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 مر�سوم رقم )67( ل�سنة 2020

بتعيني رئي�ض تنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبناًء على تر�شيح وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن الدكتور نا�شر علي يو�شف علي رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. يُـعيَّ

املادة الثانية

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 االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 4 ربيع الأول 1442هـ

الموافـق:21 اأكتوبـــــــر 2020م
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با�سم �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 21 اأكتوبر 2020م، املوافق 4 ربيع الأول 1442هـ.

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: امل�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد املال، نائب رئي�س املحكمة، 

الكعبي،                                                             مبارك  بن  عي�شى  احلايكي،  ح�شن  �شعيد  الدوي�شان،  عبداهلل  علي 

الدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة.

وح�شور ال�شيد / عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت احلكم االآتي:

يف الدعوى املقّيدة بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )ح/2019/3( ل�شنة )17( ق�شائية.

2019/11/27م،  بجل�شة  ال�شادر  بحكمها  الأوىل  املدنية  الكربى  املحكمة  اأحالت  اأن  بعد 

ملف الدعوى رقم )15119( ل�شنة 2019.

املقامة من:

علي ح�شن عبداهلل حممود.

وكيله املحامي الدكتور ال�شيد يو�شف عي�شى الها�شمي.

�سد:

1- وزارة الداخلية.

2- �شندوق التقاعد الع�شكري.

3- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء.

     ويمثلهم جهاز ق�شايا الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

حكم من املحكمة الد�ستورية
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االإجراءات

للمحكمة  العامة  الأمانة  اإىل  ورد  2019م،  �شنة  دي�شمرب  من  والثالثني  احلادي  بتاريخ 

املدنية  الكربى  املحكمة  ق�شت  اأن  بعد   ،2019 ل�شنة   )15119( رقم  الدعوى  ملف  الد�شتورية 

اإىل املحكمة الد�شتورية للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة  اأوراقها  الأوىل بوقف الدعوى، واإحالة 

)43( /فقرة )1( / بند )ب( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة 

دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976.

م جهاز ق�شايا الدولة مذكرة طلب فيها احلكم برف�س الدعوى. وقدَّ

م املّدعي – يف الدعوى املحالة – مذكرة طلب فيها احلكم بعدم د�شتورية الن�س  كما قدَّ

املُحال. 

وُنظرت الدعوى على النحو املُبنّي مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

حيث اإن الوقائع – على ما يتبني من حكم الإحالة و�شائر الأوراق – تتح�شل يف اأن املدعي 

من  كل  �شد  الأوىل،  املدنية  الكربى  املحكمة  اأمام   ،2019 ل�شنة   )15119( رقم  الدعوى  اأقام 

املدعى عليهما الأول والثاين، بطلب احلكم: 1- قبل الف�شل يف املو�شوع: بوقف نظر الدعوى، 

والإحالة اإىل املحكمة الد�شتورية للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة )43(/ فقرة )1(/ بند )ب( 

العام  والأمن  البحرين  واأفراد قوة دفاع  التقاعد ل�شباط  من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976، واملُعاد ترقيمها اإىل املادة )50( مبوجب املر�شوم 

بقانون رقم 20 ل�شنة 1991، 2 – يف املو�شوع: باإلزام املّدعى عليهما ب�شرف املعا�س التقاعدي 

امل�شتحق له عن �شهر يناير �شنة 2013م، مببلغ 500 دينار – موؤقًتا – مع مت�شكه بحقه يف تعديل 

طلباته، وقال �شرًحا لدعواه اإنه كان يعمل �شرطًيا لدى املّدعى عليها الأوىل – وزارة الداخلية – 

برتبة عريف، اعتباًرا من �شهر اأغ�شط�س �شنة 1996م، حتى 2013/1/7م، تاريخ ت�شريحه من 

اخلدمة، ب�شبب اإدانته بحكم جنائي بات باحلب�س مدة �شتة اأ�شهر، لرتكابه جرمية �شرقة منقول 

مملوك لوزارة الأ�شغال، مما ترتب عليه حرمانه من معا�شه التقاعدي ومكافاأة نهاية اخلدمة 

وجميع م�شتحقاته التقاعدية وفًقا للن�س املطعون فيه امل�شار اإليه، الذي يرى املّدعي اأنه ت�شوبه 

�شبهة خمالفته للد�شتور، واإذ تراءى ملحكمة املو�شوع عدم د�شتورية ذلك الن�س، ملخالفته اأحكام 

الد�شتور الواردة باملواد )4 و5 و13 و18 و20 و31 و119( منه، فقد ق�شت بوقف الدعوى واإحالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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الأوراق اإىل املحكمة الد�شتورية، للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة )43( / فقرة )1( / بند 

والأمن  البحرين  واأفراد قوة دفاع  التقاعد ل�شباط  )ب( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت 

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976.

 ،2002 وحيث اإن مفاد ن�شي املادتني )18( و)19( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 

على  بالرقابة  اخلا�شة  املنازعات  رفع  طرق  حدد  قد  امل�شّرع  اأن  الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء 

د�شتورية القوانني واللوائح، ومن بينها اإحالة الأوراق من اإحدى املحاكم اإىل املحكمة الد�شتورية 

قيمت بهذا الطريق، 
ُ
للق�شاء بعدم د�شتورية الن�س املطعون فيه، وكانت الدعوى املعرو�شة قد اأ

وت�شمن حكم الإحالة بيان هذا الن�س، كما بنيَّ الن�شو�س الد�شتورية املُّدعى مبخالفتها، واأوجه 

هذه املخالفة، وكان ق�شاء هذه املحكمة قد جرى على اأن وليتها ل تقوم اإل بات�شالها بالدعوى 

ات�شاًل مطابًقا لالأو�شاع الإجرائية املن�شو�س عليها يف قانونها، �شواء ما ات�شل منها بطريقة 

التقا�شي،  �شكاًل جوهرًيا يف  باعتبارها  العام،  بالنظام  لتعلقها  رفعها،  اأو مبيعاد  الدعوى  رفع 

تغياه املُ�شّرع مل�شلحة عامة حتى ينتظم التداعي يف امل�شائل الد�شتورية بالإجراءات التي ر�شمها، 

ويف املوعد الذي حدده، ومن ثم تكون الدعوى الد�شتورية الراهنة مقامة طبًقا لهذه الإجراءات، 

وتبًعا لذلك تكون هذه الدعوى م�شتوفية اأو�شاعها ال�شكلية املقررة لت�شالها بهذه املحكمة.

وحيث اإن املادة )43( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع 

البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976، واملُعاد ترقيمها مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم 20 ل�شنة 1991، لت�شبح: املادة )50(، تن�س على اأن »ُيحرم ال�شابط اأو 

الفرد، �شواء كان يف اخلدمة اأو متقاعًدا، من كافة احلقوق التقاعدية املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون يف احلالت الآتية:

1- اإذا ُحكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مخت�شة لرتكابه:

جريمة الخيانة العظمى اأو القيام باأعمال التج�ش�س لح�شاب دولة اأجنبية اأو اأية جريمة  اأ- 

اأخرى مخلة ب�شالمة واأمن الدولة الداخلي اأو الخارجي.

ب - جريمة اختال�س اأموال الدولة العامة اأو �شرقتها اأو التزوير في الأوراق الر�شمية بعقوبة 

مقيدة للحرية تزيد على �شهر.

ج - النت�شاب اإلى اأي حزب �شيا�شي اأو جمعية غير م�شروعة اأثناء الخدمة.
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وحيث اإنه ي�شرتط لقبول الدعوى الد�شتورية – على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – توافر 

امل�شلحة فيها، ومناطها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اأن يكون الف�شل يف امل�شاألة الد�شتورية لزًما للف�شل يف الطلبات املرتبطة بها، واملطروحة 

فيه  املطعون  الن�س  باإحالة  املو�شوع  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  وكان  املو�شوع،  حمكمة  على 

ترقيمه  املُعاد  البيان،  �شالف  )ب(،  بند   /)1( فقرة   /)43( املادة  ن�س  وهو   – اإليه  امل�شار 

لي�شبح ن�س املادة )50( مبوجب املر�شوم بقانون رقم 20 ل�شنة 1991 – قد بنيَّ لزوم الف�شل 

يف د�شتورية هذا الن�س، للق�شاء يف الدعوى املو�شوعية املنظورة، يف �شاأن مدى اأحقية املُّدعي 

يف �شرف معا�شه التقاعدي، ومن ثم تتوافر امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة للمدعى يف الدعوى 

�شائر ن�شو�س  اإليه، دون  امل�شار  املطعون فيه  الن�س  ويتحدد نطاقها يف  املعرو�شة،  الد�شتورية 

البنود الأخرى الواردة باملادة )43( �شالفة البيان، والتي يرتبط البحث يف د�شتوريتها – كل على 

حدة – بطبيعة اجلرمية املرتكبة، ومبدى اإ�شرارها باأمن و�شالمة الدولة يف الداخل واخلارج، 

وما يرتتب على ذلك من البحث يف اإعمال مبداأ التفريد العقابي بالن�شبة ملرتكبها، وما يرتبط 

به من خ�شوعه جلزاء احلرمان من املعا�س التقاعدي؛ باعتبار هذا احلرمان ميثل عقوبة تبعية، 

على ما �شوف ياأتي ذكره.

وحيث اإن حكم الإحالة ينعى على الن�س املطعون فيه اأنه اأحدث متييًزا غري مربر بني املُّدعي 

وبني اأقرانه من املوظفني املدنيني العاملني يف القطاعني العام واخلا�س، ومل ي�شتند هذا التمييز 

فيما  والعقوبات  اجلرائم  �شرعية  مبداأ  فيه  املطعون  الن�س  خالف  كما  مو�شوعية،  اأ�ش�س  اإىل 

اإىل  التقاعدي  املعا�س  من  احلرمان  امتداد  يتعني  فال  �شخ�شية،  العقوبة  اأن  من  عليه  ينطوي 

العدل  اإر�شاء  �شاأن  الد�شتور يف  التي ت�شمنها  املبادئ  الن�س  املُّدعي، كذلك خالف ذلك  اأ�شرة 

وكفالة الدولة حتقيق ال�شمان الجتماعي وخدمات التاأمني الجتماعي للمواطنني، ف�شاًل عما 

عهد به الد�شتور اإىل املُ�شّرع يف تنظيم املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات والإعانات واملكافاآت التي 

ُتقرر على خزانة الدولة، وذلك باملخالفة لالأحكام الواردة باملواد )4 و5 و18 و20 و31 و119( 

من الد�شتور.

وحيث اإن مبداأ امل�شاواة اأمام القانون املن�شو�س عليه يف املادتني )4( و)18( من الد�شتور 

- على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – ي�شتهدف حماية حقوق املواطنني وحرياتهم يف مواجهة 

�شور التمييز، التي تنال منها، اأو تقّيد ممار�شتها، وهو بذلك ُيعد و�شيلة لتقرير احلماية القانونية 

املتكافئة، التي ل يقت�شر تطبيقها على احلقوق واحلريات العامة املن�شو�س عليها يف الد�شتور، 

بل ين�شحب جمال اإعمالها اإىل احلقوق التي يقررها القانون العادي، ويكون م�شدًرا لها، ومن ثم 

فال يجوز للقانون اأن يقيم متييًزا غري مربر، تتنافر فيه املراكز القانونية التي تتماثل عنا�شرها.

وحيث اإن الت�شامن الجتماعي من املقومات الأ�شا�شية للمجتمع، اإذ تن�س املــــــــادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الالزم  الجتماعي  ال�شمان  حتقيق  الدولة  »تكفل  اأن:  على  الد�شتور  من  ج(  فقرة   5(

للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل اأو الُيتم اأو الرتمل اأو البطالة. كما 

توؤّمن لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�شحية، وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل 

واخلوف والفاقة«.

عليها  يقع  التي  اجلهة  اأن  ذلك  معا�شاتهم،  عن  بدياًل  تعترب  ل  العاملني  اأجور  اإن  وحيث 

اللتزام بتقدمي املعا�س غري تلك التي تقدم الأجور، ول حتّل اإحداهما حمل الأخرى، بالنظر اإىل 

اختالفهما م�شدًرا و�شبًبا، فاحلق يف املعا�س م�شدره املبا�شر ن�س القانون، وتلتزم اجلهة التي 

تقرر عليها باأن توؤديه اإىل املوؤّمن عليه عند انتهاء خدمته، وفًقا للنظم املعمول بها، وهو ُي�شتحق 

اإحالته على التقاعد،  عن مدة خدمة �شابقة ق�شاها العامل باجلهة التي كان يعمل لديها قبل 

املبا�شر  امل�شدر  العمل  رابطة  ُتعد  التي  لالأجور  خالًفا  اأداها،  التي  ال�شرتاك  ح�ش�س  مقابل 

للحق فيها.

ما مل  تقديرية  �شلطة  اأنها  تنظيم احلقوق،  املُ�شّرع يف مو�شوع  �شلطة  الأ�شل يف  اإن  وحيث 

يقيدها الد�شتور ب�شوابط حمددة ُتعترب تخوًما لها ل يجوز اقتحامها اأو تخطيها، ويتمثل جوهر 

هذه ال�شلطة يف املفا�شلة التي يجريها املُ�شّرع بني البدائل املختلفة التي تتزاحم فيما بينها على 

اأكرث من غريها  التي يقدر منا�شبتها  تنظيم مو�شوع حمدد، فال يختار من بينها غري احللول 

لتحقيق الأغرا�س التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم الت�شريعي مرتبًطا منطقًيا بهذه الأغرا�س 

– وبافرتا�س م�شروعيتها – كان هذا التنظيم موافًقا للد�شتور ب�شرط تقيده بال�شوابط التي 
حددها الد�شتور.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن املادة )119( من الد�شتور قد عهدت اإىل املُ�شّرع 

ب�شوغ القواعد التي تتقرر مبوجبها على خزانة الدولة املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات والإعانات 

واملكافاآت، وحتديد اجلهات التي تتوىل تطبيقها، لتهيئة الظروف الأف�شل التي تفي باحتياجات 

من تقررت مل�شلحتهم، لينه�شوا معها مب�شوؤولية حماية اأ�شرهم، والرتقاء ب�شبل معي�شتها، مبا 

موؤداه اأن التنظيم الت�شريعي للحقوق يكون جمافًيا لأحكام الد�شتور، منافًيا ملقا�شده، اإذا تناول 

هذه احلقوق مبا يهدرها، وعليه يكون احلق يف املعا�س التزاًما على اجلهة التي تقرر عليها، ومن 

التزاًما مرتًبا  ن عليه،  املوؤمَّ انتهاء خدمة  اقت�شائه، عند  �شروط  تتوافر  الذي  املعا�س  يكون  ثم 

بن�س القانون يف ذمة اجلهة املدينة.

وحيث اإن احلماية التي كفلها الد�شتور حلقِّ امللكية اخلا�شة، بن�س املادة )9/ج( منه، متتد 

اإىل كل حق ذي قيمة مالية، �شواء اأكان هذا احلق �شخ�شًيا اأو عينًيا، اأم كان من حقــــــوق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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امللكية الأدبية اأم ال�شناعية، وهو ما يعني ات�شاعها لالأموال بوجه عام، فمن ثم ت�شمل حماية 

تتمثل يف  التي  املعرو�شة،  الد�شتورية  الدعوى  للُمّدعي يف  اململوكة  الأموال  امللكية اخلا�شة  حق 

معا�شه التقاعدي وكافة حقوقه التاأمينية، بعد اأن �شدد ال�شرتاكات املقابلة لها خ�شًما من اأجره 

امل�شتحق له خالل مدة خدمته الوظيفية.

بقوة  وجوًبا  اأ�شلية  عقوبة  تتبع  التي  العقوبات  هي  التبعية  العقوبات  اأن  املقرر  اإن  وحيث 

القانون، فتلتزم ال�شلطة املخت�شة بتنفيذها دون حاجة اإىل حكم ي�شدر بها من القا�شي، اأما 

العقوبات التكميلية فهي التي يوقعها القا�شي وجوًبا اأو جواًزا بالإ�شافة اإىل العقوبة الأ�شلية فال 

ا جنائًيا لفر�شه  يحكم بها مبفردها، ومن ثم ميثل الن�س املطعون فيه يف الدعوى املعرو�شة ن�شً

عقوبة تبعية هي احلرمان من كافة احلقوق التقاعدية.

وحيث اإن مبداأ �شخ�شية العقوبة املن�شو�س عليه يف املادة )20/ب( من الد�شتور – على 

ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – موؤداه اأنه من ال�شرورة مبكان اأن يتوافر الإ�شناد املادي للفعل 

دين كم�شوؤول 
ُ
ك�شمان ل�شخ�شية امل�شوؤولية، فالأ�شل يف اجلرمية اأن عقوبتها ل يتحمل بها اإل من اأ

اأن  موؤداه  مبا  مو�شوعها،  اجلرمية  طبيعة  مع  وطاأتها  تتوازن  اأن  يجب  عقوبة  بعد  وهي  عنها، 

ال�شخ�س ل يزر غري �شوء عمله، واأن جريرة اجلرمية ل يوؤخذ بها اإل جناتها، ول ينال عقابها اإل 

من قارفها، واأن �شخ�شية العقوبة وتنا�شبها مع اجلرمية حملها مرتبطان مبن ُيعد قانوًنا م�شوؤوًل 

عن ارتكابها، ومن ثم تفرت�س �شخ�شية العقوبة – التي كفلها الد�شتور على ما �شلف بيانه – 

�شخ�شية امل�شوؤولية اجلنائية، ومبا يوؤكد تالزمهما، ويف الن�شو�س الت�شريعية التي حتدد التجرمي 

والعقاب، يجب اأن يكون وا�شًحا اأن العقوبة هي جزاء من اعُترب م�شوؤوًل عن ارتكاب اجلرمية، 

فال ت�شامن يف العقوبات، ول م�شوؤولية عن فعل الغري، ويكفي لتقدير �شخ�شية العقوبة يف الن�س 

الت�شريعي، تقدير ارتباطها بالفعل الذي اأتاه اجلاين يف اإطار ال�شرورة والتنا�شب.

منه  املادة )4(  ن�سَّ �شراحة يف  قد  الد�شتور  اأن  املحكمة  ق�شاء هذه  املقرر يف  اإن  وحيث 

على اأن العدل اأ�شا�س احلكم، وقرنه بالكثري من الن�شو�س التي ت�شمنها، فقد اأ�شحى قيًدا على 

ال�شلطة الت�شريعية يف امل�شائل التي تناولتها هذه الن�شو�س. ففي املجال اجلنائي، ومن خالل 

مة وعقوبتها، وارتباط هذه العقوبة بالفعل  الن�شو�س العقابية، يجب اأن يكون حتديد الأفعال املُجرَّ

املادي، جلًيا وا�شًحا وقاطًعا، مبا موؤداه اأن تعريًفا قانونًيا باجلرمية حمدًدا لعنا�شرها، وارتباط 

اأ�شخا�س  عقوبتها بها، يكون لزًما، فال يجوز فر�س قرائن حتكمية توؤدي اإىل م�شادرة اأموال 

دون ارتكابهم لأي فعل مادي موؤثم، ودون اأن تكون اأموالهم متح�شلة من جرمية وم�شبوطة فيها، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ودون اأن يكونوا متهمني يف الدعوى اجلنائية املُ�شادرة اأموالهم من خاللها بحكم القانون، 

وذلك كله باعتبار اأن ال�شرعية اجلنائية مناطها تلك الأفعال التي اأّثمها املُ�شّرع – من منظور 

اأفعال  اإل على  اإىل من مل تربطه عالقة باجلرمية، ول ُتفر�س عقوبتها  – فال متتد  اجتماعي 

اأثَّمها املُ�شّرع.

– حمدًدا نطاقه على النحو �شالف  م، وكان الن�س املطعون فيه  اإنه ملا كان ما تقدَّ وحيث 

معا�شات  تنظيم  قانون  من  املادة )43(  من  الفقرة )1(  من  البند )ب(  ن�س  – وهو  البيان 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت 

رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب   )50( املادة  ن�س  لي�شبح  ترقيمه  واملعاد   ،1976 ل�شنة   11 رقم 

متقاعًدا، من  اأو  كان يف اخلدمة  �شواء  الفرد،  اأو  ال�شابط  – ت�شمن حرمان   1991 ل�شنة   20

خمت�شة،  بحرينية  حمكمة  من  نهائي  بحكم  عليه  ُحكم  اإذا  حالة  يف  التقاعدية  احلقوق  كافة 

لرتكابه جرمية اختال�س اأموال الدولة العامة اأو �شرقتها اأو التزوير يف الأوراق الر�شمية، بعقوبة 

مقيدة للحرية تزيد على �شهر، وكان املُدّعي يف الدعوى املعرو�شة يعمل �شرطًيا بالأمن العام لدى 

دين بحكم جنائي بات، باحلب�س مدة �شتة اأ�شهر لرتكابه جرمية �شرقة منقول 
ُ
وزارة الداخلية، واأ

مملوك لوزارة الأ�شغال، وقد ترتب على هذا احلكم حرمانه من معا�شه التقاعدي ومكافاأة نهاية 

اخلدمة وجميع م�شتحقاته التقاعدية؛ اإعماًل حلكم الن�س املطعون فيه امل�شار اإليه، وكان هذا 

احلرمان ناجًما عن ممار�شة املُ�شّرع �شلطته التقديرية متجاوًزا القيود التي و�شعها الد�شتور، 

باأن  باأن مايز بني املّدعي وبني �شائر املوظفني يف اجلهاز الإداري احلكومي والقطاع اخلا�س، 

َر ذلك احلرمان على اخلا�شعني لأحكام قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط  َق�شَ

اإىل  ال�شتناد  دون  ومن  مربر،  بغري  البيان،  �شالف  العام،  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

العاملني  هوؤلء  لكل  القانونية  املراكز  تكافوؤ  من  بالرغم  التمييز  هذا  وجاء  مو�شوعية،  قاعدة 

من ناحية ا�شتحقاقهم احلقوق التقاعدية عن مدة اخلدمة التي �شددوا عنها ال�شرتاكات التي 

مت ا�شتقطاعها من اأجورهم نظري عملهم، كما خالف املُ�شّرع مبداأ كفالة الدولة حتقيق ال�شمان 

الجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة اأو العجز عن العمل اأو البطالة، وفر�س عقوبة 

املُّدعي دون  العقوبة من يعولهم  تتوازن وطاأتها مع طبيعة اجلرمية مو�شوعها، وطالت هذه  ل 

جريرة منهم، ومن دون مربر يجعلهم مت�شامنني يف توقيع هذه العقوبة عليهم، فجاء جمافًيا 

تقررت احلقوق  باحتياجات من  تفي  التي  الظروف  تهيئة  املُ�شّرع من  اإىل  الد�شتور  به  ملا عهد 

التقاعدية مل�شلحتهم، لينه�شوا اإزاءها مب�شوؤولية حماية اأ�شرهم، والرتقاء مب�شتوى معي�شتهم، 

ل اأن يتناول املُ�شّرع تلك احلقوق التقاعدية مبا يهدرها اأو ينتق�س منها، كما اأخلَّ الن�سُّ املطعون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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فيه – تبًعا ملا تقّدم – باحلماية التي كفلها الد�شتور حلق امللكية اخلا�شة، نتيجة حرمانه 

للمّدعي من معا�شه التقاعدي وكافة حقوقه التقاعدية، بعد اأن قام ب�شداد ال�شرتاكات املقابلة 

لتلك احلقوق التاأمينية، مما يتناق�س مع مبداأ العدالة الجتماعية امل�شتند اإىل القاعدة العامة 

الأ�شا�شية التي حر�س الد�شتور على تاأكيدها بتقريره اأن »العدل اأ�شا�س احلكم«، مبا موؤداه – من 

جماع ما تقدم – وجوب التزام التنظيم القانوين الذي يقره املُ�شّرع باملبادئ ال�شابطة ل�شلطته 

يف هذا ال�شاأن، والتي ُيعد حتقيقها اإعماًل ملبادئ الد�شتور، َبْيَد اأن الن�سَّ املطعون فيه – املُحدد 

نطاًقا على النحو �شالف البيان – قد ت�شادم مع تلك املبادئ الد�شتورية، وخرج عن نطاق ال�شلطة 

التقديرية التي قررها له الد�شتور، مبا يوقعه يف حومة خمالفة اأحكام الد�شتور املن�شو�س عليها 

يف املواد )4 و5/ج و9/ج و18 و20 و31 و119( منه، مما يتعني معه الق�شاء بعدم د�شتوريته.

وحيث اإن مقت�شى ن�شي املادتني )30( و)31( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، 

باإن�شاء املحكمة الد�شتورية اأن يكون لق�شاء هذه املحكمة يف الدعاوى الد�شتورية حجية مطلقة 

يف مواجهة الكافة، وبالن�شبة اإىل الدولة ب�شلطاتها املختلفة، على اأن يكون للحكم ال�شادر بعدم 

الد�شتورية – كقاعدة عامة – اأثر مبا�شر، ما مل يكن متعلقًا بن�س جنائي، وهو ما ي�شري يف 

�شاأن الدعوى املعرو�شة، حيث تق�شي الفقرة الأخرية من املادة )31( �شالفة الإ�شارة؛ باعتبار 

تقرر  ال�شدد  هذا  ويف  تكن،  مل  كاأن  اجلنائي  الن�س  ذلك  اإىل  ا�شتناًدا  �شدرت  التي  الأحكام 

املذكرة التف�شريية للد�شتور اأنه: »واإذا كان الن�س قد اقت�شر على ذكر الأحكام اجلنائية التي 

�شدرت، فاإنه من باب اأوىل ي�شري ذات احلكم على كل الدعاوى التي مل يكن قد �شدر حكم فيها 

عند �شدور حكم املحكمة الد�شتورية، اإذ ُتعترب هذه الدعاوى كاأن مل تكن«، مما موؤداه ا�شتفادة 

الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  من  د�شتوريته،  بعدم  املق�شي  الت�شريعي  بالن�سِّ  املخاطبني  كافة 

البيان،  �شالفة  املادة )31(  الأخرية من  الفقرة  لن�س  اإعماًل  وذلك  به،  النطق  فور  املعرو�شة 

العام باحلكم بعدم  النائب  العام للمحكمة الد�شتورية بتبليغ  اأن يقوم الأمني  والتي تن�س على 

الد�شتورية املتعلق بن�س جنائي فور النطق به لتنفيذ ما يقت�شيه.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم د�ستورية ن�ض البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )50( من قانون 

تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين واالأمن العام ال�سادر 

ل باملر�سوم بقانون رقم 20 ل�سنة 1991�  باملر�سوم بقانون رقم 11 ل�سنة 1976 املعدَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ملحوظة:

)�شدر هذا احلكم من الهيئة املبينة ب�شدره اأما ال�شيد ع�شو املحكمة علي عبداهلل الدوي�شان 

الذي �شمع املرافعة وح�شر املداولة ووقع على م�شودة احلكم فلم يجل�س عند تالوته(.



العدد: 3494 – الخميس 22 أكتوبر 2020

15

هيئة الت�سريع والراأي القانوين

 قرار رقم )9( ل�سنة 2020

 باإعادة ت�سكيل جمل�ض الراأي والت�سريع

بهيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:

بعد الطالع على القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي 

القانوين، وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة، العا�شرة، احلادية ع�شرة( منه،

 )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع،  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2007،

2017 باإعادة ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع  وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 

والإفتاء القانوين،

2018 بتعيني ع�شو يف جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع  وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 

والإفتاء القانوين،

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س الراأي والت�شريع بهيئة الت�شريع والراأي القانوين، على النحو الآتي:

1( الم�شت�شار نواف عبداهلل حمزة.                                  رئي�شًا.

2( الم�شت�شارة ال�شيخة مريم بنت عبدالوهاب اآل خليفة.             نائبًا للرئي�س.

3( الم�شت�شارة اإيمان جعفر العرادي.

4( الم�شت�شار �شلطان نا�شر ال�شويدي.

5( الم�شت�شار محمد عبدالرحمن خليل.

6( الم�شت�شار م�شعب عادل بو�شيبع.

7( الم�شت�شار محمد اأحمد المهزع.

8( الم�شت�شار �شالمة محمد عبدالفتاح.

9( الم�شت�شار الدكتور وليد محمود ندا.

10( الم�شت�شار الم�شاعد نورة عبدالروؤوف البوعينين.

11( الم�شت�شار الم�شاعد اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل.
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 املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  القانوين  والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�س  نائب  على 

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

 

 

رئي�ض هيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�ض جمل�ض الهيئة

امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1442هـ

الــمــــوافـــــق: 21 اأكتــــوبــر 2020م
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هيئة الت�سريع والراأي القانوين

 قرار رقم )13( ل�سنة 2020

باإعادة ت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�ض بهيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:

بعد الطالع على القرار رقم )1( ل�شنة 2015، باإن�شاء وت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة 

الت�شريع والإفتاء القانوين،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع والإفتاء 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2018، القانوين، املعدَّ

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين، رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س املن�شو�س عليها يف املادة )1( من القرار رقم )1( ل�شنة 

امل�شت�شارة  برئا�شة  القانوين  والراأي  الت�شريع  بهيئة  الفر�س  تكافوؤ  وت�شكيل جلنة  باإن�شاء   2015

ال�شيخة مرمي بنت عبدالوهاب اآل خليفة، نائب رئي�س الهيئة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

اأ- مدراء االإدارات الفنية التالية اأ�سماوؤهم:

1- الم�شت�شار اإبراهيم اأحمد ربيع – مدير اإدارة المعاهدات والتفاقيات الدولية والعقود.

2-  الم�شت�شار �شلطان نا�شر ال�شويدي – مدير اإدارة الت�شريع والجريدة الر�شمية.

ب- مدراء االإدارات غير الفنية التالية اأ�سماوؤهم:

1-  ال�شيد دعيج خليفة البنجا�شم- مدير اإدارة النتخابات وال�شتفتاء.

2-  ال�شيد عبدالرحمن اإ�شماعيل الحو�شني - مدير اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة �شنتني.

املادة الثانية

للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  التن�شيق  البوعينني  عبدالروؤوف  نورة  امل�شاعد  امل�شت�شار  تتوىل 

وديوان اخلدمة املدنية، وذلك يف �شبيل قيام اللجنة باخت�شا�شاتها.



العدد: 3494 – الخميس 22 أكتوبر 2020

18

املادة الثالثة

بالأعمال  القيام  وتتوىل  للجنة،  رًا  مقرِّ نامي  عبدالعزيز  فاطمة  امل�شاعد  امل�شت�شار  ـن  تعيَّ

تكافوؤ  وت�شكيل جلنة  باإن�شاء   2015 ل�شنة  القرار رقم )1(  املادة )7( من  املن�شو�س عليها يف 

الفر�س بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين.

املادة الرابعة

ُيـلغى القرار رقم )8( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة اخلام�سة

على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

رئي�ض هيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�ض جمل�ض الهيئة

امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1442هـ

الــمــــوافـــــق: 21 اأكتــــوبــر 2020م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )102( ل�سنة 2020

ني بالقيام بكافة اأعمال التوثيق  ب�ساأن الت�سريح لُكـتَّـاب عدل خا�سِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�س  العدل  كاتـب 

الأخ�س املادة )3( منه،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ني التالية اأ�شماوؤهم القيام بكافة الأعمال واملعامالت مبا فيها  ـاب العدل اخلا�شِّ ح لُكـتَّ ُيـ�شرَّ

املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرف والإدارة املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وهم:

1-  ح�شين عقيل يو�شف الح�شن.

2-  ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي.

3-   فاطمة علي ح�شن حاجي.

4-   �شناء ال�شيد باقر مهدي.

5-   يو�شف محمد جا�شم الحرم.

6-   اإ�شالم عبدالرحمن محمد غنيم.

7-   محمد عادل رم�شان الأبيوكي.
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ـاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكـتَّ

ني، ا�شتنادًا اإىل ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق. اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل جتوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�س 

ب�شاأنها طبقاً لالأحكام وال�شروط الواردة يف املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

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

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 18 اأكتوبــــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )67( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�ض اال�سرتاطات ال�سحية املرافقة للقرار رقم )51( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي

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

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

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،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )2( من الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار 

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

لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�سَّ الآتي:

2- ُيـ�شمح للعمالء بالجلو�س داخل المطاعم والمقاهي وبحدٍّ اأق�شى )30( �شخ�شًا.

املادة الثانية

ال�شرتاطات  من  )ثالثًا(  الفقرة  اإىل  و)6(  و)5(   )4( باأرقام  جديدة  بنود  ُتـ�شاف 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومْنع  واملقاهي لحتواء  املطاعم  الواجب تطبيقها يف  ال�شحية 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة  رقم )51(  للقرار  املرافقة   )COVID-19(

 ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنع  واملقاهي لحتواء  املطاعم  تطبيقها يف 

ن�شو�شها الآتية:

ـعات التجارية.  4- ُيـ�شمح بالجل�شات الداخلية في ردهة المطاعم في المجمَّ
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5- ُيـ�شمح بطلب الأكل ذاتيًا بردهة المطاعم الموجودة في المجمعات التجارية.

6- يجـــب اأن تكـــون الم�شافة مترين على الأقل بين حافة طـــاولت الجلو�س والممرات العامة في 

ـعات التجارية. المجمَّ

املادة الثالثة

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكـلٍّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ابتداًء من تاريخ 24 اأكتوبر 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1442هـ 

الـمـــوافــــــــق: 22 اأكتوبــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار )68( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها

م ال�سي�سة   على املطاعم واملقاهي التي تقدِّ

)COVID-19( الحتواء ومْنـع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

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

املادتني )43( و)44( منه،

املطاعم  يف  توافرها  الواجب  ال�شرتاطات  باإ�شدار   2011 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

واملقاهي وغريها من املحالت التي تقدم التبغ وم�شتقاته لأغرا�س التدخني، 

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

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

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

ل بالقرار رقم )61( ل�شنة 2020، )COVID-19(، املعدَّ

ـخاذها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

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

ل بالقرار رقم )62( ل�شنة 2020، املعدَّ

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

مع عدم الإخالل بال�شرتاطات الواجب توافرها يف املطاعم واملقاهي وغريها من املحالت 

التي تقدم التبغ وم�شتقاته بغر�س التدخني، وال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

ـخاذها  ـن اتِّ واملقاهي، وال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية وتدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ
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 ،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ال�شي�شة بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة لهذا  التي تقدم  تلتزم كافة املطاعم واملقاهي 

القرار. 

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  ُيـعاَقـب 

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

املادة الثالثة

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكـلٍّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ابتداًء من تاريخ 24 اأكتوبر 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 22 اأكتوبـــــر 2020م
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اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم

)COVID-19( ال�سي�سة الحتواء ومْنع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد 

 اأواًل: ال�شتراطات العامة:

1- يقت�شـــر تقديم ال�شي�شة على المنطقة الخارجية للمحل فقط ويمنع منعًا باتًا تقديم ال�شي�شة 

في الأماكن المغلقة.

2- يجب و�شع حاجز بارتفاع ل يقل عن مترين ون�شف بين منطقة المدخنين الخارجية والممر 

المخ�ش�س للم�شاة.

3-    يجب ا�شتخدام خراطيم ال�شي�شة ذات ال�شتخدام الواحد فقط.

4-    ل ي�شمح باختبار ال�شي�شة من قبل العاملين قبل التقديم للزبون.

5-    يجب غ�شل وتطهير ال�شي�شة بعمق وتغيير الماء الم�شتعمل في ال�شي�شة بعد كل م�شتخدم.

6-    يجب تنظيف وتطهير جميع اأجزاء ال�شي�شة بما في ذلك المالقط قبل وبعد كل م�شتخدم.

7-    يجب توفير عبوات المعقمات اليدوية في المحل بعدد كاف في مناطق مختلفة من المحل.

8- يجـــب اأن تحتفـــظ اإدارة المحل ب�شجالت متكاملـــة للموظفين والعامليـــن والزائرين )�شواء 

المدخنين اأو الأفراد المرافقين لهم( بما في ذلك الأ�شماء واأرقام الهواتف وتواريخ الزيارة.

9-    يجب على الموظفين والعاملين ارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات.

10- يجب على عمال ال�شي�شة غ�شل ايديهم بالماء وال�شابون اأو تعقيم اأيديهم بالمعقم الكحولي 

قبل وبعد تقديم الخدمة لكل عميل.

11- قيا�ـــس درجـــات الحرارة للموظفين والعاملين ومرتادي المقهـــى قبل الدخول للمحل وعدم 

ال�شماح لمن تظهر عليهم اأعرا�س ارتفاع الحرارة لأكثر من 37.5 من دخول الموقع.

12- تنظيف وتعقيم جميع ال�شطح والمناطق الم�شتركة للمحل مرة واحدة على الأقل كل �شاعة 

مثل الطاولت والكرا�شي والكاونترات ومقاب�س الأبواب ودورات المياه وغيرها من الأ�شطح.

13- يجـــب اأن تكـــون هنـــاك م�شافة مترين بين حافـــة كل طاولة والأخرى فـــي جميع التجاهات 

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

كل طاولة.

14-  يجب توفير عالمات اأر�شية وا�شحة ولفتات ت�شير اإلى م�شافات التباعد الجتماعي.

15-  توزيع الطاولت لتتوافق مع الم�شافات الآمنة للتباعد الجتماعي.

16-  ل ي�شمح بالتجمعات اأو اإقامة الحفالت.
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17-  التاأكيد من تعقيم العمالء لأيديهم عند الو�شول.

ثانياً: اأحكام ختامية:

1- تخ�شـــع كافة المطاعـــم والمقاهي التي تقدم ال�شي�شة وفقًا لأحكام هـــذا القرار للتفتي�س من 

قبل الجهات الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

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

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

في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.    
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )107( ل�سنة 2020

با�ستئناف املطاعم وحمال بيع االأطعمة وامل�سروبات ومقاهي ال�سي�سة الأن�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، 

ل بالقرار رقم )92( ل�شنة 2020، املعدَّ

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شمح للمطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات ومقاهي ال�شي�شة بتقدمي جميع ِخـْدماتها 

والإجراءات  بال�شرتاطات  تلتزم  اأن  على   ،2020 اأكتوبر   24 املوافق  ال�شبت  يوم  من  اعتبارًا 

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

.)COVID-19(

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمن  كل  ُيـعاَقـب 

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

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم )84( ل�شنة 2020 با�شتئناف بع�س املن�شاآت اخلا�شة لأن�شطتها.

املادة الرابعة

على وكيل الوزارة واملعنيني – ُكلٍّ 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: 5 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 اأكتــوبـــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )58( ل�سنة 2020

ب�ساأن نْقل ترخي�ض وا�ستبدال ت�سمية دار ح�سانة كيدز درمي

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء دار ح�شانة كيدز درمي،

ـق برقم )2020035501( املوؤرخ يف 2020/6/24، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم )7( املوؤرخ 2020/10/13،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـل حتت قيد رقم )8/دح/2018( اإىل ال�شيدة/  يُـنقَـل ترخي�س دار ح�شانة كيدز درمي امل�شجَّ

التنازل  اإقرار  مبوجب   )118973-1( رقم  جتاري  �شجل  الكوهجي  عبداجلبار  حممود  رابعة 

املوثق برقم )2020035501( املوؤرخ يف 2020/6/24.

مادة )2(

 KIDS DREAM ت�شتبدل بت�شمية دار ح�شانة كيدز درمي ت�شمية دار ح�شانة حلم الأطفال

.NURSERY

مادة )3(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم  )61( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية العالج الطبيعي البحرينية

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،

الطبيعي  العالج  بت�شجيل جمعية  الرتخي�س  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العالج الطبيعي البحرينية ،

فيها  2020/9/29 والثابتة  املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتناداً 

اجتماع  عْقـد  وعدم   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  للمر�شوم  اجلمعية  وجتاوزات  خمالفات 

اجلمعية العمومية، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية العالج الطبيعي البحرينية،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

برئا�شة  اأ�شهر،  ثمانية  البحرينية ملدة  الطبيعي  العالج  اإدارة موؤقت جلمعية  ـن جمل�س  ُيـعيَّ

ال�شيد/ حممد علي خليل اإبراهيم مكي، وع�شوية كلٍّ من:   

1- ابت�شام مهدي اأحمد ح�شن.

2- يو�شف ال�شيد �شرف مح�شن �شرف الخباز.

3- �شارة فاروق محمد �شالح عبدالكريم.

4- محمد عبداهلل محمد عبداهلل ح�شين.

5- محمود �شعيد اإبراهيم ال�شيخ.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

اأو�شاع اجلمعية، مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير 

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

                                                                                        

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 25 �شفـــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأكتوبر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )62( ل�سنة 2020

ـى والنظام االأ�سا�سي جلمعية الب�سيتني االأهلية ب�ساأن تعديل امل�سمَّ

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 القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد 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 القرار رقم )25( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الب�شيتني الأهلية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الب�شيتني الأهلية،

 1 بتاريخ  املنعقدة  الأهلية  الب�شيتني  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

�شبتمرب 2020،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

وهو  2020م،  �شبتمرب   1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  الأهلية،  الب�شيتني  جلمعية  العادية 

كالآتي:

اأواًل: تغيير ت�شمية )جمعية الب�شيتين الأهلية( اإلى م�شمى )جمعية فرجان المحرق( اأينما وردت 

في النظام الأ�شا�شي للجمعية والقرار الخا�س بالترخي�س بت�شجيل الجمعية.

ل المادة )8( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لت�شبح "تقوم الجمعية في حدود القوانين  ثانياً: تعدَّ

المعمـــول بها في مملكة البحرين وبعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة 

وبالتن�شيق معها على تحقيق الأهداف التالية:

ن�ْشـر الوعي الجتماعي والثقافي في محافظة المحرق.  -1

تطوير المرافق العامة بالمنطقة، بعد اأْخـذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.  -2

ال�شعي لتحقيق التكافل الجتماعي بين الأفراد.  -3

المحافظة على الهوية الوطنية والإرث التاريخي لفرجان المحرق.  -4

اإبراز القيمة الح�شارية والتراثية لفرجان المحرق.  -5
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الم�شاهمة في ترميم البيوت الآيلة لل�شقوط بفرجان المحرق.  -6

ـَفـة بفرجان المحرق. تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المتعفِّ  -7

ت�شجيع الأفراد على النخراط بالعمل التطوعي وت�شجيع المتطوعين."  -8

ثالثـــاً: ي�شاف اإلـــى المادة )9( من النظام الأ�شا�شي للجمعيـــة الخا�شة بو�شائل تحقيق اأهداف 

الجمعية بْنـد جديد كالآتي:

- تنفيذ م�شاريع وفعاليات وبرامج تهدف اإلى تحقيق روؤية واأهداف الجمعية بعد اأْخـذ موافقة 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

رابعـــاً: ي�شاف اإلـــى المادة )10( مـــن النظام الأ�شا�شـــي للجمعية، "ت�شتهـــدف الجمعية القيام 

بالأن�شطة التالية:

  " - خيرية.

ل المادة )11( من النظام الأ�شا�شـــي للجمعية، بحذف البندين )2 و5(، وتعديل    خام�ســـاً: تعـــدَّ

البندين )1و4( لت�شبح:

- اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

- اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

ل المادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعيـــة لي�شبح "يتكون مجل�س الإدارة من   �ساد�ســـاً: تعـــدَّ

ثمانيـــة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�شائها لمدة �شنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر".

�سابعاً: ي�شاف اإلى المادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية بندان جديدان، كالآتي:

- األ يقل عمر ع�شو مجل�س الإدارة عن خم�شة وع�شرين عامًا.

- اأن يتم تزكيته من ِقـَبـل ع�شوين من اأع�شاء الجمعية.

مادة )2(

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

                                                                                                   

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

 

�شدر بتاريخ: 26 �شفــــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )63( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء وت�سغيل مركز اأثينا للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2020/5 املوؤرخ يف 2020/10/18 باملوافقة على 

منح الرتخي�س،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر االآتي:

مادة )1(

اأثينا للرتبية  اإن�شاء وت�شغيل مركز  اأثينا للرتبية اخلا�شة ذ.م.م يف  ـ�س لل�شادة مركز  ُيـرخَّ

قْيـد رقم )1/م ت  ـد حتت  ويقيَّ �شجل جتاري رقم )136876-1(،  �شنتني حتت  ملدة  اخلا�شة 

خ/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 18 اأكتـــوبــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )64( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي جلمعية اكت�ِسـف االإ�سالم

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 القرار الوزاري 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 القرار رقم )2( ل�شنة 2011 ب�شاأن حتوُّل موؤ�ش�شة مركز اكت�ِشـف الإ�شالم اإىل جمعية 

اكت�ِشـف الإ�شالم،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اكت�ِشـف الإ�شالم،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية اكت�ِشـف الإ�شالم املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 

.2019

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

العادية جلمعية اكت�ِشـف الإ�شالم، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2019، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة  )37( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يجتمع جمل�س الإدارة مرة  يعدَّ

كل ثالثة �شهور ب�شفة دورية، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�شائه ب�شرط ح�شور 

الرئي�س اأو نائبه. ويقوم اأمني �شر املجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات جمل�س الإدارة ويعر�شه 

على رئي�س جمل�س الإدارة ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل 

موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

ـح اجلانب  وت�شُدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

الذي فيه الرئي�س."
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مادة ) 2 (

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

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )65( ل�سنة 2020

ـى و النظام االأ�سا�سي جلمعية املركز االإ�سالمي للدعوة ب�ساأن تعديل امل�سمَّ

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 القرار الوزاري 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،

الإ�شالمي  املركز  بت�شجيل جمعية  الرتخي�س  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )6( رقم  القرار  وعلى 

للدعوة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املركز الإ�شالمي للدعوة،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية املركز الإ�شالمي للدعوة املنعقدة بتاريخ 

29 دي�شمرب 2018م،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  يقيَّ

العادية جلمعية املركز الإ�شالمي للدعوة، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 29 دي�شمرب 2018م، 

وهو كالآتي:

ـى )جمعية المركز الإ�شالمي  اأواًل: تغييـــر ت�شمية )جمعية المركز الإ�شالمي للدعـــوة( اإلى م�شمَّ

-غرا�ـــس( اأينمـــا وردت فـــي النظام الأ�شا�شـــي للجمعية والقـــرار الخا�س بالترخي�ـــس بت�شجيل 

الجمعية.

ل المـــادة رقم )8( من النظام الأ�شا�شي للجمعيـــة لت�شبح "تقوم الجمعية في حدود  ثانيـــاً: تعدَّ

القوانيـــن المعمـــول بها في مملكة البحرين وبعد اأْخـذ الموافقـــة الم�شبقة من الجهات الحكومية 

المخت�شة وبالتن�شيق معها على تحقيق الأهداف التالية:



العدد: 3494 – الخميس 22 أكتوبر 2020

37

1-  الم�شاهمة في تطوير اأفراد المجتمع لياأخذوا دورهم في الم�شاهمة بنه�شة الوطن ونبذ 

والوفاء  المحبة  اأ�ش�س  وتر�شيخ  وازدهاره،  اأجل �شالمته  والعمل من  والإرهاب  التطرف 

ووحدته  الوطن  على  المحافظة  اأجــل  من  ال�شباب؛  نفو�س  في  والتالحم  والإخــال�ــس 

وبين  خا�شة  البحرين  اأبناء  بين  والتعاون  والتعارف  ُخـوة 
ُ
الأ اأوا�شر  وتقوية  راته،  ومقدَّ

�شعوب الوطن العربي عامة.

م والثقافة وتربية ال�شباب على الُمـُثـل الحية من العلم والإيمان  2- غْر�س حب العلم والتعلُـّ

وتهيئة الأجواء له فكريًا وبدنيًا وتربويًا.

الثقافة الإ�شالمية والتعريف  3- تن�شيط البحوث العلمية ون�شر المعرفة والعمل على ن�شر 

والم�شلمين  الإ�شالم  حول  الخاطئة  المفاهيم  وت�شحيح  المعتدل،  الَو�َشـِطـي  بالإ�شالم 

بمختلف الو�شائل والمجالت الحديثة والتقنية والإعالم الجديد والتعاون مع الموؤ�ش�شات 

الر�شمية والأهلية العاملة في هذا المجال.

الإ�شالمية  العلوم  و�شائر  ـرة  المطهَّ ـة  ـنَّ وال�شُّ وعلومه  الكريم  القراآن  بتدري�س  العناية   -4

والإن�شانية، والمحافظة على اللغة العربية تراث الأمة الإ�شالمية وتاريخها، وتعليم اللغة 

العربية والدرا�شات الإ�شالمية لغير الناطقين بها من الجاليات الم�شلمة."

ثالثـــاً: ي�شـــاف اإلـــى ن�س المادة )9( مـــن النظام الأ�شا�شـــي للجمعية الخا�شـــة بو�شائل تحقيق 

اأهداف الجمعية بند جديد كالآتي:

وم�شاريع  مبادرات  لخدمة  الإنترنت  عبر  الحديثة  التقنية  وال�شبل  الو�شائل  ت�شخير   -"
الجمعية."

مادة ) 2 (

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

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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 13 من 2 صفحة
 

  255,240.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 RFP/BBIC/SM/2019/1 2 مناقصة توفير حراس امن لمجمع سترة التجاري ات والمزايدات واالستثمارالخدم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 394,966.000

 تمكين

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

  50,000.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 LF-181 1 مناقصة دراسة وضع المرأة البحرينية في سوق العمل و فرص العمل المحتملة

  9,101.625 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 LF-159 2 تجديد توفير خدمات نثريات المطبخ و المرطبات لتمكين المواد والمعدات

       لدينار البحريني:مجموع الترسيات با 59,101.625

 جامعة البحرين

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

USD 342,239.000 129,366.342* 
 

 1 شركة لوحة الشرق لتقنية المعلومات
 

صة بالكبورد الترا للتعلم نم -تزويد الجامعة ببعض البرمجيات المتخصصة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 اإللكتروني

 UOBP/8/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 129,366.342

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  88,785.000 
 

BEHBEHANI BROS 1 
 

 01A/2019 1 مناقصة تطوير شبكة تحديد المواقع وتحديث االجهزة المساحية  خدمات والمزايدات واالستثمارال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 88,785.000

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

  85,948.500 
 

 1 شركة بياس لخدمات االعالنات
 

 RFP/EDAMAH/2020/05 1 مناقصة ائرتزويد وتركيب الفتات وعالمات إرشادية مؤقتة لشركة إدامة في بالج الجز المواد والمعدات

  194,040.000 
 

 1 شركة طه الدولية 
 

 TB/28302/2020 2 مناقصة ة طه الدولية للخدمات الصناعية ذ.م.متوقيع اتفاقية إيجار مع شرك الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 279,988.500

 شركة تطوير للبترول

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

  92,080.000 
 

BUKAMAL 1 
 

 SUPPLY OF EAGLE BURGMAN SPARES REQUIRED النفط
FOR THE CGDF PORJECT 

 RFP/Tatweer/390/2020 1 مناقصة

  172,800.000 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 
 

 TP-534-2020  2 مناقصة  RFP/TATWEER/449/2020 -توريد مواد كيميائية  النفط

 اإعالن رقم )9( ل�سنة 2020

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر �سبتمرب2020

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

تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية

   
 

 13 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/09/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/09/2020 
 

  

         
            

 البحرين للمقاصة 

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

  60,000.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

  ةمقاصت المالية لشركة البحرين للمنصة توزيع االرباح النقدية وتسوية الصفقا المواد والمعدات
 

 BC-2020-02 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 60,000.000

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # لفائزالعطاء ا دينار بحريني عمالت أخرى

  46,462.500 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

إلى  1/9/2020رخص برامج االوراكل والدعم الفني لمدة سنة واحدة من  المواد والمعدات
31/8/2021  

 

 RFP/SIO/2020/5  1 مناقصة

  388,833.900 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

  التأمين الصحي لموظفي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي واالستثمارالخدمات والمزايدات 
 

 2 1/2020 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 435,296.400

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

  2,407,500.000 
 

SIEMENS 1 
 

عقد  - 3أعمال الصيانة لمدة خمس سنوات للتوربينات المثبتة بمصنع الغاز رقم  النفط
 طويل االجل مع شركة سيمنز

 TB20/02057F-AMA 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,407,500.000

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

  139,726.000 
 

AQM TECHNOLOGIES PRIVATE 
LIMITED 

1 
 

  لرقميةاسية خدمات االختبار المتعلقة بتنفيذ البنك لمجموعة الحلول المصرفية األسا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BDB/2020/03  1 مناقصة
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 13 من 2 صفحة
 

  255,240.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 RFP/BBIC/SM/2019/1 2 مناقصة توفير حراس امن لمجمع سترة التجاري ات والمزايدات واالستثمارالخدم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 394,966.000

 تمكين

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

  50,000.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 LF-181 1 مناقصة دراسة وضع المرأة البحرينية في سوق العمل و فرص العمل المحتملة

  9,101.625 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 LF-159 2 تجديد توفير خدمات نثريات المطبخ و المرطبات لتمكين المواد والمعدات

       لدينار البحريني:مجموع الترسيات با 59,101.625

 جامعة البحرين

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

USD 342,239.000 129,366.342* 
 

 1 شركة لوحة الشرق لتقنية المعلومات
 

صة بالكبورد الترا للتعلم نم -تزويد الجامعة ببعض البرمجيات المتخصصة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 اإللكتروني

 UOBP/8/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 129,366.342

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  88,785.000 
 

BEHBEHANI BROS 1 
 

 01A/2019 1 مناقصة تطوير شبكة تحديد المواقع وتحديث االجهزة المساحية  خدمات والمزايدات واالستثمارال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 88,785.000

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

  85,948.500 
 

 1 شركة بياس لخدمات االعالنات
 

 RFP/EDAMAH/2020/05 1 مناقصة ائرتزويد وتركيب الفتات وعالمات إرشادية مؤقتة لشركة إدامة في بالج الجز المواد والمعدات

  194,040.000 
 

 1 شركة طه الدولية 
 

 TB/28302/2020 2 مناقصة ة طه الدولية للخدمات الصناعية ذ.م.متوقيع اتفاقية إيجار مع شرك الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 279,988.500

 شركة تطوير للبترول

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

  92,080.000 
 

BUKAMAL 1 
 

 SUPPLY OF EAGLE BURGMAN SPARES REQUIRED النفط
FOR THE CGDF PORJECT 

 RFP/Tatweer/390/2020 1 مناقصة

  172,800.000 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 
 

 TP-534-2020  2 مناقصة  RFP/TATWEER/449/2020 -توريد مواد كيميائية  النفط

   
 

 13 من 3 صفحة
 

  294,031.830 
 

ARROW PIPES & FITTINGS FZCO 1 
 

 RFP/Tatweer/322/2019 3 مناقصة SUPPLY OF LINE PIPE فطالن

  389,578.000 
 

ARABIAN INTERNATIONAL 
CONTRACTING  

1 
 

 TP-528-2019 4 مناقصة  RFP/TATWEER/317/2019 -توريد فواصل متنقلة متعددة األغراض  النفط

  59,465.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 -د لصمامات وقطع غيار من نوع فلوزرف المطلوبة لفريق الصيانة توري النفط
RFP/TATWEER/350/2020 

 TP-523-2020 5 مناقصة

  141,540.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 - SUPPLY OF EMERSON FLOWMETER النفط
RFP/TATWEER/444/2020 

 

 TP-585-2020  6 مناقصة

  79,864.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

 SUPPLY OF DAFRAM SPARES REQUIRED OF THE النفط
CGDF PROJECT 

 IN/TATWEER/504/2020 7 مناقصة

  692,156.000 
 

ARABIAN INTERNATIONAL 
CONTRACTING  

1 
 

 - SUPPLY OF FLARE KNOCK-OUT DRUM النفط
RFP/TATWEER/316/2019  

 TP-527-2019 8 مناقصة

  2,467,131.000 
 

OIL INDUSTRY SUPPLIES & 
SERVICES CO 

1 
 

 -توريد المعدات والكوادر الفنية لتوفير خدمات تشغيل أنابيب الحفر  النفط
RFP/TATWEER/364/2020  

 TP-548-2020 9 مناقصة

  3,353,477.610 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

 - SUPPLY OF 28”, 24” & 32” PIPES النفط
RFP/TATWEER/457/2020 

 TP-586-2020  10 مناقصة

  7,859,936.000 
 

Stream-Flo Industries LTD (SFI) 1 
 

 Five (5) Years Call-Off Long Terms Purchase Agreement النفط
for the Supply of Wellhead System 

RFP/Tatweer/271/2019 مناقصة
  

11 

  336,918.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 TP-530-2019 12 مناقصة توريد اجهزه  الرسال درجة الحرارة والضغط السلكيا النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 15,938,977.440

 شركة مطار البحرين

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

  672,204.561 
 

FAALYAT HOLDING CO 1 
 

  تصميم،توريد وتركيب خيام لمطار البحرين الدولي (شراء/ايجار) الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BAC/2020/6  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 672,204.561

 شركة نفط البحرين

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

  426,740.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

عملية ت التوفير الخدمات الهندسية الالزمة المتقدمة و عالية األداء لتشغيل وحدا النفط
 المعالجة لما بعد مشروع تحديث مصفاة بابكو

 T14371 )58( 1 مناقصة

  25,200.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 
 

 PROVISION OF STOREKEEPERS EXPEDITORS AND النفط
HELPERS SERVICES  

 T140130 2 تجديد

  443,015.000 
 

DORF KETAL CHEMICALS 1 
 

  للديزااتفاقية لمدة ثالث سنوات لتزويد بابكو بمضافات تزييت أحادية لمنتجات  النفط
 

 Q13914)53 ( 3 مناقصة

   
 

 13 من 4 صفحة
 

  3,452,253.771 
 

FINE FOODS 1 
 

كة تقديم خدمات التموين والخدمات اإلدارية وتوصيل الوجبة إلى مواقع الشر النفط
  المختلفة
 

 T14542 )43( 4 مناقصة

  2,696,510.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

يكية ر الخدمات الميكان) سنوات لتوفي5اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس ( النفط
 المتخصصة لخزانات التخزين

 T190114 )65( 5 مناقصة

  3,398,671.417 
 

ACCESS & COATING GULF CO. 
W.L.L. 

1 

  2,964,690.158 
 

CAPE RB HILTON 2 

  المجموع (د.ب.): 6,363,361.575
 

  الشركة توفير خدمات العزل واإلصالح ومقاومة الحريق في مناطق عمليات النفط
 

 T13813 )65 ( 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 13,407,080.346

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

  -32,543.760 
 

GEMINI LLC 1 
 

ين ة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافرتوريد مستلزمات وأدوات الضياف الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 1 أمر تغييري

  15,226.000 
 

TECHNO SALES INTERNATIONAL 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 2 ييريأمر تغ

  16,471.680 
 

ASHRAFS 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 3 أمر تغييري

  54,000.000 
 

PARK POINT W.L.L  1 
 

 DEVELOP AND OPERATE VALET PARKING الخدمات والمزايدات واالستثمار
CONCCSSION AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT (BIA) 

 RFP/HALA/11/2020 4 مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 53,153.920

 شئون الجمارك

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

  28,236.600 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

ال مناقصة تعيين شركة لتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات واستقب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الشكاوي

 CA/TCS/5/2014 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 28,236.600

 طيران الخليج

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

  69,408.900 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC 

 TB/20328/2015 1 تجديد

  618,377.020 
 

B/E AEROSPACE 1 
 

 A321 NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS الطيران
CLASS SEAT SPARES 

 TB/28193/2020 2 مناقصة

  530,824.000 
 

GOLDAIR HANDLING SA 1 
 

 TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES AT الطيران
ATHENS AIRPORT 

 BTB 3-1669-05-17 تجديد
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 13 من 4 صفحة
 

  3,452,253.771 
 

FINE FOODS 1 
 

كة تقديم خدمات التموين والخدمات اإلدارية وتوصيل الوجبة إلى مواقع الشر النفط
  المختلفة
 

 T14542 )43( 4 مناقصة

  2,696,510.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

يكية ر الخدمات الميكان) سنوات لتوفي5اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس ( النفط
 المتخصصة لخزانات التخزين

 T190114 )65( 5 مناقصة

  3,398,671.417 
 

ACCESS & COATING GULF CO. 
W.L.L. 

1 

  2,964,690.158 
 

CAPE RB HILTON 2 

  المجموع (د.ب.): 6,363,361.575
 

  الشركة توفير خدمات العزل واإلصالح ومقاومة الحريق في مناطق عمليات النفط
 

 T13813 )65 ( 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 13,407,080.346

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

  -32,543.760 
 

GEMINI LLC 1 
 

ين ة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافرتوريد مستلزمات وأدوات الضياف الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 1 أمر تغييري

  15,226.000 
 

TECHNO SALES INTERNATIONAL 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 2 ييريأمر تغ

  16,471.680 
 

ASHRAFS 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 3 أمر تغييري

  54,000.000 
 

PARK POINT W.L.L  1 
 

 DEVELOP AND OPERATE VALET PARKING الخدمات والمزايدات واالستثمار
CONCCSSION AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT (BIA) 

 RFP/HALA/11/2020 4 مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 53,153.920

 شئون الجمارك

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

  28,236.600 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

ال مناقصة تعيين شركة لتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات واستقب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الشكاوي

 CA/TCS/5/2014 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 28,236.600

 طيران الخليج

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

  69,408.900 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC 

 TB/20328/2015 1 تجديد

  618,377.020 
 

B/E AEROSPACE 1 
 

 A321 NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS الطيران
CLASS SEAT SPARES 

 TB/28193/2020 2 مناقصة

  530,824.000 
 

GOLDAIR HANDLING SA 1 
 

 TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES AT الطيران
ATHENS AIRPORT 

 BTB 3-1669-05-17 تجديد

   
 

 13 من 5 صفحة
 

  199,100.000 
 

TRIDENT HYDERABAD 1 
 

 BTB 4-2107-2-20 مناقصة ضيافة لشركة طيران الخليج في حيدرآبادسكن طاقم ال الطيران

  165,720.000 
 

GLOBE AIR CARGO 1 
 

 BTB 5-2032-09-19 تجديد تعيين وكيل شحن في المملكة المتحدة الطيران

  179,208.000 
 

ITC WINDSOR - ALUXURY 
COLLECTION 

1 
 

 BTB 6-2051-10-19 مناقصة لهندا –طيران الخليج في بنغلور تعيين فندق إلقامة طاقم الضيافة ل الطيران

USD 57,880,000.000 21,878,640.000* 
 

SOCIETE AIR FRANCE 1 
 

 BTB 7-2041-10-19 مناقصة الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص الطيران

  78,223.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 BTB 8-2115-02-20 مناقصة نظام االتصاالت و المعلومات توفير فنيين لورشة الطيران

  19,793.000 
 

WILLIS 1 
 

 APPOINTING AN INTERNATIONAL LLOYDS الخدمات والمزايدات واالستثمار
REGISTERED INSURANCE BROKER  

 TB/28389/2020 9 تجديد

  26,023.000 
 

REPHOUSE 1 
 

 SELECTION OF PASSENGER SALES AGENT (GSA) IN الطيران
ITALY 

 ITC 10-1021-4-12 تجديد

  242,586.000 
 

FRANKFURT CARGO SERVICES 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT FRANKFURT الطيران
AIRPORT 

 ITC 11-1028-5-12 تجديد

  101,088.000 
 

DUBAI AIRPORT AUTHORITIES  1 
 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT الطيران
AT DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB) 

 TB/27101/2019 12 تجديد

  -309,139.000 
 

AVIAREPS 1 
 

 ITC 13-0931-09-11 أمر تغييري اختيار وكيل مبيعات المسافرين للمملكة المتحدة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  94,624.000 
 

AIR CANADA 1 
 

 ITC 14-1009-03-11 تجديد ندسة األرضية لمحطة فرانكفورتخدمات اله الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,894,475.920

 طيران الخليج القابضة

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

  114,800.000 
 

 1 شركة كي بي ام جي لألستشارات
 

 TB/27598/2019 1 مناقصة خدمات التدقيق المالي لمجموعة طيران الخليج القابضة الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 114,800.000

 مجلس الشورى

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

  209,865.600 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 1 02/2020 مناقصة أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 209,865.600

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

   
 

 13 من 5 صفحة
 

  199,100.000 
 

TRIDENT HYDERABAD 1 
 

 BTB 4-2107-2-20 مناقصة ضيافة لشركة طيران الخليج في حيدرآبادسكن طاقم ال الطيران

  165,720.000 
 

GLOBE AIR CARGO 1 
 

 BTB 5-2032-09-19 تجديد تعيين وكيل شحن في المملكة المتحدة الطيران

  179,208.000 
 

ITC WINDSOR - ALUXURY 
COLLECTION 

1 
 

 BTB 6-2051-10-19 مناقصة لهندا –طيران الخليج في بنغلور تعيين فندق إلقامة طاقم الضيافة ل الطيران

USD 57,880,000.000 21,878,640.000* 
 

SOCIETE AIR FRANCE 1 
 

 BTB 7-2041-10-19 مناقصة الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص الطيران

  78,223.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 BTB 8-2115-02-20 مناقصة نظام االتصاالت و المعلومات توفير فنيين لورشة الطيران

  19,793.000 
 

WILLIS 1 
 

 APPOINTING AN INTERNATIONAL LLOYDS الخدمات والمزايدات واالستثمار
REGISTERED INSURANCE BROKER  

 TB/28389/2020 9 تجديد

  26,023.000 
 

REPHOUSE 1 
 

 SELECTION OF PASSENGER SALES AGENT (GSA) IN الطيران
ITALY 

 ITC 10-1021-4-12 تجديد

  242,586.000 
 

FRANKFURT CARGO SERVICES 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT FRANKFURT الطيران
AIRPORT 

 ITC 11-1028-5-12 تجديد

  101,088.000 
 

DUBAI AIRPORT AUTHORITIES  1 
 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT الطيران
AT DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB) 

 TB/27101/2019 12 تجديد

  -309,139.000 
 

AVIAREPS 1 
 

 ITC 13-0931-09-11 أمر تغييري اختيار وكيل مبيعات المسافرين للمملكة المتحدة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  94,624.000 
 

AIR CANADA 1 
 

 ITC 14-1009-03-11 تجديد ندسة األرضية لمحطة فرانكفورتخدمات اله الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,894,475.920

 طيران الخليج القابضة

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

  114,800.000 
 

 1 شركة كي بي ام جي لألستشارات
 

 TB/27598/2019 1 مناقصة خدمات التدقيق المالي لمجموعة طيران الخليج القابضة الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 114,800.000

 مجلس الشورى

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

  209,865.600 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 1 02/2020 مناقصة أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 209,865.600

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

   
 

 13 من 6 صفحة
 

  24,612.000 
 

AL BAYAN MEDIA GROUP 1 
 

  لمرحلة الثالثةا - محل في سوق المنامة  49توريد وتركيب الفتات لعدد  المواد والمعدات
 

 BTEA157/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 24,612.000

 اءهيئة الكهرباء والم

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

  2,273,278.181 
 

HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY 
SYSTEMS CO.  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 كيلوفولت لتركيب المحول الرابع في 400أعمال المحوالت والمفاعالت جهد 
  كيلوفولت 400قل الكهرباء جهد محطة أم الحصم لن

 

 1  4662/2020/3100 مناقصة

  39,888.000 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 

  129,360.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 2 

  9,408.000 
 

AMA MOTORS 3 

  المجموع (د.ب.): 178,656
 

 LEASING OF FORKLIFTS – LEASE: 77 FOR (4) FOUR الخدمات والمزايدات واالستثمار
YEARS 

 

 RP-FRSD 2-035-2020 مناقصة

  -13,331.677 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

 RP-GIS 3-199-2017 أمر تغييري نتينسمدة لتزويد الهيئة بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,375.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  CITRIX عقد صيانة لبرنامج الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-GIS  4-085-2020 مناقصة

  86,784.750 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 
 

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

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 5-087-2016 تجديد

  91,561.917 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

حات الطارئة بمدينة عيسى و إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصال الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ال(فقط المقاو لمدة عامين. -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 6-087-2016 تجديد

  45,373.862 
 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & 
CONT EST 

1 
 

جية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و إيجاد مصادر خار الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ال(فقط المقاو لمدة عامين. -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 7-087-2016 تجديد

  88,800.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN 1 
 

  قديم خدمات التدقيق الداخليت الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RM-FRSD 8-064-2020 مناقصة

  217,701.000 
 

GRIP MACHINERY & RELIABILITY 
SERVICES 

1 

  132,900.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.): 350,601
 

 بها ية لنقل المياه والصمامات الملحقةتقديم خدمات الصيانة للمضخات الرئيس المواد والمعدات
 التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء والماء ولمدة عامين

 PP-WTD 9-014-2020 مناقصة

  28,025.000 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 
 

 IN/CSD/MA/2020/041 10 مناقصة JOINT KIT المواد والمعدات

  89,600.000 
 

PH TRADING  1 
 

 MODULE, COMMUNICATION المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/076 11 مناقصة



العدد: 3494 – الخميس 22 أكتوبر 2020

41

   
 

 13 من 7 صفحة
 

  244,512.000 
 

EMCO CO 1 
 

-TC/MM/PT أمر تغييري أمتار ذكية المواد والمعدات
109/06/2019 

12 

  208,954.800 
 

PH TRADING  1 
 

-TC/MM/PT أمر تغييري أمتار ذكية المواد والمعدات
109/06/2019 

13 

  43,171.352 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/050 14 مناقصة VALVE, GATE DUCTILE المواد والمعدات

  244,000.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 1 
 

 JOINT, KIT المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2020/079 15 مناقصة

  115,420.000 
 

PH TRADING  1 
 

 CONCENTRATOR DATA لمعداتالمواد وا
 

 PT/CSD/SH/2020/071 16 مناقصة

  70,358.550 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 PT/CSD/OK/2020/019 17 أمر تغييري كابالت كهربائية مع أطراف عازلة المواد والمعدات

  64,998.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

  توفير أيدي عاملة مهرة لهيئة الكهرباء والماء لمدة عام واحد ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 RP-FRSD  18-090-2020 مناقصة

  19,324,877.880 
 

TECTON ENGINEERING & 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 19 4621/2019/3100 مناقصة انشاء محطة الضخ الثانية في موقع محطة الدور لضخ المياه

  81,917.745 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 PP-FRSD  20-075-2020 مناقصة تشييد وبناء السور الخارجي لمحطة  ِزمه الفرعية بمنطقة عراد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,646,934.360

 رونيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكت

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

  191,880.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 iGA/2020/02 1 مناقصة نيةمناقصة لتوفير خدمات تنظيف لمباني هيئة المعلومات و الحكومة اإللكترو الخدمات والمزايدات واالستثمار

  152,145.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

  CAMUNDAمناقصة لشراء نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2020/03 2 مناقصة

  3,542.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 CIO/2013/12 3 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,585.600 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 CIO/2013/12 4 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,938.650 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/28012/2019 5 تجديد  EMC VNX صيانة ودعم نظام

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 381,091.750

 هيئة جودة التعليم والتدريب

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

  11,299.200 
 

NOON INVESTMENT COMPANY  1 
 

 TB/29094/2020 1 تجديد عقد تأجير المخزن الخاص بهيئة جودة التعليم والتدريب ستثمارالخدمات والمزايدات واال

   
 

 13 من 8 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,299.200

 وزارة اإلسكان

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

  2,896,107.700 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

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

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 1 أمر تغييري

  -15,261,329.113 
 

TAMEER ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  منوحدة سكنية  111بناء 
  "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 2 أمر تغييري

  -125,023.776 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية ارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكنالخدمات اإلستشارية ألعمال اإلد
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 3 أمر تغييري

  82,023.826 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

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

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 4 أمر تغييري

  42,999.950 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروعي  - ة العربية السعودية الشقيقة منحة المملك -برنامج التنمية الخليجي 
 هيئة الموقعين وتسوية األرضت -قاللي ووادي السيل اإلسكانيين 

 HP/02/18 5 أمر تغييري

  -121,834.400 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية الخدمات اإلستشارية ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكن
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 6 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,487,055.813-

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  1,052,520.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع إنشاء شارع جنوب 
 البحرين الدائري (المرحلة الثانية)

 TB/28257/2020 1 مناقصة

  46,500.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-17/0011 2 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 3 مناقصة 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 
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 13 من 8 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,299.200

 وزارة اإلسكان

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

  2,896,107.700 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

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

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 1 أمر تغييري

  -15,261,329.113 
 

TAMEER ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  منوحدة سكنية  111بناء 
  "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 2 أمر تغييري

  -125,023.776 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية ارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكنالخدمات اإلستشارية ألعمال اإلد
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 3 أمر تغييري

  82,023.826 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

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

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 4 أمر تغييري

  42,999.950 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروعي  - ة العربية السعودية الشقيقة منحة المملك -برنامج التنمية الخليجي 
 هيئة الموقعين وتسوية األرضت -قاللي ووادي السيل اإلسكانيين 

 HP/02/18 5 أمر تغييري

  -121,834.400 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية الخدمات اإلستشارية ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكن
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 6 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,487,055.813-

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  1,052,520.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع إنشاء شارع جنوب 
 البحرين الدائري (المرحلة الثانية)

 TB/28257/2020 1 مناقصة

  46,500.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-17/0011 2 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 3 مناقصة 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

   
 

 13 من 9 صفحة
 

  116,235.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 MOW/HRD/02/2019 4 مناقصة ) سائق عربة خفيفة12رة بعدد (تزويد الوزا الخدمات والمزايدات واالستثمار

  84,487.200 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات التحكم بالروائح في محطات ضخ ورفع مياه الصرف 
الصحي توريد وتعبئة الوحدات بمادة الكربون النشط وملطف مياه الصرف 

 شغيلتإلزالة الروائح / مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة / أدارة  الصحي
 وصيانة الصرف الصحي

 SES-19/0040 5 مناقصة

  83,118.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 TB/26572/2019 6 تجديد ع صالح الدين سوفتيك سلوشن م -دعم وصيانة برمجيات بنتلي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  22,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 7 تجديد

  22,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ خدمات تنظي
 الطارئة

 SES-16/0009 8 تجديد

  36,363.075 
 

SILLA CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/AG/11/2020 9 مناقصة مناقصة أعمال الصيانة في المركز الوطني لالستزراع السمكي بعسكر

  444,839.000 
 

 1 مكتب الحصان لالستشارات الهندسية
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروع الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف على محطة معالجة مياه 
 الصرف الصحي للمدينة الرياضية

 SES-19/0014 10 مناقصة

  113,436.960 
 

 1 فيينا لتوزيع المكائن األوتوماتيكية
 

 MUN/CMNS/16/2020  11 مناقصة ير أجهزة توزيع أكياس القمامة االتية توف المواد والمعدات

  15,995.070 
 

 1 فيينا لتوزيع المكائن األوتوماتيكية
 

 TB/28165/2020 12 تجديد توريد وتركيب آالت توزيع أكياس القمامة المواد والمعدات

  -295,498.087 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

ات واالستشارات اإلنشاء
 الهندسية

 MUN/SPU/1/2014 13 أمر تغييري مضامير للمشي 3انشاء 

  138,891.000 
 

BAHRAIN MEDIA 1 
 

 MUN/MM/A33/2018 14  مزايدة اعالن من نوع موبيز بمحافظة المحرق 35مزايدة االعالنات عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  14,437.500 
 

URBSER BAHRAIN CO. WLL 1 
 

 TB/25096/2018 15 تجديد طلب تعاقد مباشر لمشروع معالجة ظاهرة الكالب الضالة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,837.000 
 

 1 المدينة الذهبية لخدمات الطباعة
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لغير االنات موقع لإلع 85المزايدة الموحدة لتشييد وتأجير وتشغيل وصيانة عدد 
 دعائية بمحافظات البحرين

 MUN/CMNS/A02/2020  16 مزايدة

  22,000.000 
 

 1 امسي للصيانة والتعمير
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 17 تجديد

  22,000.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 18 تجديد

  22,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

وارض وأعمال الضخ خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة الق
 الطارئة

 SES-16/0009 19 تجديد

  249,999.977 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 

  249,999.977 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

2 

  249,999.977 
 

JAHECON 3 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الهندسية

 RDS -19/0038 20 مناقصة 2022-2020المقاولة الزمنية لتزويد وتركيب حواجز السالمة للعامين 

   
 

 13 من 10 صفحة
 

  249,999.977 
 

AMEERI ELECTRICAL SERVICES 4 

  المجموع (د.ب.): 999,999.908
 

  179,364.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

أعمال تشغيل وصيانة مصفاة هوبر في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف  المواد والمعدات
 الصحي

 SES-19/0011 21 مناقصة

  77,664.870 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 ITD-19-20-001 22 مناقصة )تفعيل التحكم األمني بشبكة الوزارة (الجيل القادم الخدمات والمزايدات واالستثمار

  18,500.000 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-16/0035 23 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل و صيانة محطة الهملة لمعالجة 

  268,000.000 
 

Third Eye Media 1 
 

 Mun/Nam/A18/2019 24 مزايدة مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع ميجاكوم المحافظة الشمالية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  707,196.000 
 

 1 الوردى لالنشاء
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 يةالهندس

 RDS-19/0031  25  مناقصة تطوير طرق مجمع 360

  -146,587.200 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-13/0058 26 أمر تغييري  3Bزمة ح –شبكة تصريف مياه األمطار للمحافظة الوسطى 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,405,299.296

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

  5,625.000 
 

 1 شركة الهندسة للحماية الفنية

  55,980.000 
 

 2 شركة خدمات سوبر للحريق والسالمة

  المجموع (د.ب.): 61,605
 

ية لترباار الحريق بالمدارس والمباني اإلدارية بوزارة صيانة وإصالح أجهزة إنذ المواد والمعدات
 والتعليم

 S 55/2018 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 61,605.000

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

  33,674.000 
 

 1 أولياء أمور المعاقين  جمعية
 

 TB/16310/2012 1 مناقصة مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,674.000

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

  53,300.400 
 

BAAN SATHRON NUA CO. 1 
 

 TB/29047/2020 1 تجديد تجديد عقد إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في بانكوك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  154,680.000 
 

CIGNA HEALTH AND LIFE 
INSURANCE COMPANY 

1 
 

 TB/29032/2020 2 تجديد ي سفارة مملكة البحرين في واشنطنالتأمين الصحي لمنتسب الخدمات والمزايدات واالستثمار
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 13 من 10 صفحة
 

  249,999.977 
 

AMEERI ELECTRICAL SERVICES 4 

  المجموع (د.ب.): 999,999.908
 

  179,364.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

أعمال تشغيل وصيانة مصفاة هوبر في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف  المواد والمعدات
 الصحي

 SES-19/0011 21 مناقصة

  77,664.870 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 ITD-19-20-001 22 مناقصة )تفعيل التحكم األمني بشبكة الوزارة (الجيل القادم الخدمات والمزايدات واالستثمار

  18,500.000 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-16/0035 23 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل و صيانة محطة الهملة لمعالجة 

  268,000.000 
 

Third Eye Media 1 
 

 Mun/Nam/A18/2019 24 مزايدة مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع ميجاكوم المحافظة الشمالية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  707,196.000 
 

 1 الوردى لالنشاء
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 يةالهندس

 RDS-19/0031  25  مناقصة تطوير طرق مجمع 360

  -146,587.200 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-13/0058 26 أمر تغييري  3Bزمة ح –شبكة تصريف مياه األمطار للمحافظة الوسطى 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,405,299.296

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

  5,625.000 
 

 1 شركة الهندسة للحماية الفنية

  55,980.000 
 

 2 شركة خدمات سوبر للحريق والسالمة

  المجموع (د.ب.): 61,605
 

ية لترباار الحريق بالمدارس والمباني اإلدارية بوزارة صيانة وإصالح أجهزة إنذ المواد والمعدات
 والتعليم

 S 55/2018 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 61,605.000

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

  33,674.000 
 

 1 أولياء أمور المعاقين  جمعية
 

 TB/16310/2012 1 مناقصة مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,674.000

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

  53,300.400 
 

BAAN SATHRON NUA CO. 1 
 

 TB/29047/2020 1 تجديد تجديد عقد إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في بانكوك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  154,680.000 
 

CIGNA HEALTH AND LIFE 
INSURANCE COMPANY 

1 
 

 TB/29032/2020 2 تجديد ي سفارة مملكة البحرين في واشنطنالتأمين الصحي لمنتسب الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 13 من 11 صفحة
 

  58,307.000 

  54,420.000 
 

SUN REALTY & INSURANCE 
CORPORATION ON BEHALF OF 
INOUE COMPOUND YUGEN KAISH 

1 

  المجموع (د.ب.): 112,727
 

 TB/29057/2020 3 مناقصة وإيجار مقر سفارة مملكة البحرين في طوكي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  126,840.000 
 

HANA HASANAH FADEL 1 
 

 2020سبتمبر  1عقد ايجار سكن سفير مملكة البحرين في جكارتا للفترة من  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2022ديسمبر  31إألى 

 TB/29102/2020 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 447,547.400

 وزارة الصحة

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

  -298,200.000 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 
 

 NTG/001/2018 1 أمر تغييري المناقصة الوطنية للشراء الموحد المواد والمعدات

  298,200.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 NTG/001/2018 2 أمر تغييري المناقصة الوطنية للشراء الموحد المواد والمعدات

  59,500.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/019/2019 3 مناقصة شراء وتوفير أدوية المواد والمعدات

  3,798.749 
 

ALZAYANI INVESTMENTS CO. 1 

  12,005.280 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  113,133.283 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

3 

  288,036.000 
 

JAFFAR PHARMACY 4 

  52,731.000 
 

 5 شركة رائز الطبية

  31,968.367 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 6 

  74,222.568 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7 

  د.ب.):المجموع ( 575,895.247
 

ول الشراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات من خالل مجلس الصحة لد المواد والمعدات
 مجلس التعاون

 SGH-36/2019 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 635,395.247

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # فائزالعطاء ال دينار بحريني عمالت أخرى

  10,290.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

 1 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  15,104.250 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

 2 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  االستثمارالخدمات والمزايدات و

   
 

 13 من 12 صفحة
 

  9,922.500 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 3 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,811.600 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

 MOIA/1/2018 4 تجديد التنظيف والضيافة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 44,128.350

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  4,900.000 
 

HASAN & HABIB S/O MAHMOOD 
COMPANY 

1 
 

 MLSD/RFP/2018-34  1 تجديد يتماعتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االج المواد والمعدات

  566,666.670 
 

STEPS REHABILITATION CENTER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 عاقةأهيل األرشادي لذوي الشلل الدماغي واإلإدارة وتشغيل مركز المتروك للت
 الذهنية الشديدة

 E036/2018 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 571,566.670

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  425,000.000 
 

LAZARD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29234/2020 1 مناقصة تكليف شركة استشارية لمراجعة برنامج التوازن المالي

  2,396.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

 HFR/06/2019 2 أمر تغييري استئجار سيارات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  5,904.210 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 3 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 18,480,000.00 6,948,480.000 
 

Oliver Wyman 1 
 

 Tb/28929/2020 4  مناقصة المضافة (المرحلة الرابعة) الخدمات االستشارية لتنفيذ القيمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,002.534 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 5 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       نار البحريني:مجموع الترسيات بالدي 7,384,782.744

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  133,588.083 
 

EUMETSAT 1 
 

 TB/19953/2014 1 تجديد ألستالم صور األقمار الصناعية EUMETSATاالشتراك السنوي مع شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  231,628.032 
 

SITA INFORMATION NETWORKING 1 
 

 CAA/AND/COM/70 2 تجديد توريد وتركيب نظام بث معلومات الطيران للطائرات الخدمات والمزايدات واالستثمار

EUR 201,931.000 99,148.121* 
 

IBL SOFTWARE ENGINEERING 1 
 

  وع نظام الطيرانمشر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MTT/MET/01/2020  3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 464,364.236

 وزارة شئون اإلعالم
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 13 من 12 صفحة
 

  9,922.500 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 3 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,811.600 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

 MOIA/1/2018 4 تجديد التنظيف والضيافة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 44,128.350

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  4,900.000 
 

HASAN & HABIB S/O MAHMOOD 
COMPANY 

1 
 

 MLSD/RFP/2018-34  1 تجديد يتماعتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االج المواد والمعدات

  566,666.670 
 

STEPS REHABILITATION CENTER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 عاقةأهيل األرشادي لذوي الشلل الدماغي واإلإدارة وتشغيل مركز المتروك للت
 الذهنية الشديدة

 E036/2018 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 571,566.670

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  425,000.000 
 

LAZARD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29234/2020 1 مناقصة تكليف شركة استشارية لمراجعة برنامج التوازن المالي

  2,396.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

 HFR/06/2019 2 أمر تغييري استئجار سيارات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  5,904.210 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 3 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 18,480,000.00 6,948,480.000 
 

Oliver Wyman 1 
 

 Tb/28929/2020 4  مناقصة المضافة (المرحلة الرابعة) الخدمات االستشارية لتنفيذ القيمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,002.534 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 5 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       نار البحريني:مجموع الترسيات بالدي 7,384,782.744

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  133,588.083 
 

EUMETSAT 1 
 

 TB/19953/2014 1 تجديد ألستالم صور األقمار الصناعية EUMETSATاالشتراك السنوي مع شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  231,628.032 
 

SITA INFORMATION NETWORKING 1 
 

 CAA/AND/COM/70 2 تجديد توريد وتركيب نظام بث معلومات الطيران للطائرات الخدمات والمزايدات واالستثمار

EUR 201,931.000 99,148.121* 
 

IBL SOFTWARE ENGINEERING 1 
 

  وع نظام الطيرانمشر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MTT/MET/01/2020  3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 464,364.236

 وزارة شئون اإلعالم

   
 

 13 من 13 صفحة
 

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

  601,005.000 
 

AL NASHER PROMOTION 
ADVERTISING  

1 
 

 INFO/15/2019 1 زايدةم سنوات 5) لمدة 89.2طرح مزايــدة عامــة دولـيـة لـلتـردد ( المزايدات واالستثمارالخدمات و

  490,875.000 
 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 INFO/21/2019  2 مناقصة مشروع إنشاء استوديو األخبار بوزارة شؤون االعالم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,091,880.000

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

  507,984.750 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

بعة رة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التاتوفير خدمات الحراسة لمبنى وزا الخدمات والمزايدات واالستثمار
  سنوات 3لها لمدة 

 

 RFPMYS/7/2020 1 مناقصة

  198,600.000 
 

REV. FITNESS CENTRE 1 
 

 RFPMYS/5/2020 2 مناقصة تأجير صالة اللياقة البدنية لنادي النجمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       حريني:مجموع الترسيات بالدينار الب 706,584.750

 وزارة شئون مجلس الوزراء

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

  -6,360.000 
 

 1 الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة
 

 TB/9015/2008 1 أمر تغييري تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,360.000-
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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 االإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )4( ل�سنة 2020

 ا�شتنادًا اإىل القانون امل�شار اإليه اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س 

بالت�شاميم ال�شناعية املنق�شية احلقوق.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

 مدير اإدارة التجارة اخلارجية 

واملِـْلـكية ال�سناعية

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

فقة انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية الواردة باجلدول اأدناه:

رقم

رقم الر�شم اأو النموذج 

ال�شناعي

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوق

لنتهاء مدة احلماية16272019/08/01

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية214752020/10/19

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية314762020/10/19

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية414602020/10/19
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 االإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�سنة 2006

 ب�ساأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )5( ل�سنة 2020

التالية فيما يخت�س  التفا�شيل  اأعاله نن�شر بهذا الإعالن  اإليه  امل�شار  القانون  اإىل  ا�شتنادا 

بطلبات براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم البراءة.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

 مدير اإدارة التجارة اخلارجية 

واملِـْلـكية ال�سناعية

انق�ساء احلقوق املرتتبة على براءة االخرتاع وبطالنها 

ل بالقانون رقم )14( ل�شنة  ا�شتنادًا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 املعدَّ

2006 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، فقد انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات 

الخرتاع الواردة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية115132020/10/17

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية215042020/10/17
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 تجارية وكاالت شطب إعالن 

 أدناه:  مالتجارية المذكور تفاصيله الوكاالت قيد  شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم 

 

 

 

 

 

 

 12266 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Abdi Ibrahim 
TURK 

Resitpasi Mahallesi , Eski Buyukdere Cadessi , No. 4 34467.Maslak/ 
Sariyer /Istanbul / Turkey 

 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل 
 محددة المدة مدة الوكالة

   الوكيلمقدم من عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 18/10/2020 تاري    خ الشطب

 12142 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, INC 
PHILIPPINES 

Golam Drive Pope John Paul II Avenue, Kasambagan, Cebu City, 
Philippines 

 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل 
 محددة المدة مدة الوكالة

   الوكيلمقدم من عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 18/10/2020 تاري    خ الشطب

 11461 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

DR. REDDYS LABORATORIES LTD. 
INDIAN 

7-1-27. AMEERPET, HYDERABAD . INDIA 
 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل 

 محددة المدةغير  مدة الوكالة
   الوكيلمقدم من عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 18/10/2020 تاري    خ الشطب

اإعالن �سطب وكاالت جتارية
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رقم الدعوى: 2020/7

اإعالن باحلكم التمهيدي ال�سادر بجل�سة تاريخ 19 اأكتوبر 2020

المدعـــي: بنـــك بروة/ �شركـــة م�شاهمة خا�شـــة قطرية )�شجل تجـــاري رقـــم 38012(. وكيلها 

المحامي معاوية طاهر النيل. مكتب 705، الطابق ال�شابع، مبنى 104، طريق 383، مجمع 316، 

المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها االأولى: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 56719(.

عنـــوان اآخـــر مّقـــر لهـــا: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنـــى 614، مجمع 410، �شناب�ـــس، مملكة 

البحرين.

المدعى عليه الثاني: عدنان طاهر ميَّاح محمد طاهر )770934080(.

عنوانه: طريق 4308، مجمع 943، منزل 1046، الرفاع فيوز، مملكة البحرين.

المدعى عليه الثالث: �شلمان طاهر )810425050(.

العنوان: �شقة رقم 6، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع525، �شار، مملكة البحرين.  

.PB4686266 المدعى عليه الرابع: اأووين بول فوغا

عنوان اآخر مّقر له: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س، مملكة البحرين.

المدعى عليها الخام�سة: �شركة اأريناتك ذ.م.م. )�شجل تجاري 56044(.

عنوانها: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

.114079 KD المدعى عليه ال�ساد�ض: محمد طاهر محمد اأ�شلم

عنوانه: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

وكيـــل المدعـــى عليهم الثانـــي والثالث والخام�ســـة وال�ساد�ض: المحامـــي الدكتور عبدالرحمن 

را�شـــد الخ�شرم. بناية الزياني، الطابق الثالث، مكتب رقم 31، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، 

مملكة البحرين.

�سدر احلكم التمهيدي التايل بتاريخ 19 اأكتوبر 2020:

بعد الطالع على الأوراق و�شماع املرافعة واملداولة. 

وحيث اإن الهيئة وحتقيقًا لدفاع الطرفني وا�شتجابة منها لطلب البنك املدعي وبغية بلوغ وجه 

احلق يف الدعوى، فاإنها ترى الق�شاء وقبل الف�شل يف الدفوع واملو�شوع بنْدب خبري حما�شبي 

امل�شروفات  الف�شل يف  وباإرجاء  ن يف منطوق هذا احلكم،  مِلا هو مدوَّ املاأمورية طبقًا  ملبا�شرة 

حلني الف�شل يف املو�شوع. 

اإعالنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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لهذه االأ�سباب

حكمت الهيئة وقبل الف�شل يف الدفوع واملو�شوع بنْدب اخلبري املحا�شبي ال�شيد عبا�س ر�شي 

خبريًا يف الدعوى وذلك لبيان ما اإذا كان البنك املدعي قد منح متوياًل للمدعى عليها الأوىل 

التمويل(  ال�شلع )اتفاقية  و�شراء  لبيع   2017/9/26 املوؤرخ يف  الرئي�شية  املرابحة  مبوجب عقد 

املربمة بني البنك املدعي وال�شركة املدعى عليها الأوىل، وبيان تاريخ واأ�شل ذلك التمويل، وبيان 

دت اأي جزء منه، وبيان مقدار ما �شددته، ولبيان مقدار  ما اإذا كانت املدعى عليها الأوىل قد �شدَّ

الفوائد املحت�َشبة على التمويل من ِقَبل البنك املدعي، وما اإذا كانت تلك الفوائد مطابقة لالتفاق 

من عدمه، وبيان ما اإذا كان البنك املدعي قد احت�شب اأية فوائد تاأخريية اأو غرامات على املبلغ 

املطالب به من عدمه، وبيان تاريخ احت�شاب هذه الفوائد والغرامات، ولبيان املبلغ املتخلِّف بذمة 

الفوائد والغرامات، وللخبري  الفوائد، وبيانه مع تلك  ُوِجد، بدون تلك  اإْن  الأوىل  املدعى عليها 

املنتدب الطالع على اأوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى اأن يقدمه اخل�شوم اإليه منها، وللخبري 

مناق�شة الطرفني اأو من يرى �شرورة ملناق�شته دون حلف ميني، وله خماطبة اجلهات ذات العالقة 

وعمل ما يلزم بالقدر ال�شروري لأداء املاأمورية و�شوًل لت�شفية احل�شاب بني الطرفني.

اخلبري  وم�شاريف  اأتعاب  ذمة  على  دينار  اآلف  ع�شرة  مبلغ  باإيداع  املدعي  البنك  وكلفت 

املنتَدب وذلك خالل اأ�شبوع واحد من تاريخ هذا احلكم، وحددت جل�شة 26 اأكتوبر 2020 لنظر 

الدعوى بحالتها يف حالة عدم اإيداع الأمانة، ويف حالة اإيداعها على اخلبري املنتَدب اإيداع تقريره 

خالل مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ حلف اليمني القانونية اأمام رئي�س الهيئة. ويف حالة ورود 

يودع  اأن  على  منه،  ن�شخة  الأطراف  ت�شليم  الهيئة  �شر  اأمني  على  املذكورة  املدة  التقرير خالل 

الطراف تعقيبهم على التقرير خالل اأ�شبوعني من تاريخ ا�شتالمهم له. وعلى اأمني ال�شر بعد 

ا�شتكمال ما تقدم عْر�س ملف الدعوى على رئي�س الهيئة لتحديد جل�شة لنظر الدعوى ُيعَلن بها 

الطرفان، واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع، وباإعالن من مل يح�شر من 

اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم. 

     

   مدير الدعوى  

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2020/9 

اإعالن بجدول املواعيد رقم 1 املحرر بتاريخ 20 اأكتوبر 2020 

المدعـــي: بنـــك البحريـــن وال�شـــرق الأو�شط )�ـــس.م.ب(، وكيلتـــاه المحامية الأ�شتـــاذة زينات 

عبدالرحمـــن المن�شوري والمحامية الأ�شتاذة اأمل عدنـــان الع�شيري. مكتب 3303، الطابق 33، 

يونايتد تاور 316، طريق 4609، بحرين باي 346، مملكة البحرين.

المدعى عليها االأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك  

عنوانهـــا: مكتـــب رقم 2، الـــدور الخام�س، بـــرج الدروازة 51، �شـــارع مبارك الكبيـــر، محافظة 

الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

اآخر عنوان معلوم لها: برج الدروازة 51، �شارع مبارك الكبير، محافظة الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنوانهـــا: 1085 �شارع كورني�س النيل، الدور الأر�شي، جاردن �شتي، ق�شم ق�شر النيل، القاهرة، 

جمهورية م�شر العربية.

المدعى عليها الرابعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنوانها: 1085 �شارع كورني�س النيل، جاردن �شيتي ق�شم ق�شر النيل، محافظة القاهرة، م�شر.

المدعى عليه الخام�ض: عبداهلل على الخليفة ال�شباح.             

عنوانـــه: منـــزل رقم 29، �شـــارع 11، قطعة 1، �شاحية عبداهلل ال�شالـــم، محافظة الكويت، دولة 

الكويت. 

المدعى عليه ال�ساد�ض: طارق اإبراهيم عب الوهاب الفار�س.

عنوانـــه: منزل 47، �شـــارع عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، قطعـــة 1، �شاحية عبداهلل ال�شالم، 

محافظة الكويت، دولة الكويت.                             

المدعى عليه ال�سابع: مجيد من�شور ال�شراف.   

عنوانه: منزل 21، جادة 4، القطعة 10، منطقة بيان، محافظة حولي، دولة الكويت.   

المدعى عليه الثامن: ول�شون �شاوؤول بنجامين.

اآخـــر عنـــوان معلوم له: منزل 31، �شارع ال�شيـــد محمد ال�شيد عمر، القطعة 11، الجابرية، دولة 

الكويت.

                 

جدول املواعيد رقم 1 املحرر بتاريخ 20 اأكتوبر 2020

الجتماع الأول بتاريخ 20 اأكتوبر 2020 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا والمحدد ل�شتالم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 
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كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

الجتمـــاع الثاني بتاريـــخ 3 نوفمبر 2020 عنـــد ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .2

المدعـــى عليهـــم مذكرة الـــرد على لئحة الدعوى ونهايـــة الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

تاريـــخ 12 نوفمبر 2020 وعنـــد ال�شاعة 4 ع�شًرا نهاية الأجل لتقديـــم اتفاق الأطراف على   .3

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 17 نوفمبر 2020 عند ال�شاعة 12:00 ظهـــًرا، نهاية الأجل لتقديم   .4

المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدمة في الجتماع الثاني، ونهاية الأجل لتقديم 

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريخ 24 نوفمبر 2020 وعند ال�شاعة 4 ع�شًرا نهاية الأجل لتقديم طلبات الإدخال والدعوى   .5

المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الرابع بتاريـــخ 1 دي�شمبر 2020 وعند ال�شاعة 12:00 ظهـــًرا، نهاية الأجل لتقديم   .6

مة في الجتمـــاع الثالـــث، ونهاية الأجل  المدعـــى عليهـــم الرد علـــى مذكرة المدعـــي المقدَّ

لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن 

ُوِجدت( ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتماع الخام�س بتاريخ 8 دي�شمبر 2020 وعند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم   .7

كافـــة طلبات اإجـــراءات الإثبات ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء 

وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريـــخ 14 دي�شمبر 2020 وعند ال�شاعة 12:00 ظهـــًرا لتبادل مذكرات   .8

الـــرد حـــول كافة طلبات اإجـــراءات الإثبات ولإعـــالن الأطراف بموعد الجل�شـــة الأولى اأمام 

الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اآنفًا، بجدول املواعيد 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك   ،2002 اأكتوبر   20 بتاريخ  املحرر   1 رقم 

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

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

                     مدير الدعوى  

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )632( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

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

تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  عن  نيابة  ت�شامن(،  للتدقيق/  الخليج  )عبدالعال 

لل�شركة  القانوني  ال�شكل  87569، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اإم للمجوهرات ذ.م.م(،  ا�شم )اإ�س 

 ALZAIN CO. وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، ا�شمها التجاري �شركة )الزين �س.م.ب مقفلة

B.S.C. closed((، وبراأ�شمال مقداره 5،000،000 )خم�شة ماليين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شمر 

م�شطفى عبدالرحمن الق�شيبي، ومحمد نبيل عبداهلل ح�شن الزين، وفي�شل نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ونورة 

نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ومريم نبيل عبداهلل الزين. 

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 )633( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ح�شن األبي محمد األبي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز بوابة اأولمبيك(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 99762، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )جوجو اإنترن�شايونال ماركت(، اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

 ،SUMESH GEEVARGHESE و ،BINURAJ BINU BHAVAN THARAKAN اإيمان ح�شن األبي محمد األبي، و

.GEEVARGHESE SUREJU و ،BINOJ MATHEW و
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اإعالن رقم )634( 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 �شركة )ت�شوية 

للمحا�شبة وال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيدة/ �شو�شن عبدالغفار ال�شيد اإبراهيم العلوي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )مطعم هيلثي بريد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114681-2، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شو�شن عبدالغفار ال�شيد اإبراهيم العلوي، وعبداهلل خالد يو�شف علي �شليبيخ.

اإعالن رقم )635( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

نبيل عبدالمطلب ال�شيد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رعد ال�شمال لخدمات دعم الأعمال(، 

97910-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد / اأحمد مهدى �شالح 

علي.

اإعالن رقم )636( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

العبا�شي،  رم�شان  �شلمان  داود  ال�شيد/  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  حاجي  ح�شن  علي  فاطمة 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شويات و�شندوي�شات رملة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3-34792، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: داود �شلمان رم�شان العبا�شي، وح�شن غلوم ح�شين كريمي.

اإعالن رقم )637( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالجليل 
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عبداللطيف علي ح�شن اآل �شند، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فوك�س ان كون�شلتن�شى اإف.اى.�شى(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 123812، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره  100 )مائة(  دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالجليل عبداللطيف علي ح�شن اآل �شند، 

علي عبدالح�شين اأحمد مكي ر�شي. 

اإعالن رقم )638( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

منير علي محمد اأحمد مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية الدواء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  120857، طالبًا 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: جميل ح�شن علي اأحمد.

اإعالن رقم )639( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ر�شي علي ح�شن علي الموؤمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار الوقت للثقافة والن�شر(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 31278، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف اأحمد خمي�س الزياني، وبا�شم ح�شن ر�شي 

علي ح�شن علي الموؤمن. 

اإعالن رقم )640( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دريم كول للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110928، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعاد حامد محمد الم�شد، واإيمان اأحمد ال�شيد ع�شماوى.
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اإعالن رقم )641( 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/ �شينا 

بموجب  الم�شجلة  خ�شرجي(،  )متجر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأبو�شيف،  اأحمد  �شليم  كريم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  137359، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شينا كريم �شليم اأحمد اأبو�شيف، 

وعبدالرحمن م�شطفى �شاكر. 

اإعالن رقم )642( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )رايت �شبي�س لالإدارة(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  )اأ دبليو لال�شت�شارات(، 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،117207 رقم  القيد  بموجب 

.SATHIYAN MOOLAYI DERMAL محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني وت�شجل با�شم

اإعالن رقم )643( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )اإيه دبليو. 

الم�شجلة  ت�شامن(،  لالإدارة/  �شانيل  ا�شم )فالور  التي تحمل  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  نيابة عن  كون�شلتينغ(، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  108805-1، طالبة  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شركاء التام عن ح�ش�شهم 

.  SATHIYAN MOOLAYI DERMAL /بال�شركة لتكون مملوكة لل�شيد

اإعالن رقم )644( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركه ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم كولو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123774، طالبين 

تحويل فرع من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري �شركة )رو�شو�س ري�شتورنت 

ذ.م.م(، وبقيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل 

علي محمد علي جناحي، و�شيف الرحمن خان. 

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 )645( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني 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 موؤ�ش�شه العتماد 

ا�شم )العالية  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شيد/ مح�شن حبيب ح�شن ح�شين، مالك  نيابة عن  ال�شت�شارية، 

الفرعين  98684، طالبة تحويل  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  لتاأجير المعدات(،  البري وعالية  الدفن  لمقاولت 

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

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لل�شيد/ مح�شن حبيب ح�شن ح�شين. 

اإعالن رقم )646( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ح�شن محمد اإبراهيم البلو�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبايات الري�شة البي�شاء(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 63007، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مجوهرات بيكو�س( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

 .PURUSHOTHAMAN KUTTIYADI VALAPPIL من: عفاف ح�شن محمد اإبراهيم البلو�شي، و

 

اإعالن رقم )647( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجلة بيلد اآند بيوند ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88383، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وتغيير ا�شم ال�شركة التجاري اإلى �شركة 
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)ميديا اآند بيوند/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( ديناربحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

ال�شيخة و�شحى اإبراهيم عبداهلل اآل خليفة، و�شمو ال�شيخة نوف بنت حمد بن محمد اآل خليفة. 

اإعالن رقم )648( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد عبداهلل عثمان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )طارق اليا�شي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

40845-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 GODLYمقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شارة محمد عبداهلل عثمان، و

 .SOMAN

اإعالن رقم )649( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�س.�س.و(،  الإداريــة  وال�شت�شارات  للت�شميم  )اإنغلي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  اإنغلي، 

اإلى �شركة ذات  139342-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: تانوجا �شكهار اإنغلي ، 

.SHEKHAR MORESHWAR INGLEو

اإعالن رقم )650( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

لفرع مبوؤ�س�سة فردية

 

)ت�شوية  �شركة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

للمحا�شبة وال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ عمار عبداهلل عبدعلي عي�شى الخنيزي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 

التي تحمل ا�شم )الخنيزي لل�شفريات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29319-4، طالبة تحويل ال�شركة 

اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اأ�شبيليا للفواكه والخ�شروات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-127583، 

العائدة ملكيتها للمالك نف�شه.
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اإعالن رقم )651( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل �سركة تو�سية ب�سيطة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

 ،1-47886 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )خباز عبدالرحمن محمد رفيع(،  التي تحمل  الب�شيطة  التو�شية 

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

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ فاطمة عبدالرحمن محمد رفيع، وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ هيفاء 

�س عن كامل ح�ش�شها بال�شركة لها. محمد عبداهلل الريِّ


