ROAD, OPP.AUDA GARDEN 
LANE, PRAHLAD NAGAR, AHMEDABAD - 380015 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع 

 Medical preparations موضوع الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SWISS PARENTERALS 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12403 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.
INDIAN

S/No 105-110, Manjari Budruk, Tal- Haveli, Pune 412307, India 
 ليج ذ.م.مصيدليات الخ اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SERUM 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12404 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

BATTERJEE PHRMA
SAUDI

STREET 401 - PHASE 4 - JEDDAH INDUSTRIAL CITY - JEDDAH 21443 -
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل
بيان البضائع 

  Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BATTERJEE PHRMA 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12405 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Gilead Sciences Ireland UC
IRISH

IDA Business & Technology Park, Carrigtwchill, Co, Cork, Ireland 
 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Gilead 

 محددة المدة نوع الوكالة

 12406 م قيد الوكالةرق

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Tosara Pharma Limited
IRISH

146 BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE , GRANGE ROAD DUBLIN D13 
CD79 

 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل
بيان البضائع 

 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الةموضوع الوك
Tosara Pharma 

 محددة المدة نوع الوكالة

 12407 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

GULF INJECT
EMARATI

JABAL ALI FREE ZONE - UAE 
  صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع 
  Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ع الوكالةموضو
GULF INJECT 

 محددة المدة نوع الوكالة
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االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

BATTERJEE PHRMA 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12405 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Gilead Sciences Ireland UC
IRISH

IDA Business & Technology Park, Carrigtwchill, Co, Cork, Ireland 
 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Gilead 

 محددة المدة نوع الوكالة

 12406 م قيد الوكالةرق

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Tosara Pharma Limited
IRISH

146 BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE , GRANGE ROAD DUBLIN D13 
CD79 

 صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل
بيان البضائع 

 Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الةموضوع الوك
Tosara Pharma 

 محددة المدة نوع الوكالة

 12407 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

GULF INJECT
EMARATI

JABAL ALI FREE ZONE - UAE 
  صيدلية سقالة ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع 
  Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ع الوكالةموضو
GULF INJECT 

 محددة المدة نوع الوكالة

 

 

 

 

 12408 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

AL HOMAIZI FOOD INDUSTRIES COMPANY
KUWAITI

P.O. Box 20962, Safat, Kuwait 
 مزن الدولية ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Foodstuffs موضوع الوكالة

اري االسم التج
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AL RIFAI 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 

 12409 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o
CZECH

Sokolovska 106, 57021 Litomysl, Czech Republic 
 شركة النسر لمعالجة الخرسانة والتجاره ذ.م.م. اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Building materials موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PALADIN 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

 

 12408 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

AL HOMAIZI FOOD INDUSTRIES COMPANY
KUWAITI

P.O. Box 20962, Safat, Kuwait 
 مزن الدولية ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Foodstuffs موضوع الوكالة

اري االسم التج
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AL RIFAI 

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 

 12409 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o
CZECH

Sokolovska 106, 57021 Litomysl, Czech Republic 
 شركة النسر لمعالجة الخرسانة والتجاره ذ.م.م. اسم الوكيل

بيان البضائع 
 Building materials موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PALADIN 

 غير محددة المدة نوع الوكالة
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )549( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية 

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

ا�شم )ن�شيف  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  اإبراهيم ن�شيف جا�شم، مالكة �شركة  اأمينة  نيابة عن  ال�شت�شارية، 

للت�شويق وال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65860، طالبة تحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية 

الم�شماة )م�شنع ن�شيف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22729 والعائدة للمالكة نف�شها. 

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

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

اإعالن رقم )550( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب   ،)23 ا�شم )مطعم ب�شطة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد عبداهلل محمد الخان، مالك 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،71772 رقم  القيد 

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

الخان، و�شارة اأحمد محمد يو�شف بوحجي.

اإعالن رقم )551( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل موؤ�س�سة فردية

 

اإليه  اأ�شحاب �شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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134312، طالبين تغيير  الت�شامن التي تحمل ا�شم )قرم�شة وتغمي�شة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة ال�شيدة/ وفاء جعفر 

ح�شن اإ�شماعيل عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة لل�شيد/ ماهر عبدالهادي اأحمد محمد ال�شيخ عبداهلل، وت�شجل 

ملكيتها با�شمه.

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

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

اإعالن رقم )552( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ش راأ�سمال �سركة 

)�سرية لال�ستثمار �ش.م.ب. مقفلة(

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

بموجب  الم�شجلة  �س.م.ب. مقفلة(،  لال�شتثمار  )�شيرة  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة 

اأمريكي  دولر   250،000،000.000 من  به  ال�شركة الم�شرح  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،62003 رقم  القيد 

اإلى  اأمريكي  دولر   27،862،720.000 من  ال�شادر  المال  وراأ�ــس  اأمريكي،  دولر   200،000،000.000 اإلــى 

23،160،886.000 دولر اأمريكي.

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

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

اإعالن رقم )553( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  البترول(،  لمعدات  )اإمــدادات  ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المهيزع، مالك  �شعد محمد  خليفة 

بموجب القيد رقم 65504، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جا�شم خليفة �شعد  12،000 )اإثنا ع�شر  بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 MOHAMED BABU PARAMBATH KANDY AHAMMEDو عيد،  �شعد  محمد  واإبراهيم  المهيزع،  محمد 

    .MOOSA

اإعالن رقم )554( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأمينة 
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بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  البحرين  ا�شم )قمر  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الحدي،  عي�شى  اأحمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  طالبة   ،1-89155 رقم  القيد 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأمينة اأحمد عي�شى الحدي، و

.MAHBUBUR RAHMAN JITU MIAHو ،KALED AHMED ABDUL BARI

 

اإعالن رقم  )555( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

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

اأحمر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجوهرات عا�شم اأحمر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 121719، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 .AHMAR MAHMOOD ALAMو ،ASIM AHMAR :األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من(

اإعالن رقم )556( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأوار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58164-1، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( 

دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة ال�شيدة/ �شباح �شعيد يو�شف الخطيب عن جميع ح�ش�شها بال�شركة 

لل�شيد/ فادي فرح محمد اأحمد �شتات وت�شجل ال�شركة با�شمه.

اإعالن رقم )557( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

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

BOSINE، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون المق�س التركي الرجالي(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،84893 رقم 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 
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اإعالن رقم )558( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيت التجارة العالمية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 50942، طالبًا 

 250،000 وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمود محمد اأحمد بور�شيد، وخالد محمد اأحمد 

بور�شيد.   

اإعالن رقم )559( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيدلية تاليا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 138046، طالبًا تغيير 

5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ن�شر محمود عبداهلل ق�شم اهلل، ووقيع اهلل �شالح وقيع اهلل.    

اإعالن رقم )560( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد 

 

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبو فادي للمواد الغذائية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115111، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل ح�شين علي عبداهلل ال�شبع.

اإعالن رقم )561( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بكجات لل�شفريات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116551، 
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 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 عبدالأمير عبدالر�شا محمد البحارنه.    

اإعالن رقم )562( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

بموجب  الم�شجلة  بت(،  اإ�شحاق  محمد  ا�شم )عذراء  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  بت،  اإ�شحاق  محمد 

�شركة  اإلى  وال�شيانة(  للديكور  )ف�شة  والم�شمى   الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،55359 رقم  القيد 

ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ 

اإيمان خواجه عنايت اهلل غالم ر�شول.

اإعالن رقم )563( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

منير عبدالرزاق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شبيرا للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 120020-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 KALIMAT1،000 )األف( دينار بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: بدرول منير عبدالرزاق، و وبراأ�شمال مقداره 

 .DARLYN PETIPIT SERVAو ، MIGIDINOVA

 

اإعالن رقم )564( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

والمقاولت  للتجارة  )ونترتك  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  البوعينين،  بوخما�س  اإبراهيم  عبداهلل 

اإلى  8423، طالبا تحويل الفرعين الثالث والرابع من الموؤ�ش�شة  وريكون للفبركة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: ح�شن عبداهلل اإبراهيم بوخما�س البوعينين، واأحمد عبداهلل اإبراهيم البوعينين.
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اإعالن رقم )565( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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 )روان الديرة العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 5،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  132683، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ام، وم�شاعد علي  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأمينة م�شاعد علي �شعد، واأميرة عايد الغنَّ

�شعد. 

اإعالن رقم )566( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مها ناج لمقاولت البناء/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133407، طالبين 

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

 MOHAMMAD AKKAS MOAHMMAD و  خليفة،  اأحمد  �شالح  فوؤاد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

      .ELIAS

اإعالن رقم )567( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأ�شرف �شردار محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )محمد اأ�شرف لت�شليح الآلت والمعدات 

اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125351 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 

 .MAQSOOD ALAM MOHAMMAD ALAM A. DITA MOHD.DIN من: محمد اأ�شرف �شردار محمد، و
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اإعالن رقم )568( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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

 ،118809 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  تكنولوجي ذ.م.م(،  )تيغرو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

 MUHAMMAD NABEEL دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يا�شمين كوثر غالم ر�شول محمد دين امام دين، و

   .AHMAD SIDDIQUI

        

اإعالن رقم )569( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

هدى محمد علي، نيابة عن مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإليك�شير ال�شت�شاريين �س.�س.و(، 

اإلى �شركة ذات  129489-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: راجا اإ�شفاق 

نديم، واإبراهيم محمد من�شور عبا�س.


