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�مر�سوم�رقم�)68(�ل�سنة�2020

�ملجل�س�الوزراء بتعيني�رئي�س�لديوان�رئي�س�الوزراء�واأمني�عامٍّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن حمد بن في�شل املالكي رئي�شًا لديوان رئي�س الوزراء واأمينًا عامًا ملجل�س الوزراء. يعيَّ

املادة�الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ

الموافـق: 22 نوفمـبــــر 2020م
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��مر�سوم�رقم�)69(�ل�سنة�2020

بتعيني�م�ست�سار�يف�ديوان�رئي�س�الوزراء�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن الدكتور يا�شر بن عي�شى النا�شر م�شت�شارًا يف ديوان رئي�س الوزراء. يعيَّ

املادة�الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ

الموافـق: 22 نوفمـبــــر 2020م
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�مر�سوم�رقم�)71(�ل�سنة�2020

�باإلغاء�الفقرة�)�سابعاً(�من�املادة�الثانية�من�املر�سوم�رقم�)57(�ل�سنة�2016

ب�ساأن�تبعية�وتنظيم�هيئة�املعلومات�واحلكومة�الإلكرتونية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

تبعية  ب�شاأن  ل�شنة 2016  املر�شوم رقم )57(  الثانية من  املادة  الفقرة )�شابعًا( من  ُتـلغى 

وتنظيم هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

 

املادة�الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 25 نـوفـمـبــــــر 2020م
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�قرار�رقم�)20(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)31(�ل�سنة�2017

باإعادة�ت�سكيل�اللجنة�التن�سيقية�العليا�حلقوق�الإن�سان

رئي�س مجل�س الوزراء:

العليا  التن�شيقية  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )31( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

حلقوق الإن�شان،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2020 باإ�شافة ممثلني للجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي املادتني )1( و )2( من القرار رقم )31( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل اللجنة 

التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان، الن�شان الآتيان:

مادة�)1(:

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان برئا�شة وزير اخلارجية، وع�شوية كلٍّ 

من:

1- م�شاعد وزير الخارجية.                                                 نائبًا للرئي�س.

2- ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء.

3- ممثل عن وزارة �شئون مجل�س الوزراء.  

4- ممثل عن وزارة الخارجية.

5- ممثل عن وزارة الداخلية.

6- ممثل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

7- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

8- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

9- ممثل عن وزارة ال�شحة.

10- ممثل عن وزارة �شئون الإعالم.

11- ممثل عن النيابة العامة.

12- ممثل عن المجل�س الأعلى للمراأة.

13- ممثل عن هيئة الت�شريع والراأي القانوني.
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14- ممثل عن مركز الت�شال الوطني.

15- ممثل عن جهاز المخابرات الوطني.

مات. ـَظـلُـّ 16- ممثل عن الأمانة العامة للتَّ

17- ممثل عن وحدة التحقيق الخا�شة.

18- ممثل عن هيئة تنظيم �شوق العمل.

وي�شدر قرار من رئي�س اللجنة بت�شمية ممثلي اجلهات، وذلك بناًء على تر�شيح تلك اجلهات، 

على األ يقل م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد اأو َمـن يف حكمه، وتكون مدة الع�شوية يف 

اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

مادة�)2(:

اإذا خال مكان اأيٍّ من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب، يحل حمله بذات الأداة َمن ميثل ذات اجلهة، 

ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

املادة�الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  اخلارجية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــــوافـــــــق: 23 نوفمــبـــر 2020م
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�قرار�رقم�)21(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)15(�ل�سنة�2017

�باإن�ساء�وت�سكيل�اللجنة�الوطنيةحلوكمة�املعلومات�

املكانية�اجلغرافية�ونظام�عملها

رئي�س مجل�س الوزراء:

الوطنية حلوكمة  اللجنة  باإن�شاء وت�شكيل  ل�شنة 2017  القرار رقم )15(  بعد الطالع على 

املعلومات املكانية اجلغرافية ونظام عملها،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ٌي�شتبدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )15( ل�شنة 2017 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية 

حلوكمة املعلومات املكانية واجلغرافية ونظام عملها، الن�س الآتي:

تن�شاأ جلنة ت�شمى )اللجنة الوطنية حلوكمة املعلومات املكانية واجلغرافية(، وي�شار اإليها يف 

هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وتتبع اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية، وت�شكل 

برئا�شة الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، وع�شوية كل من:

ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.  -1

ممثل عن جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.  -2

ممثل عن وزارة الإ�شكان.   -3

ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.  -4

ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.   -5

ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني.  -6

ممثل عن الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء.  -7

وي�شدر بت�شمية اأع�شاء اللجنة قرار من رئي�س اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية 

التمثيل عن  يقل م�شتوى  األ  اإليها، على  امل�شار  تر�شيح كل جهة من اجلهات  بناًء على  التحتية 

درجة وكيل وزارة م�شاعد.

وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائها يف اأول اجتماع لها، وتوَكل اإليه اخت�شا�شات 

الرئي�س يف حالة غيابه.
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املادة�الثانية

ُت�شتبَدل عبارة »اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية« بعبارة »اللجنة الوزارية 

لالإعمار والبنية التحتية« اأينما وردت يف القرار رقم )15( ل�شنة 2017 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة 

الوطنية حلوكمة املعلومات املكانية واجلغرافية ونظام عملها.

املادة�الثالثة

اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  فيما يخ�شه -  – كل  املعنية  على اجلهات 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأخر 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 26 نوفمــــــــــبر 2020م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)117(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفي�وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط

ْبط�الق�سائي العمراين��سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

ال�شطحية،  املياه  و�شرف  ال�شحي  رف  ال�شَّ ب�شاأن  ل�شنة  2006   )33( رقم  القانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )15/بند ج( منه، 

رف ال�شحي و�شرف  وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

املياه ال�شطحية، ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2009،

و�شئون  الأ�شغال  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )55( رقم  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ل موظفو وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين الآتية اأ�شماوؤهم، �شفة  يخوَّ

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

رف ال�شحي و�شرف املياه ال�شطحية، ولئحته  لأحكام القانون رقم  )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم:

1- ح�شن اأحمد ح�شين دربا�س.

2- طالل يو�شف محمد رفيع.

3- بتول محمد ح�شن العالي.      

4- فا�شل علي ثابت مخلوق.

املادة�الثانية

ل بها املوظف/ �شلمان جا�شم ح�شن حممد مبوجب  الق�شائية املخوَّ ـبطية  ال�شَّ ُتـلغى �شفة 
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البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )55( رقم  القرار 

ْبط الق�شائي. والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة�الثالثة

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

وزير�العدل�

وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

خـالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفـة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 22 نوفمــبــــــر 2020م
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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)157(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)197(�ل�سنة�2014

�ب�ساأن�الدول�التي�ميكن�لرعاياها

احل�سول�على�تاأ�سريات�اإلكرتونية�لدخول�مملكة�البحرين

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول 

على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

م للح�شول على تاأ�شريات  ُتـ�شاف دولة اإ�شرائيل اإىل قائمة الدول التي ُيـ�شمح لرعاياها بالتقدُّ

القرار رقم  )اأ( من  باملرفق  ـنة  املبيَّ البحرين وعددها )121( دولة،  اإلكرتونية لدخول مملكة 

)197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول 

مملكة البحرين، لي�شبح عددها )122( دولة.

املادة�الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�الداخلية

الفريق�اأول�ركن

را�سد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 25 نوفمـــبــــــر 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ا�ستبدال�ت�سمية�مركز�يوين�للتدريب�)موؤ�س�سة�تدريبية�خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

اخلا�شة،

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

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

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2020 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز يوين للتدريب، 

وعلى ا�شتمارة طلب تغيري ا�شم املوؤ�ش�شة التدريبية املوؤرخة يف 26 اأكتوبر 2020،

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

قررالآتي:

مادة�)1(

 UNI TRAINING INSTITUTE B.S.C ُتـ�شتبَدل ت�شمية معهد يوين للتدريب �س.م.ب مقفلة

CLOSED بت�شمية مركز يوين للتدريب. 

مادة�)2(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 15 نوفمــبـــــر 2020م
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وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

�قرار�رقم�)212(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ت�سجيل�الحتاد�البحريني�لكمال�الأج�سام�واللياقة�البدنية

بوزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن ت�شكيل الحتاد البحريني لكمال الأج�شام واللياقة 

البدنية،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـل الحتاد البحريني لكمال الأج�شام واللياقة البدنية يف �شجل قْيد الحتادات الريا�شية  ي�شجَّ

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيد رقم )39(. 

املادة�الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـعمل باأحكامه وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��سئون�ال�سباب�والريا�سة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 19 نوفمــبــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)250(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�بوقوة��-�جممع��457

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04072223 الكائن يف منطقة بوقوة - جممع 457 من ت�شنيف 
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  ِوْفـقًا ِلـما 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 9 نوفمبــــــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)251(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�احلد�-�جممع��109

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01015234 الكائن يف منطقة احلد - جممع 109 من ت�شنيف 
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املناطق الرتفيهية )REC( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)252(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�قاليل��-�جممع��253

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 13212798 الكائن يف منطقة قاليل جممع 253 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ



العدد: 3499 – الخميس 26 نوفمبر 2020

24

ـق  اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.2009

مادة�)2(

يـُلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)253(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��سلماباد��-�جممع��706

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  �شمن   706 جممع  �شلماباد  منطقة  يف  الكائن   13210213 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)254(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�الرفاع�ال�سرقي�-�جممع��907

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 13213154 الكائن يف منطقة الرفاع ال�شرقي جممع 907 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)255(�ل�سنة�2020

ـات�-�جممع��939 ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�احلجيَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  �شمن   939 ـات جممع  احلجيَّ منطقة  الكائن يف   13212879 رقم  العقار  ي�شنَّف 
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)256(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�كرزكان��-�جممع��1027

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10036947 الكائن يف منطقة كرزكان جممع 1027 من ت�شنيف 
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا لـِما 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)257(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة��سار��-�جممع�527

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقاران رقم  05047947 ورقم 05047946الكائنان يف منطقة �شار جممع 527  ي�شنَّ
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املرافقة لهذا  ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ِوْفـقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  �شمن ت�شنيف مناطق 

الوزراء  الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  للتعمري  التنظيمية  ـق عليهما ال�شرتاطات  القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 نوفمبــــــــر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)258(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�ال�ساية�-�جممع�229

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات 02038709 – 02038708 – 02038710 – 02038711  الكائنة 
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اىل   )PS( العامة  واملرافق  اخلدمات  مناطق  ت�شنيف  من   229 جممع   - ال�شاية  منطقة  يف 

لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )BC( ج  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق  ت�شنيف 

القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�وزير�الأ�سغال�و�سوؤون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 10 نوفمـــــــبر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)259(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��سناب�س��-�جممع�408

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  من   408 جممع   - �شناب�س  منطقة  يف  الكائن   04024197 العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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B-( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية ج  – )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )C

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

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�وزير�الأ�سغال�و�سوؤون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 10 نوفمـــــــبر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)260(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�دم�ستان�-�جممع�1022

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

و بناًء على ُعِر�س الرئي�س التنفيذي  لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

الكائن يف منطقة دم�شتان - جممع 1022 من ت�شنيف  العقار 10031912  يغريَّ ت�شنيف 
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اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة   )SP( مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة

)PS( –  وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

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

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�وزير�الأ�سغال�و�سوؤون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الول 1442هـ

المــــــوافــــــق: 10 نوفمـــــــبر 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)261(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�حمد�– جممع�1208

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 10034263 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1208 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 22 نـوفـمـبـــر 2020م     
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)262(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�اأبو�العي�س�– جممع�607

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 06018961 الكائن مبنطقة اأبو العي�س جممع 607 من ت�شنيف  يغيَّ
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العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )B3( طوابق  الثالثة  ذات  العمارات  مناطق 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 22 نـوفـمـبـــر 2020م      
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)266(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�عي�سى�-�جممع�814

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

من   814 جممع  عي�شى  مدينة  منطقة  يف  الكائن   08014914 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ



العدد: 3499 – الخميس 26 نوفمبر 2020

57

ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS( ِوْفـقًاً ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 23 نـوفـمـبـــر 2020م   
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)174(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�بعد�التق�سيم�يف�منطقة��سرق�احلد�– جممع�101

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 02028626 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة �شرق احلد جممع 101 �شمن  ي�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ومناطق العمارات ذات الثالثة طوابق بواجهة جتارية 

 )REC( ومناطق ترفيهية )PS( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )S( واملناطق اخلدمية *B3

ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـَق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

                              

�وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1441هـ     

الـمـــــوافـــــق: 28 يــولـيــــــــو 2020م     
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 : ي
 قرر اآلن 
 (1مادة )

ىلي ىلىل كس اددددددددد  ىلمج ملددددددددد ىلمدددددددددنىل  ع دددددددددس    ىلق ددددددددد  ىلغددددددددد     
ق ددددددددد   ىلمدددددددددنىلىل524مج ددددددددد ىلىل-ىلمار ددددددددد ىلبس بدددددددددس ىل  

ىل3,ىلمادددددددددددددددددسا ىل  ع دددددددددددددددددس   ىل   ىل(*B3 ىل–ىلام بددددددددددددددددد ىلبم جهددددددددددددددددد ىلقجس يددددددددددددددددد ىل3  ع دددددددددددددددددس   ىل   ىلمادددددددددددددددددسا ىل
ىل   ع ددددمىل ىلماددددسا ىل  سدددد نىلق دددد   ىلىلإىلىلىل – (RA) وماددددسا ىل  سدددد نىل  مددددس ىل ىل(B3 ىل–ىلام بدددد 

ىل  مس اددددددد ىلىل دددددددس ىلوفىل– (PS)  مدددددددعمس ىلو     فددددددد ىل  عسمددددددد ىلوىلمادددددددسا ىل (RHA ىل–  
  دددددددسىلهدددددددمىلو   ىل  

ددددددددد ىلاددددددددد   ىل  ددددددددد سىلىلسىلهددددددددد ىلللي     ف ددددددددد ىل هددددددددد  ىل   ددددددددد   ،ىلوقر    
ىل  دددددددددم   ةىل    قشددددددددد ت اس ىل  عان   ددددددددد ىل لعع ددددددددد  

ىل.ىل2009(ىل سا ىل28مجلسىل  مت  ءىل ا ىل 
 

 (2مادة )

ىلكمىلوصىليععس ضىلم ىله  ىل      .ىل ىلُيلغ 
 
 (3مادة )

ىل  جريعةىل       ،ىلوُيع مىلبهىلمنىل  
ىله  ىل      ىل   ه.ىلُي شر ىل عس يددددخىلنشر ىل  يم ىل  عسىل 

 
 

 
ي  وزير األشغال وشؤون البلديات

 والتخطيط العمران 
ىلعصام بن عبدهللا خلف

ىل
ىلهدىل1442 بي ىل قولىلىل2صع ىلبعس يددددخ:ىلىلىلىلىل
ىل 2020 كعوب ىلىلىل19   ددددم فددد :ىلىلىلىلىلىل

ىل
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)35(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�مْنح�ترخي�س�ل�سركة��سي�اإن�مينا��س�م�ب�)مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمني 

الُعـهدة،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـرة-الفئة 2(. ُتـمنح �شركة �شي اإن مينا �س.م.ب )مقفلة( ترخي�س )خدمات الأ�شول امل�شفَّ

مادة�)2(

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

حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 19 نوفمبــــــر 2020م
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صفحة 2 من 18

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع قم المناقصةر #

23,950.000 AL AALI ENGINEERING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ة، نوبيالخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لجامع المعامير في المحافظة الج
مدة العقد هو سنتلن

مناقصة HCIA/1-2020 1

26,600.000 PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 واالستشارات  اإلنشاءات
الهندسية

اليةالخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لجامع كرزاكان في المحافظة الشم مناقصة SCIA/4-2020 2

50,550.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

114,172.030 INTEGRATED GULF BIOSYSTEMS 1

AED 1,513,375.000 151,337.500* GULF BIO ANALYTICAL CO 2

314,995.000 AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO

3

131,202.000 ADVANCED SCIENCE TRADING 4

154,445.550 GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

5

866,152.080 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات أجهزة تحليلية ومستلزماتها من المواد االستهالكية مناقصة 3/2019 1

866,152.080 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

4,578.288 شركة المزروعي 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار (BOتجديد عقد التقارير ) تجديد TB/27705/2019 1

35,122.500 ALMOAYYED COMPUTERS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار (T4-T5تجديد عقد صيانة خوادم نظام االوراكل ) تجديد TB/28600/2020 2

61,096.620 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار IBM SOFTWAREصيانة  تجديد TB/19604/2014 3

29,094.975 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تجديد عقد صيانة 
IBM SUPPORT LINE

تجديد TB/20296/2015 4

73,438.170 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار IBM MACHINESعقد صيانة  تجديد TB/20306/2015 5

10,318.350 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد NETWORK INFRASTRUCTUREتجديد عقد  TB/27706/2019 6

213,648.903 جموع الترسيات بالدينار البحريني:م

اإعالن�رقم�)10(�ل�سنة��2020ب�ساأن�قرارات�الرت�سية�ال�سادرة�يف�املناق�سات�

خالل��سهر�اأكتوبر2020

 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية تن�شر قرارات الرت�شية التالية:

صفحة 1 من 18

تقرير الترسيات الشهري
31/10/2020من: إلـى: 01/10/2020

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

664,981.935 SILAH GULF W L L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد مع شركة صلة الخليج تجديد TB/27239/2019 1

664,981.935 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الشركة العامة للدواجن
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع ناقصةرقم الم #

1,880,338.000 BOKHOWA GROUP 1 المواد والمعدات مناقصة إنشاء البنية التحتية المركزية لمزارع الدواجن GPC-3/2020 1

24,570.000 MILLET INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE ENG.

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

انياألشراف على أعمال البناء والتركيب للمب مناقصة GPC-4/2020 2

1,904,908.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

21,627.000 شركة البحرين للمواشي 1 المواد والمعدات مناقصة شهر 27ة ومحمية العرين لمدة توريد دجاج مجمد لمنتز SCE/04/2020 1

21,627.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

44,928.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 دمات والمزايدات واالستثمارالخ استئجار مركبة لنائب سمو رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة مناقصة TB/29207/2020 1

44,928.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 3 من 18

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

-335.000 E-BAHRAIN INFORMATION 
TECHNOLOGY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( اخصائي حاسب آلي1ر عدد )تجديد عقد توفي أمر تغييري TB/25465/2018 1

-335.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

223,230.735 MEDGULF TAKAFUL 1 مارالخدمات والمزايدات واالستث -2020توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي بنك اإلسكان والشركات التابعة 
2023 

مناقصة EB/2020/E 01 1

223,230.735 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

79,245.000 MCLEGAN 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة إعادة تصميم استراتيجية الموارد البشرية لبنك البحرين للتنمية RFP/BDB/2020/04 1

79,245.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع موضوعال النوع رقم المناقصة #

7,850.000 SECURITY 1 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار CCTVتجديد عقد صيانة نظام كاميرات المراقبة  تجديد TB/29206/2020 1

55,680.000 ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة الفني وصيانة األجهزة وملحقاتها توفير خدمة الدعم UOBP/12/2019 2

63,530.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

300,000.000 VERMESSUNG MEIXNER 1 لطيرانا 2020مشروع التصوير الجوي لمملكة البحرين لسنة  مناقصة TB/29212/2020 1

300,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

269,500.000 AL JAZEERA SHIPPING CO 1 المواد والمعدات  2018ة توفير مولدات كهربائية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسن
2020إلى 

تمديد BIC/07/2017 1

صفحة 4 من 18

73,500.000 AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نظام االتصال الداخلي الالسلكي اقصةمن BIC/01/2020 2

305,000.000 PICO INTERNATIONAL 1 المواد والمعدات ين وسباق جائزة البحر 2020شراء األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني 
2020الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان 

مناقصة BIC/03/2020 3

648,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

343,200.000 شركة يعقوبي الدولية 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد عقد االيجار بالعقار الواقع بمنطقة سترة تجديد TB/22150/2016 1

66,150.000 شركة التميمي ومشاركوه 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات قانونية لشركة البحرين لالستثمار العقاري  تجديد Edamah/LGL/102/2019 2

360,000.000 شركة نجمة الخليج للحفالت تضامن بحرينية 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 1671المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  طلب الموافقة للتعاقد مزايدة TB/26248/2018 3

300,000.000 GOLDEN EAGLE HEALTH CLUB 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 1671طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  مزايدة TB/26248/2018 4

1,069,350.000 ت بالدينار البحريني:مجموع الترسيا

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

9,600.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار EXTENSION OF EXISTING ATM LEASE AGREEMENT 
AT TUBLI SERVICE STATION

مزايدة TB/29216/2020 1

260,017.080 FOOD WORLD 1

538,836.000 A. HAKEEM AL SHEMARI TRADING 
W.L.L.

2

798,853.080 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزايدات واالستثمار ، حمد ( محطات خدمة لمدة خمس سنوات )مدينة7تأجير مرافق برادات في سبعة )
 سيف، السنابس، المحرق، السوق المركزي، وادي حيان وتوبلي(.

مزايدة TB20012 2

808,453.080 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

66,440.000 ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO

1 النفط TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE 
INHIBITOR – DOWNHOLE INJECTION

مناقصة RFP/Tatweer/312/2019 1

400,321.000 HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 النفط TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE 
INHIBITOR - SURFACE INJECTION -

RFP/TATWEER/431/2020 

مناقصة TP-468-2019 2

24,653,497.000 AL MANSOORI WORKOVER 
SERVICES W.L.L

1 النفط ر مع بادمة اآلتوريد المعدات والمواد والكوادر الفنية لتوفير معدات الصيانة لخ
 RFP/TATWEER/374/2020 -المعدات المرتبطة بها 

مناقصة TP-448-2019 3
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صفحة 4 من 18

73,500.000 AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نظام االتصال الداخلي الالسلكي اقصةمن BIC/01/2020 2

305,000.000 PICO INTERNATIONAL 1 المواد والمعدات ين وسباق جائزة البحر 2020شراء األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني 
2020الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان 

مناقصة BIC/03/2020 3

648,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

343,200.000 شركة يعقوبي الدولية 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد عقد االيجار بالعقار الواقع بمنطقة سترة تجديد TB/22150/2016 1

66,150.000 شركة التميمي ومشاركوه 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات قانونية لشركة البحرين لالستثمار العقاري  تجديد Edamah/LGL/102/2019 2

360,000.000 شركة نجمة الخليج للحفالت تضامن بحرينية 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 1671المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  طلب الموافقة للتعاقد مزايدة TB/26248/2018 3

300,000.000 GOLDEN EAGLE HEALTH CLUB 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 1671طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  مزايدة TB/26248/2018 4

1,069,350.000 ت بالدينار البحريني:مجموع الترسيا

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

9,600.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار EXTENSION OF EXISTING ATM LEASE AGREEMENT 
AT TUBLI SERVICE STATION

مزايدة TB/29216/2020 1

260,017.080 FOOD WORLD 1

538,836.000 A. HAKEEM AL SHEMARI TRADING 
W.L.L.

2

798,853.080 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزايدات واالستثمار ، حمد ( محطات خدمة لمدة خمس سنوات )مدينة7تأجير مرافق برادات في سبعة )
 سيف، السنابس، المحرق، السوق المركزي، وادي حيان وتوبلي(.

مزايدة TB20012 2

808,453.080 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

66,440.000 ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO

1 النفط TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE 
INHIBITOR – DOWNHOLE INJECTION

مناقصة RFP/Tatweer/312/2019 1

400,321.000 HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 النفط TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE 
INHIBITOR - SURFACE INJECTION -

RFP/TATWEER/431/2020 

مناقصة TP-468-2019 2

24,653,497.000 AL MANSOORI WORKOVER 
SERVICES W.L.L

1 النفط ر مع بادمة اآلتوريد المعدات والمواد والكوادر الفنية لتوفير معدات الصيانة لخ
 RFP/TATWEER/374/2020 -المعدات المرتبطة بها 

مناقصة TP-448-2019 3

صفحة 5 من 18

31,210,445.000 MB PETROLEUM SERVICES LLC 2

55,863,942 المجموع )د.ب.(:

1,489,169.000 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN 

1 النفط PROVISION OF CENTRIFUGE MUD CHILLER 
SERVICES -RFP/TATWEER/377/2020  

مناقصة TP-517-2019 4

2,024,788.000 APEX PLUS CONSTRUCTION 1 النفط  -الخدمات االشرافية والهندسية لعمليات صيانة االبار و التصديع 
RFP/TATWEER/471/2020 

مناقصة TP-527-2019 5

2,441,970.000 PRUDENT SOLUTIONS 1 النفط  جهزةاتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس سنوات لتوريد عناصر مختلفة من األ
  RFP/TATWEER/315/2019-ة السلكي

مناقصة TP-483-2019 6

75,682.000 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

1 النفط SUPPLY OF CHECK VALVE & PLUGS -
RFP/TATWEER/480/2020 

مناقصة TP-581-2020 7

1,580,024.000 CHAMPIONX GULF LTD 1 النفط 2 YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF PRODUCTION 
DEMULSIFIER

مناقصة RFP/Tatweer/295/2019 8

455,733.000 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

1 النفط PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK SERVICES تجديد RFP/Tatweer/17/2017 9

5,459,032.520 BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO

1 لنفطا مناقصة RFP/TWR/2020/4 -توفير التأمين الطبي والتأمين على الحياة  TP-602-2020 10

105,534.000 BAKER TILLY CONSULTING 1 النفط PROVISION OF IT GOVERNANCE AND COMPLIANCE 
SERVICES - RFP/TATWEER/399/2020

مناقصة TP-557-2020 11

60,623.000 RESOURCE INSPECTIONS CANADA 
INCORPORATED CO 

1 النفط مناقصة توفير خدمات الفحص المختبري TP-618-2020 12

150,000.000 EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات التنظيف و التنقيب لدائرة الصيانة تجديد RFP/Tatweer/59/2017 13

30,000.000 HAYNES AND BOONE 1 النفط SERVICE AGREEMENT SA-371-2020 FOR EXTERNAL 
LEGAL SERVICES

تجديد TB/29256/2020 14

90,000.000 KPMG/FAKHRO 1 النفط مناقصة توفير خدمة التحقق من األصول الثابتة ووضع العالمات عليها RFP/Tatweer/460/2020 15

5,130,864.000 ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES

1 النفط مناقصة RFP/TWR/2020/16 -خدمات قطع وتثقيب  TP-600-2020 16

75,424,122.520 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع لمناقصةرقم ا #

356,660.000 AECOM MIDDLE EAST 1 الطيران CONSULTANCY SERVICES FOR COSTING DURING 
CONSTRUCTION PHASE FOR THE AIRPORT

تجديد BAC/115/2014 1

26,700.000 ULTRA ELECTRONICS LIMITED 1 الطيران ULTRA CUSE COMMON USE SUPPORT AGREEMENT تمديد TB/13049/2010 2

صفحة 6 من 18

99,540.000 I HEART FILM W.L.L 1 الطيران مناقصة ليتصوير و إنتاج فيلم فيديو لمبنى المسافرين الجديد لمطار البحرين الدو RFP/BAC/2020/7 3

408,608.550 AMA MOTORS 1 الطيران مناقصة توريد اليات تنظيف مدرج مطار البحرين الدولي BAC/344/2020 4

178,003.177 BEHZAD ELECTRICAL & 
CONSTRUCTION

1 الطيران PROCURING OF AIRFIELD GROUND LIGHTING (AGL) 
SPARE ITEMS

مناقصة BAC/331/2020 5

1,069,511.727 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

297,075.000 ATHEEB INTERGRAPH - SAUDI 1 النفط MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR 
SMARTPLANT SOFTWARE

تجديد T170089)ITD( 1

735,420.000 BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES

1

712,150.000 MECHANICAL CONT AND SERVICES 
CO

2

1,447,570 المجموع )د.ب.(:

النفط ( سنوات لتفريغ وتنظيف خزانات 5اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس )
ئقةة فاالتخزين وغيرها من التسهيالت التشغيلية التي تستخدم ناقالت سحب فراغي

مناقصة T190113 (65) 2

54,663.000 HOWDEN THOMASSEN M.E 1 النفط SPARE PARTS FOR HOWDEN THOMASSEN 
EQUIPMENT

مناقصة 16814-2 (PROC). 3

883,460.000 FENDAHL INTERNATIONAL DWC 
WLL

1 النفط مناقصة لطاقة وإدارة المخاطرا \تطبيق تجارة السلع  T17624(24 ) 4

29,075.000 NAN TECHNICAL TRADING 1 النفط مناقصة ابيب أفران وأنابيب غير ملحومةشراء أن Q13407(66 ) 5

805,874.800 ABDUL A"AL CLEANING & 
MAINTENANCE

1

564,016.000 ALAZHAR CONTRACTING 
ESTABLISHMENT

2

1,369,890.800 المجموع )د.ب.(:

النفط  راحةواماكن التوفير خدمات النظافة وتنظيف المركبات في مختلف مباني الشركة 
 في منطقة المصفاة والمرفأ وسترة.

مناقصة T16529 (43 ) 6

58,988.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 النفط شراء نظام تخزين بتقنيةالفالش وتطبيق التخزين المحدد بالبرمجيات 
(SOFTWARE DEFINED STORAGE) 

مناقصة T17569(24) 7

47,030.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

MAINTENANCE OF ACCESS CONTROL SYSTEM تجديد T150070 )49( )M&G( 8

305,618.200 ELLIOTT EBARA MIDDLE EAST 
MAINTENANCE

1 النفط انة ( سنوات لتوفير خدمات االستشارة للصي5اتفاقية طويلة األجل لمدة خمس )
م الفني لمعدات إيليوت إيباراوالدع

مناقصة T14082 (65) 9

99,974.000 STELLAR CONSTRUCTION 1 النفط مناقصة توفير خدمات مكافحة اآلفات في مناطق تشغيل الشركة وعوالي T15589 (43) 10

226,440.000 PMI UNITED COMPANY W.L.L 1 النفط مناقصة ساحين حصر الكميات لدائرة المشترياتسنوات توفير خدمة م 3عقد لمدة  T17106(24) 11

صفحة 7 من 18

4,819,784.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

197,904.000 BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL 1 رانالطي PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO TRANSFER 
PASSENGERS AT THE NEW BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL

مناقصة TB/29233/2020 1

228,247.000 NAVBLUE 1 الطيران FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (FMS) DATABASE 
FOR A320/A321

مناقصة 20-02-2118-BTB 2

USD 1,800,000.000 680,400.000* SOCIETE AIR FRANCE 1 الطيران الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص تجديد 19-10-2041-BTB 3

4,243,605.000 DO & CO 1 الطيران الخدمات التموينية في مطار لندن هيثرو مناقصة 19-10-2054-BTB 4

17,550.000 TECHNICAL PROTECTION 
ENGINEERING B.S.C.C

1 الطيران SUPPORT AND MAINTENANCE CONTRACT FOR 
ATTENDANCE TRACKING RECORDS SYSTEM

تجديد TB/28875/2020 5

431,813.000 AVANI ATRIUM HOTEL 1 الطيران ندتايل –توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة في شركة طيران الخليج في بانكوك  مناقصة 20-2-2110-BTB 6

44,190.000 CROWN PLAZA 1 الطيران ONE YEAR EXTENSION OF FLIGHT CREW HOTEL 
ACCOMODATION AT LONDON GATWICK, IN UK

تجديد TB/28248/2020 7

144,006.000 DEUTSCH LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT

1 الطيران DIRECT APPOINTMENT FOR THE LOUNGE 
SERVICES AGREEMENT AT FRANKFURT 

INTERNATIONAL AIRPORT (FRA)

مناقصة TB/29224/2020 8

738,516.000 YOUSIF AHMED AL GHANIM 1 المواد والمعدات PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA) IN 
KUWAIT 

تجديد 11-09-0916-itc 9

165,845.000 AVIA WORLD 1 الطيران ار وكيل المسافرين للواليات المتحدة األمريكية وكندااختي تجديد 12-2-1002-ITC 10

69,512.000 ORTH DOXOU 1 الطيران SELECTION OF PASSENGER GENERAL SALES 
AGENT (GSA) IN CYPRUS

تجديد 12-6-1054-ITC 11

324,392.000 SWISSPORT INTERNATIONAL 1 الطيران LONDON HEATHROW INTERNATIONAL AIRPORT T4 
(LHR) AIRCRAFT CLEANING SERVICES

مناقصة 20-01-2100-BTB 12

5,972,418.360 TAZUR COMPANY 1 الطيران التأمين الصحي لموظفي طيران الخليج و عوائلهم مناقصة 20-07-2179-BTB 13

13,258,398.360 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

90,000.000 MATTER IN HAND INTERNET W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد STARTUPBAHRAIN.BHنقل ملكية موقع  TB/22845/2016 1

10,240,000.000 IGNITE SPORTS VENTURE 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2022إلى  2020رعاية عدة فعاليات لألعوام من  مناقصة TB/28234/2020 2
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صفحة 7 من 18

4,819,784.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

197,904.000 BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL 1 رانالطي PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO TRANSFER 
PASSENGERS AT THE NEW BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL

مناقصة TB/29233/2020 1

228,247.000 NAVBLUE 1 الطيران FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (FMS) DATABASE 
FOR A320/A321

مناقصة 20-02-2118-BTB 2

USD 1,800,000.000 680,400.000* SOCIETE AIR FRANCE 1 الطيران الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص تجديد 19-10-2041-BTB 3

4,243,605.000 DO & CO 1 الطيران الخدمات التموينية في مطار لندن هيثرو مناقصة 19-10-2054-BTB 4

17,550.000 TECHNICAL PROTECTION 
ENGINEERING B.S.C.C

1 الطيران SUPPORT AND MAINTENANCE CONTRACT FOR 
ATTENDANCE TRACKING RECORDS SYSTEM

تجديد TB/28875/2020 5

431,813.000 AVANI ATRIUM HOTEL 1 الطيران ندتايل –توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة في شركة طيران الخليج في بانكوك  مناقصة 20-2-2110-BTB 6

44,190.000 CROWN PLAZA 1 الطيران ONE YEAR EXTENSION OF FLIGHT CREW HOTEL 
ACCOMODATION AT LONDON GATWICK, IN UK

تجديد TB/28248/2020 7

144,006.000 DEUTSCH LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT

1 الطيران DIRECT APPOINTMENT FOR THE LOUNGE 
SERVICES AGREEMENT AT FRANKFURT 

INTERNATIONAL AIRPORT (FRA)

مناقصة TB/29224/2020 8

738,516.000 YOUSIF AHMED AL GHANIM 1 المواد والمعدات PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA) IN 
KUWAIT 

تجديد 11-09-0916-itc 9

165,845.000 AVIA WORLD 1 الطيران ار وكيل المسافرين للواليات المتحدة األمريكية وكندااختي تجديد 12-2-1002-ITC 10

69,512.000 ORTH DOXOU 1 الطيران SELECTION OF PASSENGER GENERAL SALES 
AGENT (GSA) IN CYPRUS

تجديد 12-6-1054-ITC 11

324,392.000 SWISSPORT INTERNATIONAL 1 الطيران LONDON HEATHROW INTERNATIONAL AIRPORT T4 
(LHR) AIRCRAFT CLEANING SERVICES

مناقصة 20-01-2100-BTB 12

5,972,418.360 TAZUR COMPANY 1 الطيران التأمين الصحي لموظفي طيران الخليج و عوائلهم مناقصة 20-07-2179-BTB 13

13,258,398.360 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

90,000.000 MATTER IN HAND INTERNET W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد STARTUPBAHRAIN.BHنقل ملكية موقع  TB/22845/2016 1

10,240,000.000 IGNITE SPORTS VENTURE 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2022إلى  2020رعاية عدة فعاليات لألعوام من  مناقصة TB/28234/2020 2

صفحة 8 من 18

10,330,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

12,600.000 ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار اني تجديد تعاقد مجلس الشورى مع مؤسسة عبدالغفور عبدهللا لتقديم صيانة مب
مجلس الشورى

تجديد TB/29223/2020 1

12,600.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

32,021.850 SOLIDARITY GENERAL TAKAFUL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات التأمين الصحي للموظفين تجديد BCSIES/3/2018 1

36,000.000 NASIR MUSA MUSTAFA QAMASH 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2019تقديم خدمات استشارية  تجديد TB/27636/2019 2

68,021.850 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

معهد اإلدارة العامة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع وضوعالم النوع رقم المناقصة #

30,004.000 VAM SYSTEMS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  دارةتوريد محلل نظم حاسب آلي للنظام اإللكتروني إلدارة التدريب لمعهد اإل
العامة

مناقصة BIPA/IT/SAD/01/2020 1

30,004.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

7,045,500.000 ابن عميرة للمقاوالت 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تزويد مشروع شرق الحد األسكاني بالمياه مناقصة 4624/2016/3100 1

13,436,934.000 للمياه والطاقة وشركة المؤيد للمقاوالتشركة نسما  1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تزويد مشروع مدينة خليفه )الجنوبية( األسكاني بالمياه مناقصة 4625/2016/3100 2

421,038.156 ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES

1

2,920,940.747 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

2

3,341,978.903 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات مناقصة شراء أنابيب الحديد المرن مع ملحقاتها باإلضافة للصمامات 4621/2020/3100 3

-6,066,189.480 FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

د األسكاني بالمياهتزويد مشروع شرق الح أمر تغييري 4624/2016/3100 4

-11,137,179.060 FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تزويد مشروع مدينة خليفه )الجنوبية( األسكاني بالمياه أمر تغييري 4625/2016/3100 5
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صفحة 9 من 18

USD 1,406,850.500 531,789.489* SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES تجديد 184/2009/6000 6

287,246.000 خدمات الكوهجي 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع
VIP

تجديد 116/2000/6010 7

36,796.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS

تجديد 2016-101-PS-EPD 8

610,000.000 ESBI ENGINEERING & FACILITY 
MANAGEMENT

1 اإلنشاءات واالستشارات 
دسيةالهن

مناقصة رباءمحطة نقل كه 15الخدمات االستشارية الستبدال نظام التحكم المتكامل في  4676/2019/3100 9

162,603.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات (MCGGاستبدال أجهزة الحماية نوع  المثبتة على المغذيات و محول تغذي ) ة
محطات لنقل الكهرباء 8ألف فولت في عدد  11ن جهد المحطة وفواصل القضبا

مناقصة 2019-178-PP-ETD 10

2,761,492.138 INDRA SYTEMAS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استبدال نظام إدارة عالقات العمالء والفوترة المركزي مناقصة 2020-098-PM-PSD 11

479,378.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 المواد والمعدات SUBSTATION, KIOSK مناقصة PT/CSD/MM/2020/074 12

276,940.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات عدة موصالت كهربائية مناقصة PT/CSD/MA/2020/087 13

28,560.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 والمعدات المواد CABLES AND ACCESSORIES مناقصة PT/CSD/OK/2020/095 14

186,558.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات أعمدة إنارة مناقصة PT/CSD/MM/2020/075 15

69,121.800 AMEERI STORES 1 المواد والمعدات مناقصة أدوات كهربائية PT/CSD/MH/2020/080 16

515,800.000 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO 

1 المواد والمعدات كابالت أرضية مناقصة PT/CSD/MH/2020/083 17

37,700.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات بطاريات جافة مناقصة PT/CSD/AA/2020/109 18

43,050.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات مناقصة أدوات مياه PT/CSD/MA/2020/118 19

171,651.000 AMEERI STORES 1 المواد والمعدات CUT OUT مناقصة PT/CSD/FN/2020/069 20

58,320.000 JADAWEL TRADING EST 1 المواد والمعدات مناقصة أدوات مياه PT/CSD/SH/2020/111 21

49,680.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات مناقصة موصالت كهربائية PT/CSD/OK/2020/127 22

1,245,312.000 ASCON 1 المواد والمعدات الث سنواتث -تزويد سواق المركبات الثقيلة والعمال غير المهرة  مناقصة 2020-058-RP-FRSD 23

257,040.000 SECURITY SOLUTIONS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة ءالماتوفير خدمة الحراسة األمنية بمختلف المواقع التابعة لهيئة الكهرباء و 2020-105-RP-ISSD 24

صفحة 10 من 18

-36,995.514 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

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

أمر تغييري 2016-098-PP-FRSD 25

-3,646.626 DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

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

أمر تغييري 2016-098-PP-FRSD 26

142,200.000 SNC-LAVALIN MAJOR PROJECTS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

األعمال االستشارية الستبدال عشرة محوالت كهربائية  مناقصة 4673/2019/3100 27

60,000.000 INFORMATION TECHNOLOGY 
PEOPLE

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة تزويد الهيئة بمستشار لنظام اس اي بي 2020-093-RP-ISD 28

47,500.000 RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL

1 المواد والمعدات مناقصة احنها بمحطات نقل الكهرباءالقيام بأعمال الصيانة للبطاريات وشو 2020-095-RP-ETD 29

146,311.060 HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L

1 المواد والمعدات مناقصة تحليل الزيوت العازلة لمحوالت نقل الطاقة الكهربائية 2020-028-RP-ETD 30

270,000.000 BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تقديم خدمات التأمين لمدة عام واحد أمر تغييري 2019-151-PM-ISSD 31

15,055,450.710 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع قم المناقصةر #

35,961.793 MICROCENTER 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ERDASتجديد عقد صيانة برامج  تجديد TB/17733/2013 1

18,375.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

SECURE APPLICATION AND SERVICE DELIVERY تجديد CITO/2012/09 2

885,527.664 GLOBAL EXPRESS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مكاتب لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية تجديد TB/12789/2010 3

66,045.000 INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 EMCVNXة عقد صيانة وحدة التخزين العام
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS

تجديد TB/26624/2019 4

7,200.000 MEDIA PERCEPTION 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار PERCEPTION MEDIAتجديد عقد السادة شركة  تجديد TB/28866/2020 5

15,840.000 BAHRAIN MOBILITY 
INTERNATIONAL

1 يدات واالستثمارالخدمات والمزا تجديد عقد إيجار مواقف السيارات مناقصة TB/26865/2019 6

1,028,949.457 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

60,480.000 SILAH GULF W L L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة توفير خدمات مركز اتصال لهيئة تنظيم االتصاالت تجديد TRA/RFP/2018/054 1

60,480.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 11 من 18

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع اقصةرقم المن #

-2,760.217 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES 

أمر تغييري LMRA/2017/06 1

-2,760.217 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

45,150.000 AROMA GARDEN 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

في صيانة الزراعة التجميلية على  AROOMA GARDENالموافقة على 
الشوارع العامة والحدائق بمدينة سلمان 

تجديد TB/27589/2019 1

-16,280.667 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أمر تغييري لبحرينكة االمقاولة الزمنية ألعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في ممل HP/15/15 2

3,464,137.190 AL NAMAL CONTRACING AND 
TRADING

1 الستشارات اإلنشاءات وا
الهندسية

مشروع اللوزي اإلسكاني مزايدة HP/18/19 3

3,493,006.523 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

40,000.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 1

40,000.000 JALAL AL A`ALI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 لصحي مشاريع الصرف ا
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 2

40,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 3

40,000.000 CELLMEC CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 4

74,782.000 CELLMEC CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 5

78,680.000 MC6 CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501المشروع رقم 

تجديد SES-13/0081 6

72,885.000 JALAL AL A`ALI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 7

60,395.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 8

صفحة 12 من 18

106,190.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 9

GBP 24,000.000 14,640.000* ماستربل 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2020-2018تجديد عقد صيانة برنامج ماستربل لسنة  تجديد TB/23508/2017 10

230,000.000 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تين لسن المقاولة الزمنية إلعمال الصيانة المدنية و الميكانيكية و الكهربائية
(2019-2021)

تجديد BMD-18/0017 11

250,000.000 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تين لسن لة الزمنية إلعمال الصيانة المدنية و الميكانيكية و الكهربائيةالمقاو
(2019-2021)

تجديد BMD-18/0017 12

40,000.000 MC6 CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

SES-13-24-501رقم المشروع 

تجديد SES-13/0081 13

400,000.000 YZAYANI TRADING& CONTRACTING 
CO WLL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 ( عشر سنوات لسنتين10المقاولة الزمنية لعوازل مياة األمطار مع ضمان )
(2019-2021)

تجديد BMD-18/0018 14

295,000.000 HAFEERA- IJM CONTRACTING WLL 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

302جمع رقم م –تحويل التدفقات الموجودة في شارع االمام الحسين  مناقصة SES-19/0048 15

35,615.685 AQUA CHEM TRADING 1 المواد والمعدات و  شغيلتوريد زجاجيات و مواد مستهلكة لمجموعة جودة المياه المعالجة بإدارة ت
لصرف الصحيصيانة ا

مناقصة SES-19/0036 16

77,483.805 ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إعادة تشكيل أنظمة التحكم في محطات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة مناقصة SES-19/0035 17

229,624.190 ALMOAYYED ELECTRICAL &
INSTRUMENTATION SERVICES

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار و  تشغيل وصيانة وإدارة نظام سكادا لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة
مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-18/0026 18

-323.000 AL THADAMUN EXCAVATION CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
ندسيةاله

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 19

-5,161.000 JAHECON 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 20

-3,256.000 TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 ستشارات اإلنشاءات واال
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 21

-2,588.000 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 22

-11,089.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 23

1,277.000 MOHSIN HAJI ALI TRADING GROUP 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

حافالت النقل العامإنشاء مساحات لوقوف  أمر تغييري TB/21550/2015 24

-22,780.000 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO.

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 25

-14,606.150 A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 1 شاءات واالستشارات اإلن
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 26



العدد: 3499 – الخميس 26 نوفمبر 2020

69

صفحة 13 من 18

-1,709.000 ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 27

-9,420.000 HAJI HASSAN GROUP 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام أمر تغييري TB/21550/2015 28

-34,993.677 BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

نتطوير شارع الشيخ عبدهللا من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحري أمر تغييري RDS-15/0031 29

37,873.130 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

107ريق ط – 901إنشاء الجدار الساند في الرفاع مجمع  أمر تغييري RDS-16/0046 30

10,445.000 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات تنظيف للمباني التابعة ألمانة العاصمة تجديد MUN/CM/30/2016 31

12,551.605 HYDER CONSULTING MIDDLE EAST 
LIMITED

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

طرح مناقصة تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي تغييري أمر RDS-16/0017 32

90,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1

90,000.000 JALAL AL A`ALI & SONS 2

90,000.000 JAHECON 3

90,000.000 عبدالهادي العفو 4

90,000.000 امسي للصيانة والتعمير 5

90,000.000 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 6

90,000.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 7

630,000 المجموع )د.ب.(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تنظيف فتحات تصريف مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ الطارئة مناقصة SES-19/0042 33

680,000.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1

680,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2

680,000.000 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

3

680,000.000 امسي للصيانة والتعمير 4

680,000.000 JAHECON 5

3,400,000 المجموع )د.ب.(:

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ف الصحيتشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الصر مناقصة SES-17/0053 34

63,228.375 شركة الجزيرة العالمية 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ياه إمداد وتشغيل أجهزة تحليلية ومساندة لمختبرات مجموعة مراقبة جودة الم
المعالجة / جهاز البالزما المقترنة حثياً وجهاز المايكروويف

مناقصة SES-19/0059 35

-34,400.505 BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED)

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

1701إلى طريق  1515ن طريق م -إعادة تأهيل شارع الملك فيصل  أمر تغييري RDS-16/0050 36

صفحة 14 من 18

46,108.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ة خدمات شبكات مياه الصرف الصحي إدارة وصيان -لصرف الصحي مشاريع ا
SES-16-14-501مشروع  -المعالجة 

تجديد SES-16/0045 37

12,348.000 ORANGE CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال سحب العينات الالزمة في منشآت الصرف الصحي وملحقاتها تجديد SES-17/0035 38

160,000.000 JALAL AL A`ALI & SONS 1

160,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2

160,000.000 SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 3

160,000.000 JAHECON 4

160,000.000 MC6 INDUSTRIAL SERVICES 5

160,000.000 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

6

160,000.000 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 7

160,000.000 امسي للصيانة والتعمير 8

160,000.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

9

160,000.000 ORANGE CONTRACTING 10

1,600,000 المجموع )د.ب.(:

ات اإلنشاءات واالستشار
الهندسية

مناقصة تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه مناقصة SES-17/0048 39

537,051.249 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مشروع توسعة وتعميق قناة المعامير مناقصة SPD-20/0007 40

387,340.000 AZMEEL CONTRACTING CO & 
DOWNTOWN CONSTRUCTION JV

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مدنيةاألعمال ال  -مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة االولى 
ولتكيلوف 220التحضيرية إلنشاء ممرات الخدمات الالزمة لمد خطوط الكهرباء 

أمر تغييري RDS-19/0013 41

8,723,191.707 الدينار البحريني:مجموع الترسيات ب

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

8,425.000 NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ر لغياارة شاملة قطع اصيانة وإصالح المصاعد الكهربائية بمدارس وإدارات الوز
لمدة ثالثة سنوات

تجديد 29/S/2016 1

9,875.000 JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ر لغياصيانة وإصالح المصاعد الكهربائية بمدارس وإدارات الوزارة شاملة قطع ا
لمدة ثالثة سنوات

تجديد 29/S/2016 2

743,618.288 AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

1 المواد والمعدات سنوات 4منية ز -توفير ادراج وكراسي  مناقصة M/28/2019 3

18,748.600 GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

1 المواد والمعدات ائية دالبتتوفير أدوات مختبرات العلوم للمباني الجديدة بمدرستي الرفاع الغربي ا
للبنات ومدرسة المحرق االبتدائية للبنات

مناقصة M/33/2019 4

صفحة 15 من 18

195,898.500 شركة المؤيد للحلول االمنية 1 المواد والمعدات صيانة وإصالح أجهزة السمعيات والبصريات في صرح الميثاق الوطني مناقصة S/3/2020 5

976,565.388 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

51,480.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار بحرين ة التغيير البدالة الرئيسية لوزارة الخارجية و ربطها ببداالت سفارات مملك
بالخارج

مناقصة RFP/MOFA/12/2016 1

75,798.000 BAKHEET ATEEQ ALI ALAYAN 
MUSLIMS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طلب تجديد عقد ايجار مقر سكن القنصل في كراتشي تجديد TB/29262/2020 2

127,278.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
ت أخرىعمال دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,171.307 UNISKILLS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تجديد MOH/144/12 1

22,384.961 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 2

321,635.356 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  (31ق لمدة )توفير خدمات الحراسة األمنية لمركز حالة بو ماهر الصحي بالمحر
شهر.

تجديد MOH/104/2015 3

29,496.089 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 4

123,091.624 EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 ت والمزايدات واالستثمارالخدما ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 5

164.354 CIGALA GULF MEDICAL 1 المواد والمعدات س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل
الصحة لدول مجلس التعاون

مناقصة TB/28237/2020 6

-164.354 UNION MEDISCIENCE 1 المواد والمعدات س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل
الصحة لدول مجلس التعاون

أمر تغييري TB/28237/2020 7

36,660.000 TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY

1 المزايدات واالستثمارالخدمات و سائق خدمات صحية  لوزارة الصحة 15توفير  تجديد MOH/100/2019 8

828,311.400 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار موقع صحي( من المواقع الصحية 15توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد ) مناقصة MOH/124/2018 9

1,749.384 PIEDRO INTERNATIONAL B.V. 1

1,555.848 GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 2

84,985.589 JAFFAR PHARMACY 3

المواد والمعدات جلس مالشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول 
التعاون 

مناقصة GHC-20-2019 10
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195,898.500 شركة المؤيد للحلول االمنية 1 المواد والمعدات صيانة وإصالح أجهزة السمعيات والبصريات في صرح الميثاق الوطني مناقصة S/3/2020 5

976,565.388 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

51,480.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار بحرين ة التغيير البدالة الرئيسية لوزارة الخارجية و ربطها ببداالت سفارات مملك
بالخارج

مناقصة RFP/MOFA/12/2016 1

75,798.000 BAKHEET ATEEQ ALI ALAYAN 
MUSLIMS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طلب تجديد عقد ايجار مقر سكن القنصل في كراتشي تجديد TB/29262/2020 2

127,278.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
ت أخرىعمال دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,171.307 UNISKILLS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تجديد MOH/144/12 1

22,384.961 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 2

321,635.356 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  (31ق لمدة )توفير خدمات الحراسة األمنية لمركز حالة بو ماهر الصحي بالمحر
شهر.

تجديد MOH/104/2015 3

29,496.089 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 4

123,091.624 EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 ت والمزايدات واالستثمارالخدما ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 5

164.354 CIGALA GULF MEDICAL 1 المواد والمعدات س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل
الصحة لدول مجلس التعاون

مناقصة TB/28237/2020 6

-164.354 UNION MEDISCIENCE 1 المواد والمعدات س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل
الصحة لدول مجلس التعاون

أمر تغييري TB/28237/2020 7

36,660.000 TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY

1 المزايدات واالستثمارالخدمات و سائق خدمات صحية  لوزارة الصحة 15توفير  تجديد MOH/100/2019 8

828,311.400 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار موقع صحي( من المواقع الصحية 15توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد ) مناقصة MOH/124/2018 9

1,749.384 PIEDRO INTERNATIONAL B.V. 1

1,555.848 GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 2

84,985.589 JAFFAR PHARMACY 3

المواد والمعدات جلس مالشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول 
التعاون 

مناقصة GHC-20-2019 10

صفحة 16 من 18

10,458.050 MANAMA IMPORT & EXPORT EST 4

3,596.039 THE MEDICAL STORE 5

10,710.630 UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 6

56,531.792 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7

7,666.294 TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY 

8

177,253.626 المجموع )د.ب.(:

USD 9,548,400.000 3,609,295.200* HARVARD MEDICAL SCHOOL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار فحص تسلسل الجينوم الكامل و خدمات البحوث مناقصة MOH/105/2020 11

13,924.900 ALDAAYSI HOLDING COMPANY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 12

18,006.030 AL ZAHRAA BAKERY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 13

23,256.420 AL MARAI COMPANY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 14

65,389.180 RADHWAN BAKERY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 15

67,758.350 AWAL DAIRY CO 1 المعداتالمواد و MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 16

18,959.170 FINE FOODS 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تجديد MOH/013/2016 17

43,784.800 UNIVERSAL ENTERPRISES 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 18

4,397.856 ات الطبية بالبحرينمصنع ابن سيناء لألدو 1 المواد والمعدات  الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس
الصحة لدول مجلس التعاون

مناقصة GHC-19/2019 19

-4,397.856 SECOND ADVANCE MEDICAL 
COMPANY

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

أمر تغييري GHC-19/2019 20

5,419,378.413 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

18,635.505 NIDUKKI TRADING COMPANY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تنظيف وصيانة عامة لمنطقة البحرين العالمية لالستثمار في مدينة سلمان
الصناعية

تجديد MOIC/16/2017 1

18,635.505 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
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صفحة 16 من 18

10,458.050 MANAMA IMPORT & EXPORT EST 4

3,596.039 THE MEDICAL STORE 5

10,710.630 UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 6

56,531.792 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7

7,666.294 TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY 

8

177,253.626 المجموع )د.ب.(:

USD 9,548,400.000 3,609,295.200* HARVARD MEDICAL SCHOOL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار فحص تسلسل الجينوم الكامل و خدمات البحوث مناقصة MOH/105/2020 11

13,924.900 ALDAAYSI HOLDING COMPANY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 12

18,006.030 AL ZAHRAA BAKERY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 13

23,256.420 AL MARAI COMPANY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 14

65,389.180 RADHWAN BAKERY 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 15

67,758.350 AWAL DAIRY CO 1 المعداتالمواد و MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 16

18,959.170 FINE FOODS 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تجديد MOH/013/2016 17

43,784.800 UNIVERSAL ENTERPRISES 1 المواد والمعدات MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 18

4,397.856 ات الطبية بالبحرينمصنع ابن سيناء لألدو 1 المواد والمعدات  الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس
الصحة لدول مجلس التعاون

مناقصة GHC-19/2019 19

-4,397.856 SECOND ADVANCE MEDICAL 
COMPANY

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

أمر تغييري GHC-19/2019 20

5,419,378.413 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

18,635.505 NIDUKKI TRADING COMPANY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تنظيف وصيانة عامة لمنطقة البحرين العالمية لالستثمار في مدينة سلمان
الصناعية

تجديد MOIC/16/2017 1

18,635.505 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

صفحة 17 من 18

الت أخرىعم دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

92,446.200 BASMA SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد حجاب لقاعات المحاكم تجديد 2/2017 1

92,446.200 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جتماعيةوزارة العمل والتنمية اال
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,900.000 TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL 

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد  عقد توفير خدمة استشارية في جرد األصول الثابتة  تمديد TB/25690/2018 1

24,000.000 شركة البحرين للسياحة 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  إستئجار المكاتب اإلدارية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون
اإلجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تجديد TB/7173/2008 2

5,612.333 جمعية أولياء أمور المعاقين  1 والمعداتالمواد  مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين أمر تغييري TB/16310/2012 3

33,512.333 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

50,760.000 ONE VISION FOR CONSULTANCY 1

70,392.000 ETISALCOM BAHRAIN CO 2

65,596.640 ATYAF ESOLUTIONS CO. 3

186,748.64 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزايدات واالستثمار كل مطورين اورا 2وزارة المالية واالقتصاد الوطني بحاجه إلى التزود بعدد 
مالي م الانات الستكمال وتنفيذ االعمال الفنية المتعلقة بالنظاوإداري قاعدة بي

المركزي

مناقصة HFR/03/2020 1

19,025.000 GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

بق خدمات استشارية خاصة بتجهيز مكاتب الجهاز الوطني لاليرادات لثالث طوا
ن التجاري العالميفي مركز البحري

أمر تغييري NBR/2/2019 2

205,773.640 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

73,979.850 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 لمواد والمعداتا تطوير وصيانة البنية التحتية لمركز التحكم مناقصة TB/29270/2020 1

133,333.333 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1

133,333.333 يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت 2

133,333.333 AL TADHAMUN EXCAVATING 3

399,999.999 المجموع )د.ب.(:

نشاءات واالستشارات اإل
الهندسية

المقاولة الزمنية لألعمال المدنية والصيانة مناقصة MTT/LTD/05/2019 2

صفحة 18 من 18

473,979.849 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

16,056.600 ARADOS CAR HIRING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة  تجديد MIA/20/2016 1

40,608.000 شركة عرب سات 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد المباشر مع شركة عرب سات لتوفير الحجوزات الفضائية مناقصة TB/29175/2020 2

469,868.534 ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING

1 المواد والمعدات  طرح مناقصة عامة محلية لمشروع تطوير الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض
التابعـة لمواقـع وزارة شؤون اإلعالم

مناقصة INFO/20/2019 3

526,533.134 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

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

1,104,000.000 DESERT LANDSCAPE 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة عقد زمني لصيانة العشب الطبيعي لمنشآت وزارة شؤون الشباب والرياضة RFPMYS/6/2020 1

1,104,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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الإعالنات�ال�سادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006

�ب�ساأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة�

اإعالن�رقم�)8(�ل�سنة�2020

ا�شتنادا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي انق�س ت 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�العالقات�التجارية�اخلارجية

انق�ساء�احلقوق�املرتتبة�على�براءة�الخرتاع�وبطالنها�

ا�شتنادا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 املعدل بالقانون رقم )14( ل�شنة 

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

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية114412020/11/20
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رقم�الدعوى: 2018/9 / غرفة

اإعالن�بقرار�ا�ستبدال�اخلبري�املنتدب

المدعية: موؤ�ش�شة كاظم �شيد مح�شن الدرازي. وكيلها: المحامي محمد ر�شا بوح�شين. عنوانه: 

المنطقة الدبلوما�شية، بناية ال�شقر، مبنى رقم 60، مكتب رقم 607، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة دايو لل�شيارات )كوريا(.

changchon-dong pupyong-kuin� 199 Daweoo motor co LTD آآخـــر�عنوان�معلوم�لها:

.chon Korea
المدعى�عليها�الثانية: �شركة جنرال موتورز )كوريا(.

.Dongesoundand-GU Korea Ga3 Sungsoo2 :اآخر�عنوان�معلوم�لها

المدعـــى�عليهـــا�الثالثـــة: �شركة جنرال موتـــورز دايو اآنـــد تكنولوجي. وكيلهـــا: المحامي حامد 

عبدالرحمـــن المحمود. عنوانه: برج الم�شرف العالمي، الطابق 16، مبنى 1411، �شارع 4626، 

منطقة المرفاأ المالي 346، مملكة البحرين.

المدعـــى�عليهـــا�الرابعة: ال�شركة الوطنية لل�شيارات. وكيلتهـــا: المحامية فاطمة ح�شن الحواج. 

عنوانهـــا: بنايـــة برج الدبلومات 315، مكتـــب 605، الدور ال�شاد�س، طريـــق 1705، مجمع 317، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

قرار�هيئة�ت�سوية�النزاع�ال�سادر�في�الدعوى�رقم�2018/9/غرفة�بجل�سة��26اأكتوبر�2020: 

ي بدل من الخبير المحا�شبي محمود محمد مراد، وذلك  قررت الهيئة ا�شتبدال الخبير المحا�شبي عبا�س َر�شِ

�شبتمبر2020. وحددت  يوم 28  التمهيدي في جل�شة  الحكم  بها  ال�شادر  الأمانة  وبذات  الماأمورية  بذات  للقيام 

جل�شة 7 دي�شمبر 2020 لورود التقرير وت�شلُّمه.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليهما الأولى والثانية المذكورتين اآنفًا، بقرار هيئة ت�شوية 

ر  المقرَّ التقرير  اإيداع  اأكتوبر 2020 وبموعد جل�شة  النزاع ال�شادر في الدعوى رقم 2018/9/غرفة بجل�شة 26 

بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  الغرفة  بمقر  وذلك  12:00 ظهًرا،  ال�شاعة  عند  دي�شمبر 2020   7 بتاريخ  عْقُدها 

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 

لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة 

المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

مدير�الدعوى

لدى�غرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات

اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

    

اإعالن�رقم�)712(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

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

)الإبداع لال�شت�شارات/ ت�شامن(، لأ�شحابها محمود الكامل و�شركاه، بموجب تفوي�س من ال�شيد/ محمود في�شل 

�شلمان محفوظ الكامل عن ورثة ال�شيد/ علي عي�شى علي باقر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة 

اإلى  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 15273، طالبًا  الم�شجلة بموجب  نجارة باقر(، 

�شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جا�شم علي عي�شى 

باقر، عي�شى علي عي�شى علي باقر، �شعيد علي عي�شى علي باقر، جواد علي عي�شى علي باقر، خاتون علي عي�شى 

علي باقر، وردة علي عي�شى علي باقر، ف�شيلة علي عي�شى علي باقر، ونادية علي عي�شى علي باقر. 

اإعالن�رقم�)713(�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/ �شارة 

اأحمد محمد �شريف عبدالرحيم �شريف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم م�شموم(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 84331-1، طالبة تغيير 

اأحمد محمد  �شارة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

�شريف  محمد  اأحمد  وفاطمة  �شريف،  محمد  عبدالرحيم  �شريف  محمد  ولمى  �شريف،  عبدالرحيم  �شريف 

عبدالرحيم �شريف.

اإعالن�رقم�)714(�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/ عائ�شة 
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لهور  نجمة  )بوتيك  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شتار،  اأحمد  ب�شير  محمد  عارف  محمد  عارف 

اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،111417 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للخياطة(، 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عائ�شة 

عارف محمد عارف محمد ب�شير اأحمد �شتار، ومحمد نعيم.

اإعالن�رقم�)715(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

ِحجي  بن  )اأنــوار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي، �شاحب  ِحجي  بن  اإبراهيم  ِحجي  ال�شيد/  اهلل  باإذن 

للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6597-5، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجيلها با�شم ال�شيد/ محمد 

ِحجي اإبراهيم بن ِحجي، وذلك بناًء على تنازل جميع الورثة عن اأن�شبتهم اإليه.

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

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

اإعالن�رقم�)716(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�دمج��سركة�)رحال�للتجارة�ذ�م�م(

�بطريق�ال�سم�يف��سركة�)رحال�للخيام�ولوازم�الرحالت�ذ�م�م(

�

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الرحالت  ولوازم  للخيام  ا�شم )رحال  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

رقم 49133، طالبين دمج ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )رحال للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

ال�شركة  ذ.م.م(، وحلول  الرحالت  ولــوازم  للخيام  )رحــال  في �شركة  ال�شم  بطريق  وذلك  القيد رقم 24543، 

المندَمج فيها محل ال�شركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

اإعالن�رقم�)717(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن�

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شعاد الأنيقة لت�شميم الأزياء ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

113475-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000 
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)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعاد الطواهري، واأ�شماء عبدالرائم. 

اإعالن�رقم�)718(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

عبدالح�شن علي �شلطان علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الج�شرة التجارية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 79846، طالبًا تحويل فرعي الموؤ�ش�شة الأول والثاني  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

�شلمان  ح�شن  �شلمان  ح�شن  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

كاظم، وعلي �شلمان ح�شن �شلمان كاظم، وفاطمة محمد اإبراهيم اأحمد ال�شيخ. 

اإعالن�رقم�)719(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

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

 ،86683 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  برومو�شن  راي  )اأ  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ مديحة اأيوب 

محمد اأيوب محمد دين، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

 

اإعالن�رقم�)720(�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/ عبدالعزيز 

علي ح�شين موؤمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبدالعزيز علي ح�شين موؤمن(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 51786، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شك�س ما�شلز فتن�س �شنتر( اإلى �شركة 

وت�شجل  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات 

 SANKET RAMESHبا�شم كل من: عبدالعزيز علي ح�شين موؤمن، ومحمد عادل عبداهلل اأحمد ح�شن هالل، و

.BOREKAR
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اإعالن�رقم�)721(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�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 

)الإبداع لال�شت�شارات/ ت�شامن( لأ�شحابها محمود الكامل و�شركاه، نيابة عن  ال�شيد/ نا�شر علي جعفر محمد 

الأهلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وكالة نا�شر العقارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22191، 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  والثالث من  الأول  الفرعين  تحويل  طالبًا 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن�رقم�)722(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�اإىل��سركة�ت�سامن

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

للعقارات  )تايجر  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  العامري،  عبدالرحمن مح�شن  بن 

وتخلي�س المعامالت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116145، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبداهلل 

محمد اإبراهيم عبيد، �شريكًا مع المالك في ال�شجل.

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�)723(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

عبداهلل عبدالعال العتيبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز فهدان لالأعمال(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات  القيد رقم 69726، طالبا تحويل الفرع رقم 13 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )فهدان لمواد البناء( 

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

 SURESHو ،BIJOY XAVIER و ،MUHAMMAD PUNATHIL MEETHALمحمد عبداهلل عبدالعال العتيبي، و

 .KUMAR KIZHAKKAYIL
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اإعالن�رقم�)724(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

الم�شجلة  لل�شحن(،  اإك�شبر�س  الأمــان  )طريق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي،  �شلمان  من�شور 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 63846-2، طالبًا  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 450،000 )اأربعمائة وخم�شون( دينارًا عينيًا، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين من�شور 

�شلمان علي، وح�شن يحيى عبداهلل خمي�س.  

اإعالن�رقم�)725(�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/ في�شل خالد 

محمد كانو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم فلفرز اأوف اإي�شيا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

81341-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

)ماثيو�س  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة     واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

ال�شرق الأو�شط تريدنج ذ.م.م( �شريكًا مع المالك في ال�شجل.

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�)726(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

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

�شعيد الأمير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحدث للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61991، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

)األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ب�شار جميل �شعيد محمد الأمير، وطاهر حميد عبدالحميد �شفيع.
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اإعالن�رقم�)727(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإليه مكتب )اأ. دبليو  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

لال�شت�شارات( متمثال بال�شيد/ علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير، بموجب التخويل من قبل ال�شيد/ جعفر عبا�س 

خمي�س يعقوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى اللمبي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

38583، طالبًا تحويل الفرعين الرابع والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.


