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 مر�سوم رقم )3( ل�سنة 2021

 با�ستبدال املادة الأوىل من املر�سوم رقم )6( ل�سنة 1985

ب�ساأن تنظيم جمل�سي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية واإدارتيهما

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

بعد الطالع على الد�شتور،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي: 

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1985 ب�شاأن تنظيم جمل�شي الأوقاف 

ال�شنية واجلعفرية واإدارتيهما، الن�س الآتي:

منهما.   لكل  جمل�س  واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  �شئون  على  الإ�شراف  "يتوىل 
ُتـلحقان بالوزير املعِنـي ب�شئون الأوقاف الذي له �شلطة  ويكون املجل�شان هيئتني م�شتقلتني 

الإ�شراف عليهما.  

ويتوىل كل جمل�س اإدارة الأوقافَ التابعة له وا�شتغاللها و�شْرف اإيراداتها وِحـْفـظ اأعيانها 

وتعمريها ِوْفـقًا ملفهوم �شياغة الوْقـف وعبارات الواقفني، ومبقت�شى اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. 

التابعة له مبا يف ذلك  الأوقاف  ـي على كافة  ـَولِّ والتَّ ـَظـارة  بالنَّ التامة  ال�شلطة  ولكل جمل�س 

ُدور العبادة وما يف حكمها، واإدارتها واملحافظة عليها، وتعمريها وت�شمينها وا�شتح�شال َريعها 

ـار اأو متولِّ الوْقف  و�شماناتها وتوزيعها على جهاتها اخلا�شة املوقوفة عليها، ويكون تعيني النُّـظَّ

وعزُلهم بقرار من املجل�س.

ـار اأو متولِّ  ومع عدم الإخالل مبفهوم �شياغة الوْقـف وعبارات الواقفني، يجوز تعيني النُّـظَّ

للقواعد  ِوْفـقًا  وذلك  ال�شاأن،  ذوي  راأي  واأْخـذ  الت�شاور  بعد  املخت�س  املجل�س  من  بقرار  الوقف 

والإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون الأوقاف بعد موافقة املجل�س املخت�س.

مادة )2(

َتـُحـل عبارة )الوزير املعِنـي ب�شئون الأوقاف( حمل عبارة )وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية(
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1985 ب�شاأن تنظيم جمل�شي الأوقاف ال�شنية  اأينما وردت يف ن�شو�س املر�شوم رقم )6( ل�شنة 

واجلعفرية واإدارتيهما.

مادة )3(

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

التال لتاريخ ن�ْشـِره يف 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: 6 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 19 ينــــايـــــــــــــــــر 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )4( ل�سنة 2021

ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�سرعيني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

واأحكام  ال�شرعيني  املاأذونني  لئحة  ب�شاأن   2016 ل�شنة  رقم )1(  القرار  على  الطالع  بعد 

لة بالقرار رقم )48( ل�شنة 2016، رات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية، املعدَّ توثيق املحرَّ

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يعاد ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني برئا�شة رئي�س �شئون املحاكم املدنية الأ�شتاذ 

عبداهلل اإبراهيم عبداهلل، وع�شوية كلٍّ من:

1( الأ�شتاذ/ البراء محمد القطان      رئي�س البحث ال�شرعي والفرائ�س.

2( الأ�شتاذ/ اأحمد خالد حاجي           القائم باأعمال رئي�س وحدة البحث والتن�شيق القانوني. 

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )39( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني.

املادة الثالثة

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 17 ينـــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )7( ل�سنة 2021

  بتنظيم اإعهاد تنفيذ بنود عقد التاأمني

ـة   يف وقائع التلفيات املت�ساَلـح عليها اإىل ممثلي �سركات التاأمني املخت�سَّ

وزير الداخلية: 

عن  الإجباري  التاأمني  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

ل باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1996، امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدَّ

ل بالقانون رقم )37(   وعلى قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، املعدَّ

ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )62( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( 

لة بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017، ل�شنة 2015، املعدَّ

ـدة للـتاأمني الإجباري عن امل�شئولية   وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 ب�شاأن الوثيقة املوحَّ

اإىل  امل�شتندة  املطالبات  التعامل مع  واإجراءات و�شوابط  املركبات  النا�شئة عن حوادث  املدنية 

ل بالقرار رقم  وثيقة التاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدَّ

)50( ل�شنة 2019، 

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:

مادة )1(

 يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 

ـن قرين كل منهما، ما مل يقت�س �شياق  )154( ل�شنة 2015. وتكون للعبارتني التاليتني املعنى املبيَّ

الن�س خالف ذلك: 

ـــة: هيئات اأو �شركات التاأمين الم�شجلة فـــي مملكة البحرين لمزاولة  �ســـركات التاأميـــن المخت�سَّ

اأعمـــال التاأمين على المركبات ا�شتنادًا للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 في �شاأن التاأمين 

ـب  الإجباري عن الم�شئوليـــة المدنية النا�شئة عن حوادث المركبات، والتي يكون الطرف المت�شبِّ

في الحادث موؤمـن له لديها.   

وقائـــع التلفيـــات المت�ساَلـح عليها: حوادث المركبات التي ين�شـــاأ عنها اإلحاق اأ�شرار اأو تلفيات 

بالممتلـــكات العامـــة اأو الخا�شة، ويكون الت�شاُلـح فيها جائزًا ِوْفـقـــًا لأحكام القانون، وُيـِقـر فيها 

ـب في الحادث بم�شئوليته عن الحادث والأ�شرار النا�شئة عنه. الطرف المت�شبِّ
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مادة )2(

ـة   مع مراعاة اأحكام املادة )3( من هذا القرار، ُيـعهد اإىل ممثلي �شركات التاأمني املخت�شَّ

تنفيذ بنود عقد التاأمني ب�شاأن وقائع التلفيات املت�شاَلـح عليها دون الرجوع اإىل الإدارة، وذلك 

لتحديد امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( 

ل�شنة 1987 يف �شاأن التاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات. 

مادة )3(

التلفيات املت�شاَلـح  التاأمني يف وقائع  ـة تنفيذ بنود عْقـد  التاأمني املخت�شَّ ل يجوز ل�شركات 

مبا�شرة  بنف�شها  لتتوىل  الإدارة  اإبالغ  �شرورة  ال�شركة  ممثل  وعلى  التالية،  احلالت  يف  عليها 

احلادث: 

ـبة في الحـــادث ل تحمل وثيقة تاأميـــن �شالحة لتغطية  ـــن لحقـــًا اأن المركبـــة المت�شبِّ اإذا تبيَّ  -1

الم�شئولية المدنية النا�شئة عن حوادث المركبات.  

رها اأن تتولى بنف�شها مبا�شرة الحادث.   اإذا طلبت الإدارة لالعتبارات التي تقدِّ  -2

اإذا ارتبط الحادث باأيٍّ من الأفعال الآتية:  -3

 اأ( اإ�شابة اأو وفاة �شخ�س اأو اأكثر. 

ـن ذلك ل�شركة التاأمين   ب( تقليد اأو تزوير اللوحات المعدنية اأو عالمات المرور حال تبيَّ

ة.  المخت�شَّ

 ج( الإدلء ببالغ كاذب عن حادث اأو اأكثر. 

 د( مخالفة اأيٍّ من الأحكام المن�شو�س عليها في المواد )36(، )47 البنود "2" و"3" و"4" 

و"6" و"7" و"9" و"11" و"13" من الفقرة الأولى(، )48(، )49( و)51( من القانون. 

 هـ( اأية جريمة ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأيُّ قانون اآخر. 

مادة )4(

وارتاأت  القرار،  هذا  لأحكام  ِوْفـقًا  ـن  معيَّ مبا�شرة حادث  بنف�شها  تولَّـت  اإذا  لالإدارة  يجوز 

املت�شاَلـح  التلفيات  وقائع  ب�شاأن  التاأمني  عْقـد  بنود  تنفيذ  ميكن  اأنه  رها  تقدِّ التي  لالعتبارات 

ـة لتتوىل  عليها دون الرجوع اإىل الإدارة، اأْن تاأمر باإحالة هذا احلادث اإىل �شركة التاأمني املخت�شَّ

تنفيذ بنود عقد التاأمني ب�شاأنه. 



العدد: 3507 – الخميس 21 يناير 2021

10

مادة )5(

الوطني  املخابرات  وجهاز  الوطني  واحلر�س  العام  الأمن  وقوات  البحرين  دفاع  قوة  تتوىل 

مبا�شرة وقائع التلفيات املت�شاَلـح عليها يف حدود املنطقة اخلا�شعة لها، ما مل تَر اإ�شنادها اإىل 

ـة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار.   �شركات التاأمني املخت�شَّ

مادة )6(

مالك  طلب  اإذا  العامة،  الطرق  من  املركبات،  ملرور  تت�شع  والتي  اخلا�شة  الطرق  ُتـعتَبـر 

الطريق اأو امل�شئول عنه ذلك، وتخ�شع لأحكام هذا القرار.  

مادة )7(

اأطراف احلادث حول تقدير  واأيٌّ من  ة  التاأمني املخت�شَّ ن�شوب خالف بني �شركة  يف حالة 

الأ�شرار وما يتعلق بها من تعوي�س اأو اإ�شالح تلك الأ�شرار، يكون الف�شل يف ذلك اخلالف من 

رة يف عْقـد التاأمني املربم وِوْفـقًا لأحكام  ـة ِوْفـقًا لالأحكام املقرَّ خالل اللجوء اإىل اجلهات املخت�شَّ

القانون. 

مادة )8(

وقائع  ب�شاأن  التاأمني  عقد  بنود  بتنفيذ  قيامها  �شبيل  يف  ـة  املخت�شَّ التاأمني  �شركات  تلتزم 

التلفيات املت�شاَلـح عليها، بالآتي: 

ـن اأطراف الحادث من تبادل كافة  ـع اآلية توافق عليها الإدارة تت�شمن كحد اأدنى ما ُيـمكِّ و�شْ  -1

البيانات الالزمة لتنفيذ بنود عقد التاأمين. 

ـة  تخ�شي�س اأرقام ات�شـــال للتبليغ عن حوادث المركبات والتي تكون �شركة التاأمين مخت�شَّ  -2

بتنفيذ بنود عْقـد التاأمين فيها. 

ـ�شة لال�شتقبال والتعامل مع حوادث المركبات مواقف كافية  اأن تتوافر في المكاتب المخ�شَّ  -3

ـ�شة لمعاينة المركبات والأ�شرار التي لِحـقت بها.  ومنطقة مخ�شَّ

مادة )9( 

ـة بتوفري رافعات لنْقـل املركبات من موقع احلادث اإىل مكاتب  تلتزم �شركات التاأمني املخت�شَّ

دها.  ال�شركة اأو اأماكن اإ�شالحها اأو اأية جهة اأخرى حتدِّ
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مادة )10( 

ـة اإعداد �شجالت ورقية اأو اإلكرتونية ب�شاأن كافة وقائع التلفيات  على �شركات التاأمني املخت�شَّ

التي تتوىل تنفيذ بنود عْقـد التاأمني فيها ا�شتنادًا لأحكام هذا القرار، ومتكني الإدارة من الطالع 

على هذه ال�شجالت. 

كما تلتزم ال�شركة باإخطار الإدارة بكل حادث تقوم بتنفيذ بنود عْقـد التاأمني ب�شاأن وقائع 

التلفيات املت�شاَلـح عليها الناجتة عن هذا احلادث. 

مادة )11(

رة اأو اأيَّ �شخ�س لديه  ـبت يف احلادث اأن يعطَي الأطراف املت�شرِّ على كل قائد مركبة ت�شبَّ

ذلك  امتنع عن  فاإذا  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  البيانات  كافة  لطلبها،  معقول  �شبب 

تتوىل الإدارة مبا�شرة هذا احلادث. 

مادة )12(

ـل حركة املرور  يلتزم اأطراف احلادث، باإخراج املركبات من الطريق اإذا كانت تعيق اأو تعطِّ

ـة، ما مل يكن عدم  �شها للخطر، وذلك حلني نْقـِلـها اأو ت�شيريها اإىل �شركة التاأمني املخت�شَّ اأو ُتـَعـرِّ

القدرة على حتريكها اأو اإخراجها من الطريق راجعًا اإىل �شبب خارج عن اإرادتهم. ويجوز لهم 

ة.  ت�شوير احلادث لأعمال تقييم الأ�شرار من ِقـَبـل �شركة التاأمني املخت�شَّ

ـل  ويجوز لالإدارة يف جميع الأحوال اإخراج املركبات من الطريق اإذا كان وجودها يعيق اأو يعطِّ

�شها للخطر.  حركة املرور اأو يـَعـرِّ

مادة )13(

ـي �شتة  على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به بعد ُمـ�شِ

اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير الداخلية 

 الفريق اأول ركن   

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــوافـــــــق: 18 ينـــايــــــــــــــــــر 2021م
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اجلمارك

قرار رقم )1( ل�سنة 2020

ب�ساأن نظام املخل�سني اجلمركيني 

رئي�س الجمارك:

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، 

املوحد  »القانون«  النظام  على  باملوافقة   2002 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  للجمارك  املوحد  »القانون«  للنظام  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

اخلليج العربية ال�شادرة بالقرار رقم )3( ل�شنة 2003، املعدلة بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2003 ب�شاأن نظام املخل�شني اجلمركيني،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2017 يف �شاأن ر�شوم اخلدمات اجلمركية،

ُقـرر الآتي:

مادة )1(

يعترب خمل�شًا جمركيًا كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مرخ�س له مبزاولة اإعداد البيانات 

اجلمركية وتوقيعها وتقدميها للدائرة اجلمركية واإمتام الإجراءات اجلمركية اخلا�شة بتخلي�س 

الب�شائع حل�شاب الغري.

�شئون  اإل باحل�شول على ترخي�س �شادر من  التخلي�س اجلمركي  ول يجوز مزاولة مهنة 

اجلمارك، و�شداد الر�شم املقرر لذلك.

مادة )2(

عليها  اجلمركية  الإجراءات  واإمتام  اجلمركية  الدائرة  لدى  الب�شائع  عن  الت�شريح  يقبل 

�شواء كان ذلك لال�شترياد اأم للت�شدير اأم العبور »ترانزيت« اأو الأو�شاع اجلمركية الأخرى، من 

الآتي:

1-  مالكي الب�شائع اأو ممثليهم المفو�شين من قبلهم والذين تتوافر فيهم ال�شروط المن�شو�س 

عليها في الفقرة )ب( من المادة )4( من هذا القرار.
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المخل�شين الجمركيين ومكاتب التخلي�س الجمركي المرخ�س لهم من قبل �شئون الجمارك.  -2

مادة )3(

والهيئات  للوزارات  اجلمركية  الإجراءات  واإمتام  امل�شتوردة  الب�شائع  عن  الت�شريح  يتم 

يف  تتوافر  اأن  على  كتابي،  تفوي�س  مبوجب  احلكومية  اجلهات  من  وغريها  العامة  واملوؤ�ش�شات 

من  )اأ(  الفقرة  من   )8،5،4،3،2،1( يف البنود  عليها  ال�شروط املن�شو�س  املفو�س  ال�شخ�س 

بيانات  واأية  املفو�س ورقم بطاقة هويته  ال�شخ�س  ا�شم  يكون  واأن  القرار،  املادة )4( من هذا 

اأخرى تطلبها �شئون اجلمارك مدونة ب�شجالتها.

مادة )4(

اأ- ي�شترط فيمن يرخ�س له بمزاولة مهنة التخلي�س الجمركي الآتي:

1-اأن يكون بحريني الجن�شية اأو من مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي.

2-األ يقل عمره عن )18( �شنة ميالدية عند تقديم الطلب.

�شئون  قبل  من  المقررة  وال�شفهية  النظرية  والمتحانات  التدريبية  البرامج  يجتاز  3-اأن 

الجمارك لمزاولة المهنة وبن�شبة نجاح ل تقل عن )%70(.

4- اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولم ي�شبق الحكم عليه بعقوبة جناية اأو جنحة مخلة 

اأو  باإحدى مخالفات  يكون قد حكم عليه  واأل  اعتباره،  اإليه  رد  واإن  الأمانة  اأو  بال�شرف 

جرائم التهريب الجمركي ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

5-اأن يكون حا�شاًل على �شهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها. 

6-اأن يكون حا�شاًل على �شجل تجاري بمزاولة مهنة التخلي�س الجمركي اأو اأن�شطة وكالت 

النقل وال�شحن اأو اأن�شطة وكالت النقل وال�شحن البري والبحري والجوي اأو اأن�شطة اإعادة 

البريد  نقل  �شركات  اأن�شطة  اأو  الم�شافة  القيمة  ذات  اللوج�شتية  والخدمات  الت�شدير 

الخا�شة. 

7-اأن يوفر اأجهزة حا�شب اآلي وخطوط ات�شال للهاتف والفاك�س، تتنا�شب ومتطلبات برامج 

واأنظمة �شئون الجمارك الإلكترونية. 

8-اأن تكون معلوماته م�شجلة في بطاقة الهوية على مكتب التخلي�س الجمركي اأو ال�شركة اأو 

الجهة الحكومية ذات العالقة.

ب - ي�شترط بالن�شبة لممثل مالك الب�شائع المفو�س الآتي:

1- اأن يكون م�شتوفياً لل�شروط الواردة في البنود )8،5،4،3،2،1( من الفقرة )اأ( من هذه 

المادة.
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2- اأن يقدم مالك الب�شاعة تعهدًا اإلى �شئون الجمارك بم�شوؤوليته عن جميع اأعمال ممثليه 

والت�شرفات الناتجة عن مزاولتهم لهذا العمل اأو ب�شببه.

 3- اأن يكون ا�شم المفو�س ورقم بطاقة هويته واأية بيانات اأخرى تطلبها �شئون الجمارك 

مدونه في �شجالتها.

4-اإرفاق �شورة فوتوغرافية حديثة للمفو�س، ويجب على مالك الب�شاعة حال ا�شتغنائه عن 

ممثله المفو�س اإخطار �شئون الجمارك بموجب كتاب مرفقًا به ترخي�س مزاولة مهنة 

التخلي�س الجمركي ل�شطبه من �شجالتها.

ج - ي�شترط للترخي�س لمزاولة مهنة مندوب المخل�س الجمركي الآتي:

1-اأن يكون م�شتوفيًا لل�شروط الواردة في البنود )8،5،4،3،2،1( من الفقرة )اأ( من هذه 

المادة.

2-اأن يكون متفرغًا ويعمل لدى مكتب تخلي�س جمركي ب�شفة دائمة.

3-اأن يقدم ل�شئون الجمارك تفوي�شًا خطيًا من المخل�س الجمركي يخوله القيام باأعماله 

الم�شرح له بها قانونًا نيابة عنه لديها.

4-اأن يقدم ل�شئون الجمارك تعهدًا موقعًا عليه من المخل�س الجمركي بم�شوؤوليته عن جميع 

ما ي�شدر من المندوب من ت�شرفات ناتجة عن مزاولته هذا العمل.

اأخرى تطلبها �شئون  بيانات  واأية  المفو�س ورقم بطاقة هويته  المندوب  ا�شم  اأن يكون   -5

الجمارك مدونه في �شجالتها.

د- ي�شترط للترخي�س بفتح مكتب التخلي�س الجمركي الآتي: 

بها،  المعمول  والقوانين  وفقًا لالأنظمة  الجن�شية  العتباري بحريني  ال�شخ�س  يكون  1-اأن 

ويحق لمواطني دول مجل�س التعاون الخليجي العتبارين مزاولة مهنة التخلي�س الجمركي 

في مملكة البحرين بعد الح�شول على التراخي�س الالزمة بذلك من �شئون الجمارك.

2-اأن يكون حا�شاًل على �شجل تجاري بمزاولة مهنة التخلي�س الجمركي اأو اأن�شطة وكالت 

النقل وال�شحن اأو اأن�شطة وكالت النقل وال�شحن البري والبحري والجوي اأو اأن�شطة اإعادة 

البريد  نقل  �شركات  اأن�شطة  اأو  الم�شافة  القيمة  ذات  اللوج�شتية  والخدمات  الت�شدير 

الخا�شة. 

3-األ يقل عدد المخل�شين الجمركيين عن اثنين لدى المكتب. 

هــــ-ل يجـــوز للمخل�ـــس الجمركـــي المرخ�س لـــه بمزاولة مهنـــة التخلي�س الجمركـــي ممار�شة 

المهنـــة اإل بعـــد الح�شول على �شجل تجـــاري بمزاولة مهنة التخلي�ـــس الجمركي اأو اأن�شطة 

وكالت النقـــل وال�شحن اأو اأن�شطة وكالت النقل وال�شحن البري والبحري والجوي اأو اأن�شطة 

اإعـــادة الت�شدير والخدمات اللوج�شتية ذات القيمة الم�شافة اأو اأن�شطة �شركات نقل البريد 

الخا�شة. 
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ويعفى املخل�س اجلمركي من هذا ال�شرط متى كان يعمل لدى اإحدى مكاتب التخلي�س اجلمركي.

مادة )5(

به  مرفقًا  اجلمارك  �شئون  اإىل  اجلمركي  التخلي�س  مهنة  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  يقدم 

ال�شهادات وامل�شتندات املطلوبة وفقًا للنموذج املعد لذلك. 

وت�شدر �شئون اجلمارك قرارها يف الطلب خالل )45( يوم عمل من تاريخ تقدميه، ويعترب 

عدم اإ�شدار القرار يف الطلب خالل املدة املذكورة مبثابة رف�س �شمني له.

رئي�س  اأمام  الرف�س،  تاريخ  من  عمل  اأيام   )10( خالل  التظلم  طلبه  رف�س  ملن  ويجوز 

اجلمارك.

مادة )6(

�شئون  مبوافقة  للتجديد  قابلة  �شنتني،  اجلمركي  التخلي�س  مهنة  مزاولة  ترخي�س  مدة 

اجلمارك، على اأن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرتخي�س ب�شهرين على الأقل. 

ويف جميع الأحوال ي�شرتط لتجديد ترخي�س مزاولة مهنة التخلي�س اجلمركي توافر ذات 

�شروط منح الرتخي�س لأول مره، واجتياز الربنامج التدريبي متى قررت �شئون اجلمارك ذلك.

مادة )7(

حتتفظ �شئون اجلمارك مبلف عن كل خمل�س جمركي اأو مندوب جمركي مرخ�س له �شواء 

كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو اعتباريًا، مت�شمنًا الآتي:

كافة البيانات المتعلقة بن�شاطات المخل�س الجمركي اأو المندوب الجمركي.  -1

2-  �شورة �شخ�شية حديثة.

3-  ن�شخة من بطاقة الهوية واإفادتها.

نموذج من التوقيع والأختام الخا�شة به.   -4

5-  اأية معلومات اأخرى �شرورية.

مادة )8(

يجب على كل من املخل�س اجلمركي اأو املندوب اجلمركي اللتزام بالآتي:

اأن يكون ملم بالإجراءات والأنظمة والت�شريعات الجمركية و�شائر الت�شريعات ذات العالقة،   -1

والتقيد بها وعدم مخالفتها.
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تحري الدقة في ملء البيان الجمركي، وتنفيذ التعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.  -2

اإبالغ �شئون الجمارك عن اأي تغيير يطراأ على عنوان اأو ا�شم مكتب التخلي�س الجمركي.  -3

اأن يكـــون م�شوؤوًل اأمام مالـــك الب�شاعة و�شئون الجمارك عما ورد فـــي البيان الجمركي من   -4

معلومات وعن ا�شتالم الب�شاعة.

5-  الحتفـــاظ ب�شرية المعلومات الواردة �شمن البيانات الجمركية اأو الم�شتندات المرفقة بها، 

والرقم ال�شري الخا�س بالدخول اإلى برنامج التخلي�س الجمركي الآلي. 

عدم المتناع اأو التقاع�س عن القيام بمهام عمله ب�شكل يوؤثر �شلبًا على عمل �شئون الجمارك.  -6

عـــدم الت�شبب في تاأخيـــر اأو تعطيل اإجـــراءات التخلي�س الجمركي فـــي الدوائر الجمركية،   -7

والتقيد بكافة التعليمات ال�شادرة عن �شئون الجمارك، وبالأخ�س عدم الدخول اإلى الأماكن 

غيـــر الم�شرح بدخولهـــا، وعدم اإ�شـــاءة ا�شتخدام مـــكان العمل اأو الحا�شـــب الآلي الخا�س 

بعملية التخلي�س الجمركي لغير الغايات المتعلقة اأو الخا�شة باإجراءات اأو عملية التخلي�س 

الجمركي. 

ال�شمـــاح لموظفـــي �شئون الجمـــارك بالطالع على ال�شجـــالت والم�شتندات التـــي يحق لهم   -8

الطالع عليها بموجب اأحكام القانون الموحد للجمارك.

المحافظـــة على واجبـــات الوظيفة العامة وكرامتها لمنت�شبي �شئـــون الجمارك وعدم القيام   -9

بم�شلك ل يتفق والحترام الواجب لها.

10- اللتـــزام بالتعليمـــات ال�شادرة مـــن �شئون الجمارك حـــال تعطل النظام الآلـــي للتخلي�س 

الجمركي اأو نظام ال�شعة.

11- مراقبة ومتابعة المخل�شيـــن والمندوبين الجمركيين التابعين لهم؛ وعدم ال�شماح بمزاولة 

مهنـــة التخلي�ـــس الجمركي لح�شـــاب اأية جهة اأخرى مـــن غير تفوي�س، ويكـــون م�شوؤوًل عن 

اأعمالهم اأمام �شئون الجمارك والغير.

مادة )9(

يجب على املخل�س اجلمركي اأن ين�شئ لديه �شجاًل منتظمًا تقيد فيه خال�شة كافة البيانات 

اجلمركية التي قام بالتخلي�س عليها حل�شاب الغري، على اأن يت�شمن هذا ال�شجل البيانات الآتية:

ا�شم مالك الب�شاعة ونوعها وقيمتها.  -1

رقم البيان الجمركي وتاريخه.  -2

3-   و�شيلة النقل ورقم بيان الحمولة )المانيف�شت(.
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قيمـــة ال�شرائب والر�شـــوم التي دفعت للدائـــرة الجمركية، وطريقة الدفـــع، ورقم الإي�شال   -4

وتاريخه.

ا�شم المخل�س الجمركي الذي اأنجز المعاملة.  -5

الأجور المدفوعة للمخل�س الجمركي، واأية نفقات اأخرى �شرفت على البيانات الجمركية.  -6

ملدة  بال�شجل  الواردة  اجلمركية  البيانات  مبعلومات  الحتفاظ  اجلمركي  املخل�س  وعلى 

خم�س �شنوات من تاريخ اآخر قيد اأو اإجراء فيه، ول�شئون اجلمارك احلق يف طلبه والطالع عليه 

يف اأي وقت.

مادة )10(

يجب على املخل�س اجلمركي اأو املندوب اجلمركي اإبراز البطاقة التعريفية وترخي�س املهنة 

ب�شكل وا�شح عند القيام باإجراءات التخلي�س على الب�شائع اأو عند التواجد يف الدوائر والإدارات 

اجلمركية.

مادة )11(

ترخي�س مزاولة مهنة التخلي�س اجلمركي �شخ�شي، ول يجوز التنازل عنه للغري اإل مبوافقة 

�شئون اجلمارك.

مادة )12(

مكتب  من  النتقال  رغبته  حالة  يف  اجلمركي  املندوب  اأو  اجلمركي  املخل�س  على  يجب 

تخلي�س جمركي لآخر، اأن يخطر كتابيًا املكتب الذي يعمل به قبل مدة �شهر من تاريخ انتقاله، 

وعلى املكتب الأخري اإخطار �شئون اجلمارك كتابيًا بذلك.

وتكون م�شئولية مكتب التخلي�س اجلمركي قائمة عن اأعمال املخل�س اجلمركي اأو املندوب 

اجلمركي حتى تاريخ النتقال.

مادة )13(

�شئون  اإخطار  الأحوال_  بح�شب  الب�شائع-  مالك  اأو  اجلمركي  التخلي�س  مكتب  على 

اجلمارك حال ا�شتغنائه عن اأي خمل�س جمركي اأو مندوب جمركي تابع له، وذلك مبوجب كتاب 

مرفقًا به ترخي�س مزاولة مهنة التخلي�س اجلمركي الأ�شلي للمخل�س اأو املندوب ل�شطبه من 

�شجالت �شئون اجلمارك.
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املندوب  اأو  املخل�س اجلمركي  فاإن م�شئولية  �شئون اجلمارك بذلك  اإخطار  ويف حال عدم 

اأو  اجلمركي تبقى قائمة عن الأعمال ال�شادرة عنهم جتاه كل من مكتب التخلي�س اجلمركي 

مالك الب�شائع بح�شب الأحوال.

مادة )14(

يجوز ل�شئون اجلمارك حتديد قيمة ال�شمانات امل�شرفية اأو النقدية التي تفر�س على من 

بالغرامات  للوفاء  �شمانًا  وذلك  العمل  وحجم  لطبيعة  تبعًا  اجلمركي  التخلي�س  مهنة  يزاول 

الناجتة عن املخالفات اجلمركية التي يرتكبها املخل�س اأو مندوبه اأو اأية التزامات مالية اأخرى 

م�شتحقة ل�شئون اجلمارك طبقًا للقانون املوحد للجمارك اأو لئحته التنفيذية، ويجب ا�شتكمال 

قيمة ال�شمان خالل فرتة ل تتجاوز )10( اأيام عمل تبداأ من تاريخ القتطاع. 

مادة )15(

املنافذ  للتخلي�س اجلمركي يف  للمخل�س اجلمركي  ترخي�س  منح  ل�شئون اجلمارك  يجوز 

الربية، على اأن يلتزم املخل�س اجلمركي طالب الرتخي�س با�شتئجار اإحدى املكاتب املخ�ش�شة 

ل�شركات )مكاتب( التخلي�س اجلمركي باملنافذ الربية اأو اأن ي�شرتك مع مكتب تخلي�س جمركي 

اآخر، واللتزام باأداء عمله يف املنافذ الربية وفقًا ملا ي�شمح به القانون املوحد للجمارك والأنظمة 

اجلمركية املعمول بها.

مادة )16(

ي�شطب الرتخي�س يف اأي من احلالت الآتية:

1-  اإذا فقد اأحد �شروط منح الترخي�س المن�شو�س عليها في المادة )4( من هذا القرار.

2-  اإذا ثبـــت عـــدم مزاولـــة المهنة لمـــدة تزيد علـــى �شنة واحـــدة دون عذر مقبول مـــن �شئون 

الجمارك.

اإذا توفـــي اأو فقـــد الأهليـــة القانونية اأو انق�شـــت ال�شخ�شيـــة العتبارية لمكتـــب التخلي�س   -3

الجمركي لأي �شبب من الأ�شباب المن�شو�س عليها في قانون ال�شركات التجارية. 

اإذا �شـــارك اأو حر�ـــس اأو قام اأثنـــاء اأو ب�شبب تاأديته لعمله باأي اأعمال مخلـــة بالأمن العام اأو   -4

النظـــام العـــام، اأدت كليًا اأو جزئيـــًا اإلى عرقلة اأو تاأخيـــر اأو تعطيل �شير العمـــل في الدوائر 

والإدارات الجمركية. 

اإذا تبيـــن اأنه يجمع بين مزاولة مهنـــة التخلي�س الجمركي واأي وظيفة اأو عمل عام اأو خا�س   -5

اأو مهنة اأخرى. 
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مادة )17(

عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  ومع  املدنية،  اأو  اجلنائية  امل�شئولية  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

بالعقوبات  القرار  اأحكام هذا  يخالف  َمن  كل  ُيعاَقب  اآخر،  قانون  اأيِّ  عليها يف  اأ�شد من�شو�س 

على  باملوافقة   2002 ل�شنة  رقم )10(  بقانون  املر�شوم  املادة )114( من  عليها يف  املن�شو�س 

النظام »القانون« املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

املادة )18(

يجب على املخل�شني اجلمركيني توفيق اأو�شاعهم مبا يتوافق مع اأحكام هذا القرار خالل 

فرتة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة )19(

ُيلغى القرار رقم )16( ل�شنة 2003 ب�شاأن نظام املخل�شني اجلمركيني.

 املادة )20(

على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التال لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س اجلمارك

اأحمد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الثاني 1422هـ

المـــــوافــــــق: 18 ينـــايـــــــــــــــر 2021 م
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املجل�س الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

 با�ستبدال املادة )5( من القرار رقم )29( ل�سنة 2020

 ب�ساأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�سحية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )29( ل�شنة 2020 ب�شاأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن 

ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة بجل�شته املنعقدة بتاريخ 24 �شبتمرب 2020،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )5( من القرار رقم )29( ل�شنة 2020 ب�شاأن لئحة نظام امتحانات 

مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، الن�س الآتي:

ُيـ�شاف �شرط اجتياز المتحان  للرتخي�س،  الالزمة  واملعايري  اإىل ال�شرتاطات  "بالإ�شافة 
الذي تطلبه الهيئة ك�شرط للح�شول على هذا الرتخي�س للمهن ال�شحية الآتية:

1- فني �شيدَلة.

2- فني تخدير.

3- اأخ�شائي العالج الطبيعي.

4- اأخ�شائي تغذية عالجية.

5- اأخ�شائي تغذية.

6- م�شاعد طبيب اأ�شنان.

7- فني �شحة الفم والأ�شنان.

8- فني �شناعة الأ�شنان.

9- فني مختبر طبي.

10- ِتَقني مختبر طبي.

ـ�س. 11- ِتَقني مختبر طبي متخ�شِّ

12- فني اأ�شعة.

13- ِتَقني اأ�شعة.

14- الَقـبالة.

15- اأخ�شائي ب�شريات )فاح�س ب�شر(.
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16- م�شعف مبتدئ.

17- م�شعف متو�شط.

18- فني �شحب دم.

19- ِتـقِني طب نووي.

20- فني قلب واأوعية دموية )تخطيط القلب(.

21- فني �شمعيات.

22- اأخ�شائي �شمعيات.

23- فني عالج طبيعي.

مة. 24- فني اأطراف �شناعية وتراكيب مقوَّ

مة. 25- اأخ�شائي اأطراف �شناعية وتراكيب مقوَّ

26- فني اأجهزة تنف�شية.

27- اأخ�شائي اأجهزة تنف�شية.

28- فني عالج مهني.

29- اأخ�شائي عالج مهني.

30- فني ب�شريات )تقويم ب�شر(.

31- فني تغذية.

32- اأخ�شائي علم نف�س )علم النف�س الإر�شادي(.

33- اأخ�شائي علـم نفـ�س )علـم نفـ�س ال�شريري "الإكلينيكي"(.

34- م�شاعد فني تعقيم.

35- فني تعقيم.

36- م�شعف متقدم.

37- فني غ�شيل كلى.

38- ممر�س م�شعف."

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيـعمل به من اليوم التال لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافــــــق: 17 ينـــايـــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )6( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عدد من العقارات يف منطقة الرفاع ال�سرقي - جممع 911

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الكائنة يف   09040317 و   09040299 و   09040296 اأرقام  ل ت�شنيف حدود العقارات  يعدَّ
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منطقة الرفاع ال�شرقي - جممع 911 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفـقًا ِلـما 

ق عليها 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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )7( ل�سنة 2021

ة - جممع 602 ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة مهزِّ

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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 جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ة - جممع 602 �شمن  ل ت�شنيف حدود العقار رقم 06026145 الكائن يف منطقة مهزِّ يعدَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِ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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م



العدد: 3507 – الخميس 21 يناير 2021

27



العدد: 3507 – الخميس 21 يناير 2021

28

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )8( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة عايل - جممع 742

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف حدود العقار رقم 07030599 الكائن يف منطقة عال - جممع 742 �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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ق  مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا ِ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(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )9( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة بوغزال - جممع 330

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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 جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ل ت�شنيف حدود العقار رقم 03083241 الكائن يف منطقة بوغزال  - جممع 330 �شمن  يعدَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِ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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )11( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة جدحف�س - جممع 426

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 04028439 ورقم 04028438  الكائنني يف منطقة جدحف�س- 
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جممع 426 من ت�شنيف مناطق حتت الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP(، على اأن يكون ال�شتخدام كمكاتب اإدارية فقط، واأن يكون ارتفاع املبنى اأر�شي 

القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  هو  ِلـما  ِوْفـقًا  العقارين لحقًا  دْمـج  مع �شرورة  واأول، 

وتطبَّق عليهما 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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )12( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الَقـدم - جممع 453

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1( 

ـر ت�شنيف العقار رقم 04070143 الكائن يف منطقة الَقـدم  - جممع 453 من ت�شنيف  يغيَّ
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الطوابق  ذات  العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )B3( الثالثة  الطوابق  ذات  العمارات  مناطق 

الثالثة بواجهة جتارية B3* ِ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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 ينـــايــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )16( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة الرفاع ال�سمايل - جممع 918

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الرفاع  منطقة  يف  الكائنني   09065205 ورقم   13270017 رقم  العقارين  ت�شنيف  يغريَّ 
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ال�شمال - جممع 918 من ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وت�شنيف املناطق 

اأ )RA( اإىل ت�شنيف املناطق الرتفيهية  الرتفيهية )REC( وت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 

ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )REC(

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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 13 ينـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )19( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة ع�سكر - جممع 950

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   2019  وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   950 جممع   - ع�شكر  منطقة  يف  الكائن   12000472 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفـقًا  بالكامل  للعقار   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  مناطق 

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 التال لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 17 ينـــايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )20( ل�سنة 2021

 باإ�سافة مادة جديدة برقم )6 مكرراً( اإىل القرار رقم )11( ل�سنة 2017 

 ب�ساأن حتديد فئات واآلية حت�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية 

يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

كلفة  حت�شيل  واآلية  فئات  حتديد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )11( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ل بالقرار  اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق، املعدَّ

رقم )23( ل�شنة 2020، 

وعلى قرار اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية رقم  )5- 2021/88( املتَخـذ 

يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 13 يناير 2021م باعتماد اآلية حت�شيل كلفة تطوير وحت�شني البنية 

التحتية يف مناطق التعمري القائمة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )6 مكررًا( اإىل القرار رقم )11( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد فئات 

القائمة والتي توجد فيها  التعمري  التحتية يف مناطق  البنية  اإن�شاء وتطوير  ُكلفة  واآلية حت�شيل 

مرافق، ن�شها الآتي:

ـل كلفة البنية التحتية اخلا�شة بالطرق وال�شـرف ال�شحي اإذا كانت غري متوفرة  »ل ُتـح�شَّ

كلفة  �شداد  املالك  وعلى  توفرها،  حال  بذلك  املالك  اإخطار  ويتم  القائمة،  التعمري  مناطق  يف 

البنية التحتية دفعة واحدة عند تقدمي طلب تو�شيل العقار بخدمة ال�شرف ال�شحي«.

املادة الثانية

التال  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكـلٌّ   - املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 19 ينـــايــــــــــــــــــر 2021م
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 اإعالن رقم )12( ل�سنة 2020

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر دي�سمرب2020

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

 ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات 

وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية

   
 

 12 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/12/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/12/2020 
 

  

         
            

 الجهاز الوطني لإليرادات

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

  105,924.600 
 

GOLDEN HORIZON MEDICAL EST 1 
 

 طلب الموافقة على التعاقد مع شركة كوشمان آند ويكفيلد الستئجار مكاتب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 وطنيومواقف في مركز البحرين التجاري العالمي بهدف مباشرة أعمال الجهاز ال

 للضرائب

 TB/25863/2018 1 تجديد

  1,050,000.000 
 

KONTRA 1 
 

طني تجهيز مكاتب ألربع طوابق في مركز البحرين التجاري العالمي للجهاز الو المواد والمعدات
  لإليرادات

 

 NBR/2020/04  2 مناقصة

  257,843.565 
 

INVENIO BUSINESS SOLUTIONS 
LIMITED 

1 
 

 SAP HANAجيات األعمال التعاقد المباشر لشراء ترقية ترخيص برم الخدمات والمزايدات واالستثمار
ENTERPRISE 

 TB/29664/2020 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,413,768.165

 الشركة العامة للدواجن

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

  395,543.000 
 

GULF POULTRY COMPANY 1 
 

 GPC-6/2020 1 مناقصة طن علف دجاج بياض 2721توريد  واد والمعداتالم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 395,543.000

 والرياضةالمجلس األعلى للشباب 

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

  4,200.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

ة ي تقنيلة فتمديد التعاقد لتوفير االستشارات التقنية والدعم التقني وتوفير العما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المعلومات

 TB/29646/2020 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,200.000

 
 

   
 

 12 من 2 صفحة
 

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ء الفائزالعطا دينار بحريني عمالت أخرى

  -22,500.000 
 

SANAD ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPMYS/17/2016 1 أمر تغييري الخدمات االستشارية لمشروع تطوير وتجديد نادي المحرق الرياضي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 22,500.000-

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  183,779.250 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 SIO/10/2017  1 أمر تغييري أتمتة عمليات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 183,779.250

 بدالة انترنت البحرين

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

  40,000.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  نظم ادارة المعلومات تتوفير خدما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 BIX/01/2019  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 40,000.000

 بنك األسكان

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

  143,179.340 
 

ALRODHAN COMMERCIAL 1 
 

ت ت الشمسية لمواقف السيارامظال 462مناقصة لتعيين مصمم و مورد و تركيب  المواد والمعدات
 رينلمباني شقق التمليك التابعة لوزارة االسكان بعدة مناطق في مملكة البح

 EB-2020-E 02  1 مناقصة

  3,213,000.000 
 

A J M KOOHEJI GROUP BSC 
CLOSED 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29019/2020 2 مناقصة وحدة سكنية في منطقة السهلة 27شراء عدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,356,179.340

 بنك البحرين للتنمية

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

  11,858.868 
 

UTILITY A/C & REFIGERATION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

GENERAL MAINTENANCE OF SITRA MALL تجديد TB/28664/2020 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,858.868

 بوليتكنك البحرين

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

  15,619.458 
 

AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C. 

1 
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 BP/007/2017 1 تجديد أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين
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 12 من 3 صفحة
 

  40,710.600 
 

SECURE ME 1 
 

 TB/29566/2020 2 تجديد توفير حراس أمن لبوليتكنك البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  73,943.100 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

 IN/BP/L005/2020 3 تجديد خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك البحرين ثمارالخدمات والمزايدات واالست

  129,483.900 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

دة واح توفير خدمة التأمين الطبي لموظفي بوليتكنك البحرين وعوائلهم لمدة سنة الخدمات والمزايدات واالستثمار
)1/1/2021 - 31/12/2021.(  

 

 BP/002/2020  4    مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 259,757.058

 تمكين

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

  2,328,213.150 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 LF-189-2 1 مناقصة التأمين الصحي لموظفي تمكين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,328,213.150

 حلبة البحرين الدولية

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

  327,378.450 
 

PKE GULF 1 
 

  مناقصة دائرة صيانة الجهد المنخفض اإلضافي المواد والمعدات
 

 BIC/11/2020 1 صةمناق

  144,900.000 
 

CELLMEC CO 1 
 

  تقديم خدمات الصيانة للمنشآت الكهربائية لثالث سنوات المواد والمعدات
 

 BIC/07/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 472,278.450

 ديوان الخدمة المدنية

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

  9,690.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 TB/22809/2016 1 تجديد I WORLD CONNECTتجديد عقد السادة شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  27,307.261 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/29609/2020 2 مناقصة لبحرين للحاسبات اآللية للدعم الفني والصيانةتعاقد مباشر مع شركة ا الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 36,997.261

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

  98,259.000 
 

ANSARI ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تعيين استشاري للتصميم واالشراف على تطوير مشروع مستودعات في منطقة 
 RFP/EDAMAH/2020/104 -سترة 

 RFP/EDAMAH/2020/12 1 مناقصة

  11,688.600 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

 EDAMAH/PM/047/2019 2 تجديد من والسالمة بمنطقة بالج الجزائرتوفير خدمات األ الخدمات والمزايدات واالستثمار

  76,650.000 
 

UNISONO CO 1 
 

ي خدمات إعادة تصميم العالمات التجارية لشركة البحرين لالستثمار العقار الخدمات والمزايدات واالستثمار
 (إدامة)

 RFP/EDAMAH/2020/43 3 مناقصة

   
 

 12 من 2 صفحة
 

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ء الفائزالعطا دينار بحريني عمالت أخرى

  -22,500.000 
 

SANAD ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPMYS/17/2016 1 أمر تغييري الخدمات االستشارية لمشروع تطوير وتجديد نادي المحرق الرياضي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 22,500.000-

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  183,779.250 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 SIO/10/2017  1 أمر تغييري أتمتة عمليات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 183,779.250

 بدالة انترنت البحرين

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

  40,000.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  نظم ادارة المعلومات تتوفير خدما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 BIX/01/2019  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 40,000.000

 بنك األسكان

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

  143,179.340 
 

ALRODHAN COMMERCIAL 1 
 

ت ت الشمسية لمواقف السيارامظال 462مناقصة لتعيين مصمم و مورد و تركيب  المواد والمعدات
 رينلمباني شقق التمليك التابعة لوزارة االسكان بعدة مناطق في مملكة البح

 EB-2020-E 02  1 مناقصة

  3,213,000.000 
 

A J M KOOHEJI GROUP BSC 
CLOSED 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29019/2020 2 مناقصة وحدة سكنية في منطقة السهلة 27شراء عدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,356,179.340

 بنك البحرين للتنمية

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

  11,858.868 
 

UTILITY A/C & REFIGERATION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

GENERAL MAINTENANCE OF SITRA MALL تجديد TB/28664/2020 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,858.868

 بوليتكنك البحرين

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

  15,619.458 
 

AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C. 

1 
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 BP/007/2017 1 تجديد أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين

   
 

 12 من 4 صفحة
 

       ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 186,597.600

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م.

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

  241,920.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 
 

  مة والصيانة لساحل بالج الجزائرتوفير خدمات التنظيفات العا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BAJRD/2020/02 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 241,920.000

 شركة تطوير للبترول

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

USD 44,896,386.000 16,970,833.908* 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 - RENTAL GAS COMPRESSION SERVICES - PHASE 1 النفط
PURCHASE THE GAS COMPRESSION EQUIPMENT 

 SA-013-2010 1 تجديد

USD 124,813,281.000 47,179,420.218* 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 - RENTAL GAS COMPRESSION SERVICES - PHASE 4 النفط
PURCHASE THE GAS COMPRESSION EQUIPMENT 

 SA-064-2014 2 تجديد

  139,396.000 
 

BU ALI SPICE CO WLL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFP/Tatweer/173/2018 3 أمر تغييري )TATWEER CAFEعقد زمني لتوفير خدمات التموين لكفتريا (

  59,560.000 
 

BAHWAN CYBER TEK FZ LLC 1 
 

 TIBCO SPOTFIRE LICENSES MAINTENANCE النفط
SUPPORT SERVICES 

 TP-662-2020 4 تجديد

  163,973.000 
 

SALAMANDER AV 1 
 

 ACQUISITION AND INSTALLATION OF A DOWN HOLE النفط
HEATING CABLE  

 TP-599-2020 5 مناقصة

  2,337,400.000 
 

HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 
 

غير ة الفر واالختبار والخدمات المرتبطة بآبار التقييم النفطيتوفير خدمات الح النفط
 تقليدية بناء على عقد تسليم جاهز

 RFP/Tatweer/143/2018 6 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 66,850,583.126

 شركة مطار البحرين

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

  1,893,136.950 
 

CAVOTEC MIDDLE EAST FZE 1 
 

 RE-CONSTRUCTION OF PRECONDITIONED AIR  الطيران
(PCA) HOUSE AT STAND 26, BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT 
 

 RFP/BAC/2020/13  1 مناقصة

  43,718.330 
 

UNITED INTERNATIONAL DECOR 
CO. W.L.L 

1 
 

  المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي ىبمبنأعمال ديكور لمتجر  طيرانال
 

 RFP/BAC/2020/14 2 مناقصة

  13,800.000 
 

ZAYANI OTIS ELEVATOR CO 1 
 

 ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF OTIS الطيران
ELEVATORS AND ESCALATORS AT THE TERMINAL 

BUILDING,  BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT  

 BAC/FM/04/2014 3 تمديد

  5,428.800 
 

RAPISCAN SYSTEM LTD 1 
 

 X-RAY MACHINES TECHNICAL SUPPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار
AGREEMENT 

 TB/29618/2020 4 تمديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,956,084.080
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 12 من 5 صفحة
 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  104,897.000 
 

SIEGEL & GALE MIDDLE EAST FZ-
LLC 

1 
 

  التسمية، والعالمات التجارية وإعادة العالمة التجارية لشركة ممتلكات الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 TC/002/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 104,897.000

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

  335,160.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 
 

ية توفير خدمات الصيانة واإلصالح ألجهزة االتصاالت الالسلكية واإللكترون النفط
  المالحة البحرية التابعة لشركة بابكو لمدة خمس سنوات ومعدات

 

 T17803)24( 1 مناقصة

  53,815.200 
 

WOODFIELD SYSTEMS LTD 1 
 

 Q19313 2 مناقصة SUPPLY OF LOADING ARM SPARES النفط

USD 135,000.000 51,030.000* 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE AND النفط
SUPPORT SERVICES FOR ORACLE E-BUSINESS 

SUITE 

 T150040 3 أمر تغييري

  208,620.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

 T19389 )19( 4 مناقصة وفير موظفين لدائرة المشترياتت - عقد زمنى لمده ثالث سنوات النفط

  382,984.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  جديد منصة أنظمة أي بي أم المؤسسيةت النفط
 

 T17431 )24 ( 5 مناقصة

  87,500.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

مات تيرابايت لكل مجال بيانات جنبًا إلى جنب مع الضمان والدعم خد 64شراء  النفط
  لمدة ثالث سنوات.

 

 T17806)24( 6 مناقصة

  58,800.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 
 

نفطال  GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND MATERIAL 
TESTING SERVICES 

 7 2-17518 مناقصة

USD 94,500.000 35,721.000* 
 

PIMSOFT 1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE SERVICES FOR الخدمات والمزايدات واالستثمار
SIGMAFINE SOFTWARE 

 TB/20469/2015 8 تجديد

USD 168,027.000 63,514.206* 
 

SUEZ ENVIRONMENT S.A. 1 
 

 RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT النفط
REFINERY 

 T160158 9 تجديد

  2,444,220.380 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

  تكيبااتفاقية طويلة األمد لتوفير وإدارة المخزون للصمامات، الفلنجات والتر النفط
 

 Q16357 )65 ( 10 مناقصة

  50,000.000 
 

ENVIRONMENT ARABIA 
CONSULTANCY SERVICES 

1 
 

ير تقارمراقبة المياه الجوفية في مصنع التكرير ومنطقة خزانات سترة وإصدار ال النفط
 الالزمة. عقد زمني لثالث سنوات

 T19287)26( 11 مناقصة

  63,350.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 
 

 Q19540-2 )26) (OS&E( 12 مناقصة ''SCHEDULED SLIPPING OF TWO BOAT ''SHARIO النفط

USD 225,000.000 85,050.000* 
 

TELETEK SOLUTIONS LLC 1 
 

  عقد لمدة سنتين لصيانة برمجيات ودعم فني لنظام ادارة الوقود النفط
 

 T190104)24 ( 13 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,919,764.786

  

   
 

 12 من 6 صفحة
 

 طيران الخليج

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

  411,375.000 
 

◌ٍSOLIDARITY - AL AHLIA 
INSURANCE CO (SOLIDARITY) 

1 
 

 APPOINTMENT OF NON-AVIATION INSURANCE الخدمات والمزايدات واالستثمار
PROVIDER FOR GULF AIR AND ASSOCIATED 

COMPANIES  

 ITC 1-1421-9-15 تجديد

  5,975.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 SUPPL OF COMPRESSED GASES FRO TECHNICAL المواد والمعدات
PURPOSES  

 ITC 2-1428-10-15 تجديد

  72,566.000 
 

SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES 
MIDDLE EAST DWC-LLC 

1 
 

 BTB 3-2063-11-19 مناقصة طائره 17نيو  المكون من  320ا  ألسطولترات النجاة شراء س الطيران

  86,643.000 
 

IATA 1 

  745,237.000 
 

ATPCO 2 

  المجموع (د.ب.): 831,880
 

 DATING OF OPEN ENDED CONTRACTS, ATPCO AND الطيران
IATA 

 TB/29523/2020 4 مناقصة

  153,216.000 
 

GOLD AIR 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF THE GROUND HANDLING الطيران
AND SECURITY SERVICES AT MYKONOS AIRPORT 

 TB/29336/2020 5 مناقصة

  112,698.000 
 

AIRLOGICA CORPORATION 1 
 

 AIRLOGICA ZEUS LICENSE AND MAINTENANCE الطيران
AGREEMENT 

 TB/23223/2017 6 تجديد

  139,741.000 
 

EMIRATES NATIONAL FACTORY 
FOR PLASTIC 

1 
 

  توريد بطاقات األمتعة الحرارية الطيران
 

 BTB 7-2173-07- 20 مناقصة

  16,691.300 
 

LINK DOT NET 1 
 

 ITC 8-1199-12-13 أمر تغييري نظام ادارة المحتوى الخدمات والمزايدات واالستثمار

  51,820.000 
 

 1 الهالل للكمبيوتر
 

 VMWARE MAINTENANCE AND SUPPORT CONTRACT الطيران
RENEWAL 

 

 BTB 9-2219-10-20 مناقصة

  15,834.000 
 

AIRLOGICA CORPORATION 1 
 

 AIRLOGICA ZEUS LICENSE AND MAINTENANCE الطيران
AGREEMENT 

 TB/23223/2017 10 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,811,796.300

 مجلس النواب

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

  568,143.419 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 ) لكل من السادة سعادة النواب و موظفي 2/2019مناقصة التأمين الصحي (  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2019/2020ب و عائالتهم األمانة العامة لمجلس النوا

 1 2/2019 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 568,143.419

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  92,325.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 TB/28959/2020 1 مناقصة )SITPSتوريد خدمات مهنية لتكنولوجيا المعلومات ( ستثمارالخدمات والمزايدات واال

   
 

 12 من 7 صفحة
 

  27,709.146 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

فة لثقالتوريد قوى عاملة ألعمال المساعدة والمراسلين والضيافة بهيئة البحرين  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 واآلثار

 2 18/2018 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 120,034.146

 هيئة الكهرباء والماء

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

  88,950.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

 RP-CC 1-231-2015 تجديد ) سنوات3مشتركين لمدة (تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  144,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

  تقديم خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-CSD 2-094-2020 مناقصة

  339,995.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PT/CSD/MH/2020/090 3 مناقصة METER, WATER ELECTRONIC المواد والمعدات

  36,185.765 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

  وصالت مياه المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/151 4 مناقصة

  27,772.000 
 

 1 شركة ورشة البحرين 
 

 IN/CSD/MA/2020/169 5 مناقصة VENT, STEEL LOUVERED المواد والمعدات

  21,720.000 
 

 1 شركة مصنع الخاجة
 

 DOOR, STEEL المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/132 6 مناقصة

  3,714,950.000 
 

EMCO CO 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/130 7 مناقصة SMART METER المواد والمعدات

  35,034.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 1 
 

 PIPE, POLYETHELENE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/147 8 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,408,606.765

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  12,600.000 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

1 
 

 TB/29470/2020 1 تجديد BLUECATتجديد عقد  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

  47,829.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 iGA/2018/14 2 مناقصة تطوير وصيانة نظام إدارة سير عمل االجراءات الخدمات والمزايدات واالستثمار

  96,115.950 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

  VMWAREتراخيص جديدة لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية  شراء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2020/06  3 مناقصة

  29,820.000 
 

 1 شركة صلة الخليج
 

 TB/29417/2020 4 مناقصة )CHATBOTمناقصة المتحدث اآللي ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  1,162,144.000 
 

LG CNS CO 1 
 

 TB/29624/2020 5 مناقصة 3.0مشروع تطوير نظام سجالت  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,348,509.550
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 12 من 7 صفحة
 

  27,709.146 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

فة لثقالتوريد قوى عاملة ألعمال المساعدة والمراسلين والضيافة بهيئة البحرين  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 واآلثار

 2 18/2018 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 120,034.146

 هيئة الكهرباء والماء

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

  88,950.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

 RP-CC 1-231-2015 تجديد ) سنوات3مشتركين لمدة (تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  144,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

  تقديم خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-CSD 2-094-2020 مناقصة

  339,995.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PT/CSD/MH/2020/090 3 مناقصة METER, WATER ELECTRONIC المواد والمعدات

  36,185.765 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

  وصالت مياه المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/151 4 مناقصة

  27,772.000 
 

 1 شركة ورشة البحرين 
 

 IN/CSD/MA/2020/169 5 مناقصة VENT, STEEL LOUVERED المواد والمعدات

  21,720.000 
 

 1 شركة مصنع الخاجة
 

 DOOR, STEEL المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/132 6 مناقصة

  3,714,950.000 
 

EMCO CO 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/130 7 مناقصة SMART METER المواد والمعدات

  35,034.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 1 
 

 PIPE, POLYETHELENE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/147 8 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,408,606.765

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  12,600.000 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

1 
 

 TB/29470/2020 1 تجديد BLUECATتجديد عقد  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

  47,829.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 iGA/2018/14 2 مناقصة تطوير وصيانة نظام إدارة سير عمل االجراءات الخدمات والمزايدات واالستثمار

  96,115.950 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

  VMWAREتراخيص جديدة لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية  شراء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2020/06  3 مناقصة

  29,820.000 
 

 1 شركة صلة الخليج
 

 TB/29417/2020 4 مناقصة )CHATBOTمناقصة المتحدث اآللي ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  1,162,144.000 
 

LG CNS CO 1 
 

 TB/29624/2020 5 مناقصة 3.0مشروع تطوير نظام سجالت  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,348,509.550

  

   
 

 12 من 8 صفحة
 

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  1,800,780.000 
 

 1 قاريشركة جواهر لالستثمار الع
 

 LMRA/2015/08 1 تجديد تأجير مبنى خاص لهيئتي سوق العمل وصندوق العمل الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,800,780.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  300,000.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

1 

  380,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

2 

  100,000.000 
 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 3 

  60,000.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

4 

  المجموع (د.ب.): 840,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 1 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  735,174.720 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-19/0046 2 مناقصة ولىألالمرحلة ا –لرفاع ا - 917تطوير طرق مجمع 

  -26,927.713 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-15/0038 3 أمر تغييري 2018-2016اعمال المسح التلفزيوني لشبكات الصرف الصحي 

  863,257.417 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

 RDS-19/0040 4 مناقصة لرفاعا -913والمنطقة المحيطة به في مجمع  1311تطوير طريق 

  -2,628.530 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشاريع الطرق
 1089مشروع تطوير الطرق في مجمع 

 RDS-19/0005 5 أمر تغييري

  976,000.000 
 

 1 يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SPD-19/0004 6 مناقصة انشاء صالة متعددة األغراض بمنطقة الحد

  100,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 2 

  100,000.000 
 

 3 .م.م.يوكو للهندسة المحدودة ذ

  المجموع (د.ب.): 500,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 7 مناقصة 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  40,931.600 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 SERVERS MAINTENANCE الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IT/CTSS/2020/06  8 مناقصة

  2,281,672.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0030 9 مناقصة الخدمات االستشارية لالشراف على تنفيذ مشروع تطوير شارع الفاتح 

   
 

 12 من 9 صفحة
 

  4,466,045.493 
 

DADABHAI CONSTRUCTION JV G R 
PROJECTS COMPANY FOR 
CONTRACTING 

1 

 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي في مملكة 
عربية ة الالبحرين ضمن المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادي

 ائمة المقاولين للمبانيق -والصندوق السعودي للتنمية 

 CPD-17/0010 10 مناقصة

  33,043.500 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 MUN/DP/38/2020 11 مناقصة BENTLEY MICROSTATION) تراخيص برنامج 10شراء عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  34,713.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 MUN/06/HR/2017 12 تجديد توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -9,900.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 13 أمر تغييري مناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس البلدي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -26,800.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 14 أمر تغييري البلديمناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  25,200.000 
 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 1 
 

  مناقصة جمع واصطياد الكالب الضالة المواد والمعدات
 

 MUN/AR/28/2020 15 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,729,781.487

 وزارة التربية والتعليم

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

  724,500.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 M/26/2020 1 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -724,500.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 M/26/2020 2 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول زايدات واالستثمارالخدمات والم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 0.000

 وزارة الداخلية

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

  243,562.620 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

 CA/1/2010 1 تجديد مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك والمزايدات واالستثمار الخدمات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 243,562.620
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 12 من 9 صفحة
 

  4,466,045.493 
 

DADABHAI CONSTRUCTION JV G R 
PROJECTS COMPANY FOR 
CONTRACTING 

1 

 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي في مملكة 
عربية ة الالبحرين ضمن المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادي

 ائمة المقاولين للمبانيق -والصندوق السعودي للتنمية 

 CPD-17/0010 10 مناقصة

  33,043.500 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 MUN/DP/38/2020 11 مناقصة BENTLEY MICROSTATION) تراخيص برنامج 10شراء عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  34,713.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 MUN/06/HR/2017 12 تجديد توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -9,900.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 13 أمر تغييري مناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس البلدي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -26,800.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 14 أمر تغييري البلديمناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  25,200.000 
 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 1 
 

  مناقصة جمع واصطياد الكالب الضالة المواد والمعدات
 

 MUN/AR/28/2020 15 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,729,781.487

 وزارة التربية والتعليم

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

  724,500.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 M/26/2020 1 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -724,500.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 M/26/2020 2 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول زايدات واالستثمارالخدمات والم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 0.000

 وزارة الداخلية

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

  243,562.620 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

 CA/1/2010 1 تجديد مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك والمزايدات واالستثمار الخدمات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 243,562.620

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

 12 من 10 صفحة
 

 وزارة الصحة

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

  2,793.600 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 

  623,086.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 2 

  12,215.280 
 

HASHIM PHARMACY 3 

  1,076,500.000 
 

UNION MEDISCIENCE 4 

  518,581.590 
 

JAFFAR PHARMACY 5 

  2,477,731.701 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  14,850.000 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

7 

  846,994.250 
 

ALJISHI EST. W.L.L 8 

  425,003.026 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

9 

  1,021,453.145 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  1,477,464.000 
 

CIGALAH PHARMACY 11 

  657,600.380 
 

GULF PHARMACY  12 

  701,586.610 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

13 

  المجموع (د.ب.): 9,855,859.582
 

 MOH/004/2020 1 مناقصة مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

  3,596.039 
 

GOLDEN BIO TRADING 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول  المواد والمعدات
 ن مجلس التعاو

 GHC-20-2019 2 مناقصة

  -3,596.039 
 

THE MEDICAL STORE  1 
 

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

 GHC-20-2019 3 أمر تغييري

  1,500.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 

  52,530.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  2 

  106,821.000 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  2,734.000 
 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 4 

  26,599.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

5 

نة توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية لمركز مدي المواد والمعدات
  خليفة ومركز عسكر الصحي

 

 MOH/119/2020 4 مناقصة

   
 

 12 من 11 صفحة
 

  244,518.000 
 

GULF PHARMACY  6 

  12,589.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 7 

  25,516.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 8 

  33,347.500 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 9 

  14,872.880 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  المجموع (د.ب.): 521,027.38
 

       ع الترسيات بالدينار البحريني:مجمو 10,376,886.962

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

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

  176,085.000 
 

MEXICO CLEANING SERVICES 1 
 

  ةلوزارة الصناعة والتجارة والسياح تقديم خدمات تنظيف المكاتب اإلدارية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MOIC/2020/01  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 176,085.000

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  14,265.200 
 

WHITE JEUAN CLEANING 1 
 

 1 4/2017 تجديد قهوةتنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقديم الشاي وال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  69,334.650 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 2 2/2017 تجديد توريد حجاب لقاعات المحاكم الخدمات والمزايدات واالستثمار

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 83,599.850

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

  -1,300.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

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

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,300.000-

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  707,687.400 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

رات لوزاتجديد وثائق تأمين األصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة با الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2024-2021والجهات الحكومية لمدة أربع سنوات 

 HFR/07/2020 1 مناقصة

  193,000.000 
 

DRIVE AUTO COSMETICS SHINE 
PHOLTERY 

  سيارة حكومية 40طرح مزايدة لعدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 1
 

 HFR/A01/2020 2 مزايدة
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 12 من 11 صفحة
 

  244,518.000 
 

GULF PHARMACY  6 

  12,589.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 7 

  25,516.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 8 

  33,347.500 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 9 

  14,872.880 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  المجموع (د.ب.): 521,027.38
 

       ع الترسيات بالدينار البحريني:مجمو 10,376,886.962

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

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

  176,085.000 
 

MEXICO CLEANING SERVICES 1 
 

  ةلوزارة الصناعة والتجارة والسياح تقديم خدمات تنظيف المكاتب اإلدارية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MOIC/2020/01  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 176,085.000

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  14,265.200 
 

WHITE JEUAN CLEANING 1 
 

 1 4/2017 تجديد قهوةتنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقديم الشاي وال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  69,334.650 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 2 2/2017 تجديد توريد حجاب لقاعات المحاكم الخدمات والمزايدات واالستثمار

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 83,599.850

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

  -1,300.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

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

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,300.000-

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  707,687.400 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

رات لوزاتجديد وثائق تأمين األصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة با الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2024-2021والجهات الحكومية لمدة أربع سنوات 

 HFR/07/2020 1 مناقصة

  193,000.000 
 

DRIVE AUTO COSMETICS SHINE 
PHOLTERY 

  سيارة حكومية 40طرح مزايدة لعدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 1
 

 HFR/A01/2020 2 مزايدة

   
 

 12 من 12 صفحة
 

  8,501.000 
 

ADNAN MOHAMMED 
ABDULRAHMAN BUCHEERI 

2 

  المجموع (د.ب.): 201,501
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 909,188.400

 وزارة المواصالت واالتصاالت

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # فائزالعطاء ال دينار بحريني عمالت أخرى

  44,000.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 
 

 SCHEDULE SHIFT/ROSTER SYSTEM FOR BAHRAIN الخدمات والمزايدات واالستثمار
ATC 

 TB/29550/2020 1 مناقصة

  54,075.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 
 

 MTT/PMA/01/2020 2 مناقصة كيب وصيانة المساعدات البحريةتر المواد والمعدات

  58,960.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

DESIGN AND  
SUPERVISION CONSULTANT FOR THE NEW ROYAL 

TERMINAL AND TEMPORARY VVIP TERMINAL 
FACILITY BIA 

 TB/28885/2020 3 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 157,035.000

 وزارة شئون الشباب والرياضة

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

  435,750.000 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 
 

  رياضةصهاريج المياه لمرافق وزارة شؤون الشباب والالستئجار التعاقد الزمني  االستثمارالخدمات والمزايدات و
 

 RFPMYS/9/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 435,750.000
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006لسنة  (6)لقانون رقم اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

2021( لسنة 1إعالن رقم )
 

  
أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات التصميمات  ذكورالمالقانون استنادا إلى     

 .والطلبات التي تم نقل ملكيتها، الصناعية التي تم إيداعها
 

 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     
 

 المسلسل للطلب . الرقم -1
 الطالب وعنوانه. اسم -2
 الطلب.تقديم  تاريخ -3
.وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها -4
تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب .-5
اسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل التصميم في مملكة البحرين.-6
أو النموذج الصناعي .الرسم  رقم-7
.تاريخ انقضاء الحقوق-8
  الحقوق .سبب انقضاء -9

 
  

 
 والملكية الصناعية الخارجية التجارية مدير إدارة

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن الر�سوم

والنماذج ال�سناعية اإعالن رقم )1( ل�سنة 2021
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 1752رقم الطلب:  ب ت /  
 .اسم الطالب :  فراري أس. بيه. أيه

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163عنوانه : فيا إيميليا إست 
 27/10/2020تاريخ تقديم الطلب: 

 وصف طلب التصميم:  سيارة
   08 -12:التصنيف

 الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتساسم 
  351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 

 990المنامة / السويفية, 
____________________________________

 1753رقم الطلب:  ب ت / 
 .اسم الطالب :  فراري أس. بيه. أيه

 مودينا، إيطاليا 41100-آي، 1163عنوانه : فيا إيميليا إست 
 27/10/2020تاريخ تقديم الطلب: 

 وصف طلب التصميم:  سيارة لعبة
 01 - 21:التصنيف

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس
  351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 

990المنامة / السويفية, 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 1760رقم الطلب:  ب ت / 
 اسم الطالب :  باير كونسيومر كير أيه جي

- باسيل، سي إتش 4052، 84عنوانه : بيتر ميريان ستريت 
 سويسرا

 15/12/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 غطاء خارجي -وصف طلب التصميم:  أداة طبية للمهبل 

 02-24التصنيف :
 الفكرية تي ام بي اجنتساسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية 

 351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 
 990المنامة / السويفية, 

____________________________________

 1761رقم الطلب:  ب ت / 
 اسم الطالب :  باير كونسيومر كير أيه جي

  – باسيل، سي إتش 4052، 84بيتر ميريان ستريت  عنوانه : 
 سويسرا 

 15/12/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 كامل -وصف طلب التصميم:  أداة طبية للمهبل 

 02-24التصنيف :
 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس

  351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 
990المنامة / السويفية, 
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 1765 /رقم الطلب:  ب ت 
 .اسم الطالب :  فراري أس. بيه. أيه

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163عنوانه : فيا إيميليا إست 
 11/01/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 وصف طلب التصميم:  سيارة
   08 -12التصنيف :

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس
  351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 

990المنامة / السويفية, 
____________________________________

 1766رقم الطلب:  ب ت / 
 .اسم الطالب :  فراري أس. بيه. أيه

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163عنوانه : فيا إيميليا إست 
 11/01/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 لعبةوصف طلب التصميم:  سيارة 
 01-21التصنيف :

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس
  351مجمع  5121طريق  1002مبنى  101عنوانه : شقة 

990المنامة / السويفية, 
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جميع الحقوق  الصناعية، انقضتبشأن الرسوم والنماذج  2006( لسنة 6( من القانون رقم )22استنادا للمادة )
.المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية المذكورة بالجدول أدناه

رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقالنموذج الصناعيرقم الرسم أو التسلسل

عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار181718/1/2021
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار281818/1/2021
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار381918/1/2021
االخطارعدم دفع الرسوم السنوية رغم 482018/1/2021
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار582118/1/2021
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار682218/1/2021
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�سنة 2006

  ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2021

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

ملكيتها،  نقل  مت  التي  الطلبات  اإيداعها،  مت  التي  املنفعة  ومناذج  الخرتاع  براءات  بطلبات 

والطلبات التي انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- رقم البراءة. 

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية

 

انق�ساء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

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

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

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه :

 رقم

الت�شل�شل

 رقم الرباءة

تاريخ انق�شاء احلقوق

  املرتتبة على الرباءة

 �شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على الرباءة

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية21 / 01 / 1201101322021
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رقم الدعوى: 2020/20/غرفة

اإعالن بالئحة طلب عاِر�س وتعديل طلبات

المدعي: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، وكيله المحامي الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي.

عنوان الوكيل: مملكة البحرين، المنامة 346، �شارع 4626، مبنى 14011، الطابق 16.

المدعى عليه الأول: بنك بي اإن بي باريبا، وكيله المحامي الأ�شتاذ ح�شن علي ر�شي. 

عنوان الوكيل: مملكة البحرين، المنامة 317، �شارع 1705، مبنى 361، الطابق 18.

المدعى عليها الثانية: �شركة الق�شيبي للتجارة والخدمات المحدودة  

اآخـــر عنـــوان معلوم لها: مملكة البحرين، و�شط المنامة، مجمع 316، �شارع 3، مبنى 365، �شقة 

.103

المدعى عليها الثالثة: الموؤ�ش�شة الم�شرفية العالمية وكيلها المحامي الأ�شتاذ نزار عقيل رئي�س

عنـــوان الوكيـــل: مملكـــة البحريـــن، الق�شيبية 338، طريـــق 3801، مبنـــى 15، الطابق العا�شر، 

مكاتب الخليج الفاخرة، مكتب 104.

طلبات الالئحة المعدلة:

يلتم�س المدعي من عدالة الهيئة الموقرة الحكم له بالآتي:

قبول التنازل وال�شلح في مواجهة المدعى عليه الأول.  .1

اإلزام المدعى عليهما الثانيـــة والثالثة بالت�شامن والنفراد باأن يوؤديا للمدعي مبلغًا مقداره   .2

44،875،600 دولر اأمريكي )اأربعة واأربعون مليونًا وثمانمائة وخم�شة و�شبعون األفًا و�شتمائة 

دولر اأمريكـــي( اأو مـــا يعادله بالدينار البحرينـــي والبالـــغ 16،918،101/200 )�شتة ع�شر 

مليونًا وت�شعمائة وثمانية ع�شر األفًا ومائة وواحد ودينار ومائتي فل�س(.

اإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد   .3

التام.

اإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالر�شوم والم�شروفات والأتعاب.  .4

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اآنفًا بطلبات الالئحة 

لة، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات  املعدَّ

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

    مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

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

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )39( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سفية ونقل ملكية حملها التجاري

ملوؤ�س�سة فردية اأخرى 

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

الم�شجلة  الت�شامن(،  �شركات  لخدمات  )كابري  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  وعبدالعظيم ح�شن، 

الفردية  للموؤ�ش�شة  التجاري  محلها  ملكيه  ونقل  وحلها،  ال�شركة  ت�شفية  طالَبين   ،1-97132 رقم  القيد  بموجب 

الم�شماة )الغالي للمقاولت وتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 42464.

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة مديري �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )كابري لخدمات �شركات الت�شامن( 

قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، وعمال بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم 

اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، وذلك خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي

GMAIL.COM@AGTTUBLI2013

34111135

اإعالن رقم )40( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة تو�سية ب�سيطة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

تغيير  132342-1، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  لل�شياحة(،  ا�شم )مزايا  التي تحمل  الب�شيطة  التو�شية 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )بالم كابيتال القاب�شة ذ.م.م(. 
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اإعالن رقم )41( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من �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�شيد/ عمار يو�شف 

للديترات  الحليبي  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  الحليبي،  محمد  حبيب 

)فالفل  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الخام�س  الفرع  تحويل  طالبًا   ،42668 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 

حبيب( اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن رقم )42( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ذيب غازي العالونة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فريق ليميتل�س لخدمات الت�شميم والتدريب(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،130062 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

2،000 )الفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جهاد ذيب غازي  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

العالونة، وعبداهلل عبدالنا�شر يا�شين �شالم الزعبي. 

اإعالن رقم )43( ل�سنة 2021  

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة  

اإىل �سركة ت�سامن  

    

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الخ�شب  لأعمال  )اإرتفك�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 500 مقداره  ت�شامن، وبراأ�شمال  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،107051

 AWAL خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فريدة بي بي قري�س خان كريم داد زرداد اآدم خان، و(

. KHALID AZAM و ،AZMAT ALI SAFI JANو ، DAD QURISH

اإعالن رقم )44( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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لعمل  اإدفينجرز  ا�شم )ذا جورني  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بدرية محمد عبدالواحد قا�شم جناحي، مالكة 

الحجوزات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119112، طالبة 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 المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )45( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�ستني فرديتني

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي الماي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الماي لل�شناعات المعدنية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

2057-2، والموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الماي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2057-7، طالبًا 

تحويل فرعين من الموؤ�ش�شتين اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة واحدة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأميرة جا�شم علي علي جا�شم الماي، وعبداهلل جا�شم علي 

علي جا�شم الماي، وعبدالكريم جا�شم علي علي جا�شم الماي.     

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 )46( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل 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 

ر�شا م�شيَّب غلوم موؤمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآ�شيا لل�شحن والتغليف(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 16161-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 20000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي ر�شا م�شيَّب غلوم موؤمن، 

ومع�شومة ح�شين كركو فريدون. 

اإعالن رقم )47( ل�سنة 2021

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 مكتب المعماري 

للخدمات وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ عبدالرحمن اأحمد عبداهلل محمد الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة 

طالبًا   ،1-133994 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العقارية(،  الم�شاريع  لإدارة  )اإ�شناد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
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 50،000 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )48( ل�سنة 2021

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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ وداد 

ال�شعر  ا�شم )�شالون كيوي لت�شفيف  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  البناء، مالكة  اأحمد عي�شى 

والتجميل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 134840، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )49( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد جمعه محمد المالكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نورا�شيات للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

اإلى  للعود(  )الفواح  والم�شميين  الموؤ�ش�شة  من  وال�شاد�س  الخام�س  الفرعين  تحويل  113579، طالبة  رقم  القيد 

وت�شجل  األف( دينار بحريني،  2،000 )ع�شرون  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها،  �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

 .MASUM AHMED MUSHAID ALIبا�شم كل من: مروة محمد جمعه محمد المالكي، و

اإعالن رقم )50( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع 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 ورثة ال�شيد/ ح�شين 

محمد �شادق ح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإلكترومك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14163، 

طالبين تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 2 و3 و4 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

10،080 )ع�شرة اآلف وثمانون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: ليلى اإ�شماعيل اأكبر ا�شماعيل، ويو�شف 

ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، وهيثم ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، وريَّان ح�شين محمد �شادق محمد 

ح�شين، واأحمد ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، ومي�شاء ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، وهديل ح�شين 

محمد �شادق محمد ح�شين، وليندا ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، وناهد ح�شين محمد �شادق محمد ح�شين، 

وعامر عو�س علي العالي، وعارف عو�س علي العالي، واأني�شة محمد �شادق محمد ح�شين، ومع�شومة محمد �شادق 
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محمد ح�شين ال�شاعاتي، ولبنى محمد �شادق محمد ح�شين، وتريزة اأنور ربيع ال�شعيد، وخديجه الجراري.

اإعالن رقم )51( ل�سنة 2021

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/ �شميرة 

اأكبر غالم ر�شا، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيتا تاور للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،80494

 GEORGEو ر�شا،  غالم  اأكبر  �شميرة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

.JOSEPH VETTIMOOTTIL KURIENو ،BABY ROYو ،PEACE COTTAGE JACOB

اإعالن رقم )52( ل�سنة 2021

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/ �شيدة 

اأرم اأر�شد علي محمد ح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة ال�شماء لال�شت�شارات(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،62535 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شيدة اأرم اأر�شد علي محمد 

  .ATTAURREHMAN HASHMIح�شين، و

اإعالن رقم )53( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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

الهند�شية(،  لال�شت�شارات  )الكوهجي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن  الحوكمة(،  لخدمات 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 51125-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

محمد  عبدالقادر  نبيل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األــف(  20،000  )ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالرحمن الكوهجي، وعبدالقادر نبيل عبدالقادر محمد الكوهجي.
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اإعالن رقم )54( ل�سنة 2021

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/ بتول 

ح�شين اأحمد عي�شى اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الدار البي�شاء للحالقة الرجالية(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،88654 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بتول ح�شين اأحمد 

عي�شى اأحمد، وبروبير �شاندرا دا�س �شوخة رانجان دا�س.

اإعالن رقم )55( ل�سنة2021 

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأحمد ح�شن المير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة روما للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 31082، طالبًا تحويل الفرعين التا�شع والعا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

 ABDULوبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خمي�س اأحمد ح�شن المير، و

    .MOHAMMAD HANEEFAو ،SALAM PUNATHUM KANDI

اإعالن رقم )56( ل�سنة 2021   

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة   

      

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

�شالح عبدالعال اأحمد علي، نيابة عن  ال�شركاء في �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )المعرفة الدائمة للتعليم 

والتدريب/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 139252، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

با�شم كل  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل  5،000 )خم�شة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

من: اأيمن بن محمد الجموعي رم�شاني، ومروان بن عبد الباقي بن عمر.  

اإعالن رقم )57( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من �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 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز ال�شرف �شباين كير للعالج الطبيعي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 98139، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة والم�شمى )ريفر�س العالمية للدعاية والإعالن(، اإلى 

موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ �شريفة ال�شيد ح�شين ر�شي ح�شين ف�شل، ومبا�شرتها متابعة 

اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )58( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع ب�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الزين للمجوهرات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 101614، طالبًا 

لكل  المملوكة  الم�شماة )الزين �س.م.ب.مقفلة(  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  لل�شركة  اإلى فرع  ال�شركة  تحويل 

من: في�شل نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ومريم نبيل عبداهلل الزين، ومحمد نبيل عبداهلل ح�شن الزين، ونورة نبيل 

عبداهلل ح�شن الزين، و�شمر م�شطفى عبدالرحمن الق�شيبي.

اإعالن رقم )59( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اإ�شماعيل اأحمد ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات البتكار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

63507-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )60( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

للمحا�شبة وال�شت�شارات، نيابة عن ورثة المرحوم ال�شيد/ مهدي كاظم �شلمان كاظم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شمه، الم�شجلة بموجب القيد رقم 15879، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

ال�شيد كاظم مهدي كاظم �شلمان، وال�شيد �شالح مهدي كاظم �شلمان.
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اإعالن رقم )61( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل 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(، نيابة عن الوريث ال�شيد/ جعفر عبا�س خمي�س يعقوب بموجب وكالته عن بقية ورثة المتوفي عبا�س 

خمي�س يعقوب ح�شن، المالك ال�شابق للموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى اللمبي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 38583، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة بجميع فروعها وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ جعفر عبا�س خمي�س يعقوب.

اإعالن رقم )62( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

لفرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي اإبراهيم محمد الماجد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات بالنتو(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 98225، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم ومقهى بكفيه( اإلى فرع بال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ذا اأوربان دابا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 139810-1، المملوكة 

لل�شيد/ فهد محمد عارف محمد �شادق.

اإعالن رقم )63( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

  

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

جعفر جا�شم محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون ال�شرخ�س للتجميل(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 26941-7، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 200 

و علي،  يو�شف  علي  اأمير  �شبينا  من:  كل  با�شم  ت�شجل  واأن  لها  ملكيتها  عن  وتنازلها  بحريني،  دينار  )مائتين( 

.SERAFINA FERNANDES

 

اإعالن رقم )64( ل�سنة 2021

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 
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عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز اأبو الهول(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 72719، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد عبدالعليم اأحمد محمد �شافعى.

اإعالن رقم )65( ل�سنة 2021

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 اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيدلية رفيدة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98607، بطلب 

تحويل كل من الفرع الأول من ال�شركة )�شيدلية رفيدة ذ.م.م( والفرع الثاني منها )�شيدلية الب�شيتين( اإلى ملكية 

ال�شيدة/ �شنية برهان الدين محمد علي العو�شي، وذلك بناًء على تنازل كافة ال�شركاء عن كامل ح�ش�شهم اإليها 

وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شمها.

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 )66( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

بموجب  الم�شجلة  الأمينول(،  ا�شم )برادات  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الماجد،  اإبراهيم محمد  علي 

)األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبة   ،4-98225 رقم  القيد 

 EMRAN HOSSAIN MOHAMMADدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي، و

 .ATAULLAH

اإعالن رقم )67( ل�سنة 2021

ب�ساأن ب�ساأن حتويل فرع ملوؤ�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/ اأنعام 

ح�شن محمد ح�شن فردان، المالكة لـ ال�شديقه لبيع الفواكه والخ�شروات )موؤ�ش�شة فردية(، والم�شجلة بموجب 

محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبة   )1-50275( رقم  القيد 

براأ�شمال وقدره 2000 )الفين( دينار بحريني، لت�شبح ال�شركة مملوكة من ال�شادة التالية ا�شمائهم: اأنعام ح�شن 

.FIROS PUTHIYEDATH،محمد ح�شن فردان


