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 قانون رقم )6( ل�شنة 2021

 بالت�شديق على اتفاقية ب�شاأن اخلدمات اجلوية

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية املالديف

بني وفيما وراء اإقليميهما

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى اتفاقية ب�شاأن اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية املالديف 

بني وفيما وراء اإقليميهما، املوقعة يف مقر اليكاو مبونرتيال يف 25 �شبتمرب 20١٩م،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ودق على اتفاقية ب�شاأن اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية  �شُ

اإقليميهما، املوقعة يف مقر اليكاو مبونرتيال يف 25 �شبتمرب 20١٩م،  املالديف بني وفيما وراء 

واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 �شعبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م
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 قانون رقم )7( ل�شنة 2021

بالت�شديق على النظام الأ�شا�شي ملركز العمل ملنظمة التعاون الإ�شالمي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 20١0 بالت�شديق على امليثاق املعدل ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2020 بالت�شديق على تعديل الفقرة الأوىل من املادة الثامنة 

من ميثاق منظمة التعاون الإ�شالمي،

وزراء  جمل�س  من  املعتمد  الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  العمل  ملركز  الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

اخلارجية مبنظمة التعاون الإ�شالمي يف دورته الثالثة والأربعني املنعقدة يف ط�شقند بجمهورية 

اأوزبك�شتان خالل الفرتة من ١8 اإىل ١٩ اأكتوبر 20١6م،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ودق على النظام الأ�شا�شي ملركز العمل ملنظمة التعاون الإ�شالمي املعتمد من جمل�س وزراء  �شُ

اخلارجية مبنظمة التعاون الإ�شالمي يف دورته الثالثة والأربعني املنعقدة يف ط�شقند بجمهورية 

اأوزبك�شتان خالل الفرتة من ١8 اإىل ١٩ اأكتوبر 20١6م، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 �شعبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

74



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

75



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

76



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

77



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

78



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

79



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

80



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

81



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

82



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

83



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

84



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

85



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

86



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

87



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

88



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

89



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

90



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

91



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

92



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

93



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

94



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

95



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

96



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

97



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

98

 مر�شوم رقم )35( ل�شنة 2021

بتعيني من�شَقني يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 20١7 بتعيينات يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )6٩( ل�شنة 2020 بتعيني م�شت�شار يف ديوان رئي�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )١١( ل�شنة 202١ باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنينَّ من�شقًا يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء بدرجة وكيل وزارة، ُكلٌّ من:

١- الدكتور يا�شر بن عي�شى النا�شر.

2- ال�شيدة يارا ر�شا فرج.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 5 �شعــبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م
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 مر�شوم رقم )36( ل�شنة 2021

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 20١2 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   20١6 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،

التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   20١٩ ل�شنة   )١6( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )64( ل�شنة 20١٩، والتدريب، املعدنَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب برئا�شة ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد، 

وع�شوية ُكلٍّ من:

١- ال�شيدة يارا ر�شا فرج.

2- ال�شيد ق�شي علي العري�س.

3- ال�شيد منذر عبداللطيف المداوي.

4- ال�شيدة �شارة اإ�شحاق ح�شن.

5- الآن�شة دلل اإقبال �شنقور.

باقي  ع�شوية  ومدة  �شنوات،  اأربع  اأع�شاء  ثالثة  واأول  املجل�س  رئي�س  ع�شوية  مدة  وتكون 

الأع�شاء ثالث �شنوات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 5 �شعــبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

100

 مر�شوم رقم )37( ل�شنة 2021

بتعيني رئي�س تنفيذي ل�شندوق العمل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

بالقانون رقم )١٩(  ل  املعدنَّ العمل،  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 2006  القانون رقم )57(  وعلى 

ل�شنة 20١5،

وعلى املر�شوم رقم )١4( ل�شنة 20١8 بتعيني رئي�س واأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل،

وعلى تو�شية جمل�س اإدارة �شندوق العمل،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد ح�شني حممد رجب رئي�شًا تنفيذيًا ل�شندوق العمل ملدة ثالث �شنوات.  ُيـعينَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 5 �شعــبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

101

 مر�شوم رقم )38( ل�شنة 2021

 بتعديل املادة )1( من املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2011 

باإن�شاء اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

والأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   20١١ ل�شنة   )١( رقم  املر�شوم  وعلى 

القت�شادي، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )١( من املر�شوم رقم )١( ل�شنة 20١١ باإن�شاء اللجنة العليا للرثوات 

الطبيعية والأمن القت�شادي، الن�س الآتي:

»ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي( برئا�شة �شاحب 

تتبع جمل�س  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الدفاع الأعلى، وُي�شار اإليها يف هذا املر�شوم بكلمة )اللجنة(، وت�شم يف ع�شويتها كاًل من:  

١-  �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك اآل خليفة – نائب رئي�س مجل�س الوزراء.

2-  معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة - نائب رئي�س مجل�س الوزراء.

3-  وزير الداخلية.

4-  وزير المتابعة بالديوان الملكي.

5-  وزير الخارجية.

6-  وزير النفط.

7-  وزير المالية والقت�شاد الوطني.

8-  وزير �شئون الكهرباء والماء.

٩-  الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 5 �شعــبان ١442هـ

الموافق: ١8 مار�س 202١م
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قرار رقم )1( ل�شنة 2021

باإعادة ت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س الهيئة العليا لل�شندوق الملكي ل�شهداء الواجب:

ل�شهداء  امللكي  ال�شندوق  باإن�شاء   20١6 ل�شنة   )١6( رقم  امللكي  الأمر  على  الطالع  بعد 

الواجب، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،

وعلى القرار رقم )١( ل�شنة 20١6 بت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب، 

املعدل بالقرار رقم )١( ل�شنة 20١٩،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب برئا�شتنا وع�شوية كل من:

١- �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة                         نائبًا للرئي�س

ع�شوًا. 2- �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة               

ع�شوًا. 3-  معالي الفريق اأول ركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة  

4- معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة            ع�شوًا.

ع�شوًا. 5-  �شعادة الفريق ركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي   

ع�شوًا. 6- �شعادة الفريق طارق ح�شن الح�شن            

ع�شوًا. 7- �شعادة اللواء ركن ال�شيخ عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة   

ع�شوًا. 8- �شعادة اللواء حقوقي الدكتور يو�شف را�شد فليفل   

املادة الثانية

تكون مدة الع�شوية يف الهيئة املذكورة اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلى

رئي�س الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان ١442هـ.

الموافق: ١8 مار�س 202١م.
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 قرار رقم )1( ل�شنة 2021

باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية

ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

التنمية  جمل�س  وتنظيم  باإن�شاء  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )٩( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

القت�شادية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )١( ل�شنة 20١8 باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية برئا�شة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية 

كل من:

١- �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة.

2- �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة.

3- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

4- الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو، نائبًا للرئي�س.

5- وزير المالية والقت�شاد الوطني.

6- محافظ م�شرف البحرين المركزي.

7- وزير العمل والتنمية الجتماعية.

8- وزير الموا�شالت والت�شالت.

٩- وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

١0- رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل.

١١- الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.

١2- رئي�س غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

١3- ال�شيد/ فاروق يو�شف الموؤيد.

١4- ال�شيد/ �شعود عبدالعزيز كانو.

١5- ال�شيد/ �شامر ماجد الج�شي.

١6- ال�شيد/ يو�شف عبداهلل علي ر�شا.

١7- ال�شيد/ طارق جليل ال�شفار.

١8- ال�شيد/ خالد عمرو الرميحي.

١٩- ال�شيد/ خالد علي را�شد الأمين.
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20- ال�شيدة/ نجالء محمد ال�شيراوي.

2١- ال�شيدة/ ر�شا محمد �شبكار.

22- ال�شيدة/ فاطمة عي�شى اإبراهيم.

23- ال�شيد/ علي مو�شى �شافعي.

املادة الثانية

تكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

رئي�س جمل�س التنمية القت�شادية

  �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعــبان ١442هـ

المــــــوافــــــق: ١8 مار�س 202١م
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 قرار رقم )17( ل�شنة 2021

بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )٩5( ل�شنة 20١٩ باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف وزارة املوا�شالت والت�شالت كل من:

ال�شيدة وفاء جا�شم محمد الن�شف      مديرًا لإدارة نظم المعلومات.  -١

ال�شيدة عائ�شة �شلمان �شند بن �شند     مديرًا لإدارة الت�شالت.   -2

ال�شيد �شلمان نبيل محمد �شكيب           مديرًا لإدارة ال�شئون التجارية والمناطق اللوج�شتية.  -3

املادة الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعــبان ١442هـ

المــــــوافــــــق: ١8 مار�س 202١م
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 قرار رقم )19( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )7( ل�شنة 2020 

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )3١( ل�شنة 20١5، واملعار�س، املعدًّ

لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2020 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

واملعار�س،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شاف اإىل الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم )7( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل 

جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س بند جديد برقم )٩( َن�شه الآتي:

٩- ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعــبان ١442هـ

المــــــوافــــــق: ١8 مار�س 202١م
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 قرار رقم )20( ل�شنة 2021

بتعيني مدير يف جهاز اخلدمة املدنية

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية،

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )4٩( ل�شنة 20١2 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، املعدل باملر�شوم 

رقم )55( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )١2( ل�شنة 202١ باإعادة ت�شمية ونقل تبعية ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عر�س رئي�س جهاز اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بجهاز  واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  العرادي  حم�شن  �شلمان  حممد  ال�شيد  ُيعنينَّ 

اخلدمة املدنية.

املادة الثانية

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره،  على رئي�س جهاز اخلدمة املدنية، تنفيذ 

ر يف اجلريدة الر�شمية. وُين�شًّ

 رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعــبان ١442هـ

المــــــوافــــــق: ١8 مار�س 202١م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )19( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )155( ل�شنة 2020

 ب�شاأن لئحة تنظيم قواعد واإجراءات احل�شول على الإجازة اخلا�شة

لالإعداد وامل�شاركة يف الألعاب والبطولت الريا�شية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

واإجراءات  قواعد  تنظيم  لئحة  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )١55( رقم  على القرار  الطالع  بعد 

احل�شول على الإجازة اخلا�شة لالإعداد وامل�شاركة يف الألعاب والبطولت الريا�شية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

من  الأوىل  الفقرة  و)4(  و)3(،  والثالثة،  الثانية  الفقرتني   )2( املواد  بن�شو�س  ُتــ�شتبَدل 

الإجازة  واإجراءات احل�شول على  تنظيم قواعد  ب�شاأن لئحة  ل�شنة 2020  القرار رقم )١55( 

اخلا�شة لالإعداد وامل�شاركة يف الألعاب والبطولت الريا�شية، الن�شو�س الآتية:

مادة )2( الفقرتان الثانية والثالثة:

الوظيفية،  ودرجته  ووظيفته،  و�ِشـنُّـه،  الإجازة،  م�شتِحـق  ا�شم  الطلب  يت�شمن  اأن  ويجب 

واجلهة التي ينتظم بها م�شتِحـق الإجازة، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، وا�شم اللعبة اأو البطولة 

الريا�شية.

ـة اأن ترفع اإىل الوزير تقريرًا �شنويًا ب�شاأن طلبات اإجازات املوظفني يف  وعلى الإدارة املخت�شنَّ

اجلهات احلكومية والعاملني يف القطاع اخلا�س.

مادة )3(: 

ة لهذا  ـة، ِوْفـقًا للنماذج املعدنَّ م طلب الإجازة بوا�شطة اجلهة امل�شتفيدة لالإدارة املخت�شنَّ يقدنَّ

اأو امل�شاركة، ما مل يُحـْل دون ذلك  ال�شاأن، وذلك قبل �شهر على الأقل من تاريخ فرتة الإعداد 

ال�شخ�س  م�شاركة  ُتـثِبـت  التي  امل�شتندات  بالطلب  وترَفـق  ـة،  املخت�شنَّ الإدارة  يته  ر جدِّ تقدنَّ مانع 

املتعلق به الطلب يف الألعاب اأو البطولت الريا�شية وم�شاركة املنتخب اأو النادي اأو الحتاد، وما 

يفيد احل�شول على اإذن الوزارة والحتاد الريا�شي بالن�شبة لالأندية، واللجنة الأوملبية بالن�شبة 

لالحتادات الريا�شية.

امل�شتفيدة.  اجلهة  دها  حتدِّ التي  بالأيام  املطلوبة  الإجازة  فرتة  الطلب  يت�شمن  اأن  ويجب 
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وُيـ�شرَتط اأن تتنا�شب فرتة الإجازة مع احلاجة الفعلية لالإعداد وامل�شاركة.

ـح اجلهة امل�شتفيدة يف حالة ما اإذا كان الطلب متعلقًا بالطواقم الإدارية ثالثة اأ�شخا�س  وتر�شِّ

ـَة الختيار فيما بينهم على اأ�شا�س الدرجة الوظيفية الأقل  للقيام باملهمة، تتوىل الإدارة املخت�شّ

العدد،  ذلك  تر�شيح  ر  تعذُّ حالة  ويف  باملهمة،  للقيام  اخلربة الالزمة  توافُـر  �شريطة  فالأعلى 

امل�شتفيدة  للجهة  الرجوع  اأو  املر�شَحـني  اأحد  اأو  املر�شح  على  املوافقة  ا  اإمنَّ ـة  املخت�شنَّ فلالإدارة 

لرت�شيح اأ�شخا�س اآخرين، اأو ال�شتعانة بذوي اخلربة لرت�شيح ال�شخ�س املنا�شب للقيام باملهمة.

مادة )4( الفقرة الأولى:

ـة بالَبـتِّ يف طلب الإجازة ورْفـِعه للوزير لعتماده خالل ع�شرة اأيام عمل  تقوم الإدارة املخت�شنَّ

من تاريخ تقدميه، وُيـعتَبـر فوات هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للطلب.

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 27 رجــب ١442هـ

الـمــــوافــــــق: ١١ مار�س 202١م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )60( ل�شنة 2021

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة البحري - جممع 941

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩77، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدنَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( 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 املعدنَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   20١٩ ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )28( ل�شنة 200٩، املعدنَّ

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(

ُيغرينَّ ت�شنيف العقار رقم 0٩06425١ الكائن يف منطقة البحري – جممع ٩4١ من ت�شنيف 
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 )MOH(  اإىل ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )PS(  مناطق اخلدمات واملرافق العامة

ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 200٩.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: ١6 رجــــب ١442هـ

الـمــــوافــــــق: 28 فبراير 202١م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )70( ل�شنة 2021

ب�شاأن ت�شنيف حدود عقار يف منطقة ال�شهلة ال�شمالية - جممع 441

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩77، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدنَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( 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 املعدنَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   20١2 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 20١7، العمراين، املعدنَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، )28( ل�شنة 200٩، املعدنَّ

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 0403386٩ الكائن يف منطقة ال�شهله ال�شمالية - جممع 44١  ت�شننَّ
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  لـِما  ِوْفقًا   )S( اخلدمية   املناطق  ت�شنيف  �شمن 

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

ل�شنة 200٩.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رجــب ١442هـ

الـمــــوافــــــق: ١4 مار�س 202١م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )71( ل�شنة 2021

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة البحري - جممع 937

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١3( ل�شنة ١٩77، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدنَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( 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 املعدنَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 20١٩ 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

)28( ل�شنة 200٩، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6،

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(

ـر ت�شنيف العقار رقم 0٩062726 الكائن يف منطقة البحري - جممع ٩37 من ت�شنيف  يغينَّ
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وارد  ِلـما هو  وفقًا   )REC( الرتفيهية املناطق  اإىل ت�شنيف   )RB( ال�شكن اخلا�س ب مناطق 

ق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّ

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 200٩.

 مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رجــب ١442هـ

الـمــــوافــــــق: ١4 مار�س 202١م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )6( ل�شنة 2021

 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اإدارة

رين من حوادث الـَمـْركبات �شندوق تعوي�س املت�شرِّ

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

من  رين  املت�شرِّ تعوي�س  �شندوق  ب�شاأن   20١4 ل�شنة   )6١( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

حوادث الـَمـْركبات،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

املادة )1(

رين من حوادث الـَمـْركبات على النحو الآتي: ـل جمل�س اإدارة �شندوق تعوي�س املت�شرِّ ُيـ�شكنَّ

 ١

ال�شيد/ عبدالرحمن حممد الباكر

ممثاًل عن م�شرف البحرين املركزي

  رئي�شًا 

 2

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

ممثاًل عن م�شرف البحرين املركزي

 نائبًا للرئي�س

3

ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة

ممثاًل عن الإدارة العامة للمرور

ع�شوًا

 4

ـر ح�شني ال�شيد/ جواد حممد �ُشـبنَّ

ممثاًل عن جمعية التاأمني البحرينية

ع�شوًا

5

ال�شيد/ عبداهلل �شالح �شلطان

ممثاًل عن جمعية التاأمني البحرينية

ع�شوًا

6

ال�شيد/ توفيق عي�شى �شهاب

من ذوي اخلربة والخت�شا�س

ع�شوًا

7

ال�شيد/ حممد كاظم عبداهلل كاظم

من ذوي اخلربة والخت�شا�س

ع�شوًا
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املادة )2(

تكون مدة ع�شوية املجل�س ثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور القرار.

املادة )3(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 27 رجــب ١442هـ

الـمــــوافــــــق: ١١ مار�س 202١م
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هيئة تنظيم الت�شالت

 اإعالن �شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت

باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�شركة )جنمة البحرين لتنظيم املوؤمترات ذ�م�م( 

 ١١ بتاريخ  املن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادر  الإعالن  اإىل  بالإ�شارة 

فرباير 202١ يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )35١0(، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه الأطراف 

ذوي امل�شلحة بعزمها على اإلغاء الرتاخي�س التالية املمنوحة لـ)�شركة جنمة البحرين لتنظيم 

املوؤمترات ذ.م.م( وذلك مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

اإىل تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س، والرتاخي�س  2002، ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة 

كالآتي:

١- الترخي�ـــس الممتاز لِخْدمـــات الت�شالت الدولية الممنوح ل�شركـــة )نجمة البحرين لتنظيم 

الموؤتمرات ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 20١8.

2-  الترخي�س العادي لتقديم ِخْدمات القيمة الم�شافة الممنوح لـ)�شركة نجمة البحرين لتنظيم 

الموؤتمرات ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 20١8.

وعلى ما تقدم، ُتـعتَبـر الرتاخي�س املذكورة اأعاله واملمنوحة لـ)�شركة جنمة البحرين لتنظيم 

املوؤمترات ذ.م.م( ملغاة اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�شالت
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 اإعالن رقم )2( ل�شنة 2021 

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر فرباير 2021 

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

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، نن�شر املناق�شات التالية:

 
 

   
 

 15 من 2 صفحة
 

  37,342.500 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 PT/CSD/MM/2020/148 3 مناقصة FERRULE المواد والمعدات

  62,300.000 
 

AHMED OMER TRADING W.L.L  1 
 

 VALVE STOP المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/160 4 مناقصة

  66,150.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 1 
 

  موصالت كهربائية المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/170  5 مناقصة

  30,427.800 
 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 1 
 

 IN/CSD/MA/2020/185 6 مناقصة PIPE, PVC المواد والمعدات

  578,850.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  موصالت كهربائية المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/192 7 مناقصة

  25,620.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 IN/CSD/MM/2020/182 8 مناقصة CUTOUT المواد والمعدات

  72,192.000 
 

SCHNEIDER ELECTRIC, UAE 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 3ة نظم المعلومات الجغرافية لمد تجديد تراخيص نظام شنايدر التابع لقسم
 سنوات

 RP-GIS  9-014-2018 تجديد

  144,540.000 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

PROVIDE ELA (ENTERPRISE LICENSE 
AGREEMENT) FOR ESRI GIS LICENSES FOR 

THREE YEARS 

 RS-GIS 10-089-2018 تجديد

  845,145.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تصميم وتصنيع وتسليم أحواض خرسانية مسبقة الصب تحت األرض / تحت 
  ك.ف وكابالت األلياف البصرية 220الطرق لتركيب كابالت جهد 

 

 11 4661/2020/3200 مناقصة

  77,596.849 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RP-CSD 12-133-2017 تمديد تقديم خدمات قراءة العدادات لمدة عامين

  192,780.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 PM-CSD 13-250-2018 تمديد 2020و 2019توفير خدمة قراءة العدادات لعام 

  45,600.000 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 PM-CSD 14-250-2018 تمديد 2020و 2019توفير خدمة قراءة العدادات لعام 

  -253,710.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RP-FRSD 15-131-2019 تغييريأمر  سنوات توفير خدمات النظافة العامة لمباني هيئة الكهرباء والماء لمدة ثالث

  -154,517.400 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RP-FRSD 16-131-2019 أمر تغييري سنوات توفير خدمات النظافة العامة لمباني هيئة الكهرباء والماء لمدة ثالث

  238,950.000 
 

IDOM INGENIERIA & CONSULTARIA 1 
 

خدمات استشارية لمشروع تغيير نوعية أغشية التناضح العكسي واألعمال  المواد والمعدات
ميم المصاحبة له بمحطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه شامل الدراسة والتص

  إعداد المناقصة واألشراف على التنفيذ
 

 PP-WPD  17-204-2019 مناقصة

  1,376,050.000 
 

MEKOROT 1 
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 TB/29872/2021 18 مناقصة خدمات األعمال االستشارية لعدد من مشاريع هيئة الكهرباء والماء

  486,801.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ة من مدار الساعاالستعانة بمصادر خارجيه للقيام بأعمال طوارئ المياه على 
 خالل مراكز طوارئ المياه لفترة ثالث سنوات

 RP-WDD 19-001-2020 أمر تغييري

  -1,070,136.000 
 

ARADOUS CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

عة من االستعانة بمصادر خارجيه للقيام بأعمال طوارئ المياه على مدار السا
 مراكز طوارئ المياه لفترة ثالث سنواتخالل 

 RP-WDD 20-001-2020 أمر تغييري

 
 

   
 

 15 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

28/02/2021 
 

 إلـى:
 

 

01/02/2021 
 

  

         
            

 الشركة العامة للدواجن

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

  1,528,115.085 
 

IACOVOU BROTHERS 
(CONSTRUCTION) LTD  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  بناء محطة التعبئة والتصنيف
 

 GPC-8/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,528,115.085

 المجلس األعلى للبيئة

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

  266,565.600 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  سنوات 4مركبة للمجلس األعلى للبيئة لمدة  41 استئجار
 

 SCE/5/2020  1 مناقصة

  59,400.000 
 

 1 شركة البحرين للمواشي
 

  شهر 27ومحمية العرين لمدة  لمنتزهتوريد لحوم طازجة  المواد والمعدات
 

 SCE/3/2020  2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 325,965.600

 هيئة الكهرباء والماء

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

  388,867.500 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 

  166,657.500 
 

ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO  

2 

  المجموع (د.ب.): 555,525.000
 

  كابالت أرضية المواد والمعدات
 

 PT/CSD/ZA/2020/163(LTC) 1 مناقصة

  218,890.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

 SUPPLY OF OIL, UNINHIBITED FOR ETD المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AY/2020/187 2 مناقصة
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 15 من 3 صفحة
 

  -600,658.000 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

عة من االستعانة بمصادر خارجيه للقيام بأعمال طوارئ المياه على مدار السا
 سنواتخالل مراكز طوارئ المياه لفترة ثالث 

 RP-WDD 21-001-2020 أمر تغييري

  1,450,621.000 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

عة من االستعانة بمصادر خارجيه للقيام بأعمال طوارئ المياه على مدار السا
 خالل مراكز طوارئ المياه لفترة ثالث سنوات

 RP-WDD 22-001-2020 أمر تغييري

  12,312.000 
 

 1 السيد علوى محمد مجيد العوامي
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20501/2015 23 تجديد 2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  19,800.000 
 

GOLDEN TULIP 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20501/2015 24 تجديد 2015/2016ومواقف السيارات للعام تجديد عقود استئجار المباني 

  13,200.000 
 

GOLDEN TULIP 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20501/2015 25 تجديد 2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  96,756.660 
 

GLOBAL EXPRESS COMPANY W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20501/2015 26 تجديد 2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  50,700.000 
 

GLOBAL EXPRESS COMPANY W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20501/2015 27 تجديد 2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  22,636.800 
 

Lalchand Ratanchand Tarachand 
Gajria 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/4135 28 تجديد استئجار مكاتب 

  45,273.600 
 

Lalchand Ratanchand Tarachand 
Gajria 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/4135 29 تجديد استئجار مكاتب 

  22,636.800 
 

Lalchand Ratanchand Tarachand 
Gajria 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/4135 30 تجديد استئجار مكاتب 

  423,840.000 
 

 1 شركة الفاتح العقارية
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TID/1345/2005 31 تجديد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون عقد تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,133,515.610

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

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

  31,968.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

والمزايدات الخدمات 
 واالستثمار

لصحية امستخدمي مكتب وخدمة التنظيف للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
  بمنطقة سنابس

 

 RFP-NHRA-2020-3  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 31,968.000

 بدالة انترنت البحرين

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

  75,631.500 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 STM-4الموافقة على تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط المحلي بسعة 
 SEEF NOC -الى مركز عمليات السيف 

 TB/23997/2017 1 تجديد

  369,600.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE 

  TB/10178/2009 2 تجديد
 

   
 

 15 من 4 صفحة
 

  33,489.610 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

البدالة الى مركز عمليات  STM-1تجديد اتفاقية تزويد خدمة انترنت بسعة 
 بالجفير من شركة بتلكو

 TB/24631/2017 3 تمديد

USD 242,625.000 91,712.250* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 4 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 570,433.360

 بناغاز

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

  75,643.147 
 

SIEMENS W.L.L 1 
 

-INT/BNGEC/TB20/05001F مناقصة STOCK REPLENISHMENT المواد والمعدات
AMA 

1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 75,643.147

 بنك البحرين للتنمية

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

  38,050.000 
 

DG JONES & PARTNERS M.E W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  عمال التنشيط والتجديد في مجمع سترة.أ -خدمات استشارات التكلفة 
 

 RFP/BBIC/SM/2020/01  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 38,050.000

 بوليتكنك البحرين

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

  177,735.600 
 

BATELCO 1 
 

 RFP/BP/005/2020 1 مناقصة خدمات االنترنت القطاع غير محدد

  6,218.310 
 

AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BP/007/2017 2 أمر تغييري أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 183,953.910

 تمكين

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

  48,274.859 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  غذائية ولوازم المطبخ في مكاتب تمكين دتوفير موا
 

 LF-190 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 48,274.859

 جامعة البحرين

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

  32,538.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 UOBQ/11/2016  1 تمديد استئجار سيارات

  500,000.000 
 

KANOO TRAVEL AGENCY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RFP/UOBP/9/2020 2 مناقصة توفير خدمات تذاكر السفر لجامعة البحرين

 
 

   
 

 15 من 5 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 532,538.000

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  40,500.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي 
    BENTLEY رخص برامج 

 TB/8622 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 40,500.000

 حلبة البحرين الدولية

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

  207,711.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 3مدة لتقديم خدمات الصيانة وتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  المواد والمعدات
  سنوات
 

 BIC/09/2020 1 مناقصة

  1,316,997.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

لسباق جائزة  والتيار المتردد عن بعدتوفير مولدات الطاقة الكهربائية االحتياطية  المواد والمعدات
  2023لى ا- 2021البحرين الكبرى لطيران الخليج من 

 

 BIC/08/2020 2 مناقصة

  403,941.600 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BIC/04/2020  3 مناقصة خدمات الصيانة للمنشآت والمباني لمدة ثالث سنوات

  168,550.200 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BIC/10/2020 4 مناقصة نواتخدمات صيانة المسطحات الخضراء في حلبة البحرين الدولية لمدة ثالث س

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,097,199.800

 العقاري لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى

  180,180.000 
 

 1 شركة زووم العقارية
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28302/2020 1 مناقصة توقيع اتفاقية إيجار مع شركة طه الدولية للخدمات الصناعية ذ.م.م

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  180,180.000

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م.

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

  319,863.600 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

طقة (الساحل العام ومنتوفير خدمات األمن والسالمة لمنطقة بالج الجزائر 
  الشاليهات)

 

 RFP/BAJRD/2020/04  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 319,863.600

 شركة تطوير للبترول

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

USD 1,223,606.490 462,523.253* 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

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

 TP-586-2020  1 مناقصة
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 15 من 6 صفحة
 

  453,471.000 
 

INTERTEK INDUSTRY  1 
 

 RFP/Tatweer/107/2018  2 تمديد توفير خدمات التفتيش من طرف ثالث النفط

  6,440.000 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 

  222,589.280 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 2 

  294,021.000 
 

XAERUS 3 

  المجموع (د.ب.): 523,050.28
 

 RFP/Tatweer/272/2019  3 مناقصة عقد لمده خمس سنوات لتوريد زيوت التشحيم والشحوم النفط

  838,800.000 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

 TP-668-2020 4 مناقصة  RFP/TWR/2020/72 -عقد زمني لتوفير خدمات األمن  النفط

  23,424.000 
 

ASIA BOLTS INDUSTRIES LLC 1 
 

 TP-674-2020  5 مناقصة  SUPPLY OF STUDBOLTS - RFP/TWR/2020/83 النفط

  1,384,910.417 
 

JOHN CRANE MIDDLE EAST FZE 1 
 

 FIVE (5) YEARS CALL- OFF LONG TERM PURCHASE النفط
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF JOHN CRANE 

SPARES. 
RFP/TATWEER/321/2019  

 

 TP-423-2019 6 مناقصة

  13,016,465.000 
 

NEWPARK DRILLING FLUIDS SPA 1 

  12,900,247.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 2 

  12,822,768.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 3 

  المجموع (د.ب.): 38,739,480
 

 DRILLING AND COMPLETION FLUIDS SERVICES النفط
 

 TP-629-2020 7 مناقصة

  594,868.378 
 

GULF TRADING DEVELOPMENT CO 1 

  616,403.897 
 

ESTEDAMA ENERGY SOLUTIONS 
WLL 

2 

  المجموع (د.ب.): 1,211,272.275
 

 FIVE (05) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF النفط
TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) - RFP/TWR/2020/34  

 

 TP-538-2020 8 مناقصة

  25,000.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 TB/29871/2021 9 تجديد  SUPPLY OF INDUSTRIAL GASES النفط

  151,599.570 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

 TP-676-2020 10 مناقصة SUPPLY OF FITTINGS - RFP/TWR/2020/85 النفط

  354,226.000 
 

HUNTING ENERGY SERVICES 
WELL INTERVENTION  

1 
 

 PROVISION OF OIL RECOVERY TECHNOLOGY النفط
SERVICE  

 TB/29812/2021 11 مناقصة

  73,624.000 
 

AL MANSOORI PETROLEUM 
SERVICES  

1 
 

 DEEP PENETRATION TUBING CONVEYED النفط
PERFORATION ( TCP ) SERVICES 

 RFP/Tatweer/40/2017 12 أمر تغييري

  1,965,824.000 
 

ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES 

1 
 

 TP-415-2019 13 أمر تغييري خدمات تحليل إنتاج آبار النفط النفط

 
 

   
 

 15 من 5 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 532,538.000

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  40,500.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي 
    BENTLEY رخص برامج 

 TB/8622 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 40,500.000

 حلبة البحرين الدولية

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

  207,711.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 3مدة لتقديم خدمات الصيانة وتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  المواد والمعدات
  سنوات
 

 BIC/09/2020 1 مناقصة

  1,316,997.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

لسباق جائزة  والتيار المتردد عن بعدتوفير مولدات الطاقة الكهربائية االحتياطية  المواد والمعدات
  2023لى ا- 2021البحرين الكبرى لطيران الخليج من 

 

 BIC/08/2020 2 مناقصة

  403,941.600 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BIC/04/2020  3 مناقصة خدمات الصيانة للمنشآت والمباني لمدة ثالث سنوات

  168,550.200 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BIC/10/2020 4 مناقصة نواتخدمات صيانة المسطحات الخضراء في حلبة البحرين الدولية لمدة ثالث س

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,097,199.800

 العقاري لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى

  180,180.000 
 

 1 شركة زووم العقارية
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28302/2020 1 مناقصة توقيع اتفاقية إيجار مع شركة طه الدولية للخدمات الصناعية ذ.م.م

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  180,180.000

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م.

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

  319,863.600 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

طقة (الساحل العام ومنتوفير خدمات األمن والسالمة لمنطقة بالج الجزائر 
  الشاليهات)

 

 RFP/BAJRD/2020/04  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 319,863.600

 شركة تطوير للبترول

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

USD 1,223,606.490 462,523.253* 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

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

 TP-586-2020  1 مناقصة

 
 

   
 

 15 من 7 صفحة
 

  629,595.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 OPEN HOLE AND CASED HOLE STRADDLE النفط
PACKER SERVICES 

 TP-647-2020 14 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 46,836,799.795

 شركة مطار البحرين

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

  30,429.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 BAC/304/2019 1 أمر تغييري وليمن القرصنة في مطار البحرين الد والحمايةالشبكي  األمنتوفير خدمات  الطيران

  43,089.900 
 

UNION STATIONERY 1 
 

 RFP/BAC/2020/10  2 مناقصة توفير القرطاسية لشركة مطار البحرين مشاريع المطار (غير مفعل)

  3,840.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

لدولي استعالمات مطار البحرين ا اتصالبجهة خارجية لتشغيل مركز  االستعانة الطيران
 االعالني بمبني المسافرين والصوت

 BAC/215/2018  3 أمر تغييري

  85,000.000 
 

MATAR BIN LAHIJ EXHIBITION 
ORGANISING 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

MONUMENT FOR THE INAUGURATION OF THE 
NEW PASSENGER TERMINAL BUILDING (NPTB) - 

BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA) 

 TB/29921/2021 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 162,358.900

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  81,950.000 
 

INTERSTATE CREATIVE PARTNERS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TC/003/2020 1 مناقصة مناقصة محدودة لتصميم وتطوير موقعين إلكترونيين

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  81,950.000

 شركة نفط البحرين

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

USD 2,220,900.000 839,500.200* 
 

AIG AND ALLIANZ 1 
 

 BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP النفط
PROJECT INSURANCE - TENDER FOR 

APPOINTMENT REINSURANCE BROKER AND 
LOCAL INSURER SERVICES 

 T160102)39( 1 تمديد

  208,000.000 
 

RAFFA CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

  نئ الصيادينالقيام باألعمال التأهيلية للموقع لتركيب محطات وقود متنقلة في موا النفط
 

 T19440 )43( 2 مناقصة

  176.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 
 

 Q19540-2 )26) (OS&E( 3 أمر تغييري ''SCHEDULED SLIPPING OF TWO BOAT ''SHARIO النفط

  857,000.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 
 

 OVERHAUL AND REPAIR OF HEAT EXCHANGERS النفط
AND COILS  

 t150053 4 تمديد

  89,112,020.000 
 

ADVANCED REFINING 
TECHNOLOGIES 

1 
 

ي فوجيني رالهيد توفير خدمة اإلدارة الدورة الكاملة لمحفز وحدة التكسير النفط
  ) سنوات5مشروع تحديث المصفاة لمدة خمس (

 

 T17863 )39( 5 مناقصة

  84,287.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 
 

 SCHEDULED SLIPPING OF BUNKER BARGE النفط
BAPCO-3 (OS&E) 

 T14268)26( 6 مناقصة
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 15 من 7 صفحة
 

  629,595.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 OPEN HOLE AND CASED HOLE STRADDLE النفط
PACKER SERVICES 

 TP-647-2020 14 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 46,836,799.795

 شركة مطار البحرين

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

  30,429.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 BAC/304/2019 1 أمر تغييري وليمن القرصنة في مطار البحرين الد والحمايةالشبكي  األمنتوفير خدمات  الطيران

  43,089.900 
 

UNION STATIONERY 1 
 

 RFP/BAC/2020/10  2 مناقصة توفير القرطاسية لشركة مطار البحرين مشاريع المطار (غير مفعل)

  3,840.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

لدولي استعالمات مطار البحرين ا اتصالبجهة خارجية لتشغيل مركز  االستعانة الطيران
 االعالني بمبني المسافرين والصوت

 BAC/215/2018  3 أمر تغييري

  85,000.000 
 

MATAR BIN LAHIJ EXHIBITION 
ORGANISING 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

MONUMENT FOR THE INAUGURATION OF THE 
NEW PASSENGER TERMINAL BUILDING (NPTB) - 

BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA) 

 TB/29921/2021 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 162,358.900

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  81,950.000 
 

INTERSTATE CREATIVE PARTNERS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TC/003/2020 1 مناقصة مناقصة محدودة لتصميم وتطوير موقعين إلكترونيين

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  81,950.000

 شركة نفط البحرين

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

USD 2,220,900.000 839,500.200* 
 

AIG AND ALLIANZ 1 
 

 BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP النفط
PROJECT INSURANCE - TENDER FOR 

APPOINTMENT REINSURANCE BROKER AND 
LOCAL INSURER SERVICES 

 T160102)39( 1 تمديد

  208,000.000 
 

RAFFA CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

  نئ الصيادينالقيام باألعمال التأهيلية للموقع لتركيب محطات وقود متنقلة في موا النفط
 

 T19440 )43( 2 مناقصة

  176.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 
 

 Q19540-2 )26) (OS&E( 3 أمر تغييري ''SCHEDULED SLIPPING OF TWO BOAT ''SHARIO النفط

  857,000.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 
 

 OVERHAUL AND REPAIR OF HEAT EXCHANGERS النفط
AND COILS  

 t150053 4 تمديد

  89,112,020.000 
 

ADVANCED REFINING 
TECHNOLOGIES 

1 
 

ي فوجيني رالهيد توفير خدمة اإلدارة الدورة الكاملة لمحفز وحدة التكسير النفط
  ) سنوات5مشروع تحديث المصفاة لمدة خمس (

 

 T17863 )39( 5 مناقصة

  84,287.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 
 

 SCHEDULED SLIPPING OF BUNKER BARGE النفط
BAPCO-3 (OS&E) 

  T14268)26( 6 مناقصة
 

   
 

 15 من 8 صفحة
 

  52,000.000 
 

SPECIALIZED OIL & GAS CO 1 
 

 T160100)28( 7 أمر تغييري توفير خدمة المعالجة الحرارية النفط

  372,531.000 
 

FLSMIDTH 1 
 

  سنوات 5قد زمني لمدة ع -تقديم خدمات الصيانة لقسم مناولة الكبريت  النفط
 

 T18043)65( 8 مناقصة

  215,280.000 
 

A RAHIM MOHD A RAHIM 
CONSULTANT FOR MANAGEMENT 
AND BUSINSS ADMINISTRATION 

1 

 

  تعيين استشاري لبرنامج تحديث بابكو النفط
 

 T21822 )39(  9 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 91,740,794.200

 طيران الخليج

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

  10,439.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 
 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE الطيران
AGREEMENT AT KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL 

AIRPORT - JEDDAH 

 TB/24101/2017 1 تجديد

  316,611.000 
 

ROYAL AIR MAROC 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT CASABLANCA الطيران
(CMN) AIRPORT 

 BTB 2-1818-04-18 مناقصة

  137,690.800 
 

SUNLIGHT INTERIORS & 
EXHIBITION SPC 

1 
 

 APPOINTING A CONTRACTOR FOR THE FIT-OUT الطيران
WORKS OF BOEING AIRCRAFT “B787” ENGINE 

STORE, EXTENSION OF ENGINE TOOLS STORE 
AND VARIOUS MODIFICATION WORKS OF GULF 
AIR WORKSHOPS AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT – AIR SIDE 

 BTB 3-2106-02-20 مناقصة

  94,949.000 
 

ARL SERVICES UK LIMITED 1 
 

  لصالة الرابعةا -الدولي خدمات سيارات بوجي في مطار لندن هيثرو  الطيران
 

 BTB 4-2148-05-20 مناقصة

  133,531.000 
 

IMPERIAL TRAVEL CENTRE 1 
 

 PASSENGER AND CARGO GENERAL SALES AGENT الطيران
FOR EGYPT 

 TB/13647/2011 5 تجديد

  101,060.000 
 

MIDDLE EAST CONTAINER 
MAINTENANCE SERVICES 

1 
 

 ITC 6-1382-6-15 تجديد AIRCRAFT WASH AND SEAT CHANGE SUPPORT الطيران

  54,775.000 
 

AIRPORT INTERNATIONAL GROUP 
COMPANY 

1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF OFFICE LEASE الطيران
AGREEMENT AT QUEEN ALIA INTERNATIONAL 

AIRPORT, JORDAN 

 TB/29746/2020 7 مناقصة

  102,846.000 
 

BOEING INC 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF DRY LEASE OF B787 الطيران
SIMULATOR AT BOEING TRAINING COMPASS IN 

LONDON GATWICK, UK  

 TB/29797/2021 8 مناقصة

  400,000.000 
 

ALMOAYYED INTERIORS 1 
 

 BTB 9-1929-01-19 أمر تغييري قاعة رجال االعمال في المبنى المطار الجديد إلنشاءتعيين مقاول  الطيران

  211,102.000 
 

LSG SKY CHEFS HAVACILIK 1 
 

  خدمات التموين في مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر أباد ، إنديد الطيران
 

 BTB 10-2134-03-20 مناقصة

  338,380.000 
 

ANJALI HOTELS PRIVATE LIMITED 1 
 

  الدولي ، كوشين ، الهندخدمات التموين الجوي في مطار كوشين  الطيران
 

 BTB 11-2135-03-20 مناقصة

  116,366.000 
 

CROWN PLAZA 1 
 

 CREW HOTEL ACCOMMODATION IN COCHIN الطيران
(COK), INDIA 

  BTB 12-2204-09-20 مناقصة
 

   
 

 15 من 9 صفحة
 

  468,107.000 
 

DUBAI AIRPORTS 1 
 

 RENEWAL OF THE LEASE AGREEMENT OF الطيران
FALCON GOLD LOUNGE IN DUBAI (DXB) 

CONCOURSE D 

 TB/26918/2019 13 تجديد

  61,677.000 
 

 S & L ASPIRE MANAGEMENT 
SERVICES 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT LARNACA INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/24110/2017 14 تجديد

  567,738.000 
 

TASHEEL MODERN SUPPORT 
SERVICE CO. LTD. 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT JEDDAH INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT  

 TB/20949/2015 15 تجديد

  226,961.000 
 

CELEBI NAS AIRPORT SERVICES 
PVT. LTD 

1 
 

 BRIGDE MIUNTED EQUIPMENT SERVICES AT الطيران
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT 

 ACEO/BTB/PD/97/2016 16 تجديد

  111,098.000 
 

ICO INTERNATIONAL 1 
 

 RENEWAL OF CONTRACT PASSENGER GENERAL الطيران
SALES AGENCY (GSA) IN MOROCCO 

 ITC 17-1785-02-18 تجديد

  2,722,668.000 
 

DOMODEDOVE AIRPORT 
HANDLING COMPANY 

1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT DOMODEDOVO الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT DME IN MOSCOW 

 TB/19694/2014 18 مناقصة

  72,897.000 
 

AERO SENSE NV/SA 1 
 

 BTB 19-2070-12-19 مناقصة توريد أنواع مختلفة من المواد المطهرة الطيران

  281,737.000 
 

I BUSINESS HOLDING LIMITED 1 
 

 BTB  20-2154-05-20 مناقصة تعيين وكيل سفريات في بنغالدش الطيران

  28,194.000 
 

AIRPLANE TECHNICS 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT COCHIN INTERNATIONAL 

AIRPORT COCHIN (COK) - INDIA  

 BTB 21-1692-8-17 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,558,826.800

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  39,724.000 
 

GLOBAL BUSINESS & PARTNER  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/24595/2017 1 تمديد االستثماراتتجديد التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب 

  1,233,139.177 
 

APCO WORLDWIDE LLC 1 

  65,415.000 
 

CONSULUM BAHRAIN CO 2 

  المجموع (د.ب.): 1,298,554.177
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

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

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,338,278.177

 مجلس الشورى

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

  543,984.750 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 05-2018 تجديد التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس الشورى

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  543,984.750

 مجلس المناقصات والمزايدات
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 15 من 9 صفحة
 

  468,107.000 
 

DUBAI AIRPORTS 1 
 

 RENEWAL OF THE LEASE AGREEMENT OF الطيران
FALCON GOLD LOUNGE IN DUBAI (DXB) 

CONCOURSE D 

 TB/26918/2019 13 تجديد

  61,677.000 
 

 S & L ASPIRE MANAGEMENT 
SERVICES 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT LARNACA INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/24110/2017 14 تجديد

  567,738.000 
 

TASHEEL MODERN SUPPORT 
SERVICE CO. LTD. 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT JEDDAH INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT  

 TB/20949/2015 15 تجديد

  226,961.000 
 

CELEBI NAS AIRPORT SERVICES 
PVT. LTD 

1 
 

 BRIGDE MIUNTED EQUIPMENT SERVICES AT الطيران
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT 

 ACEO/BTB/PD/97/2016 16 تجديد

  111,098.000 
 

ICO INTERNATIONAL 1 
 

 RENEWAL OF CONTRACT PASSENGER GENERAL الطيران
SALES AGENCY (GSA) IN MOROCCO 

 ITC 17-1785-02-18 تجديد

  2,722,668.000 
 

DOMODEDOVE AIRPORT 
HANDLING COMPANY 

1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT DOMODEDOVO الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT DME IN MOSCOW 

 TB/19694/2014 18 مناقصة

  72,897.000 
 

AERO SENSE NV/SA 1 
 

 BTB 19-2070-12-19 مناقصة توريد أنواع مختلفة من المواد المطهرة الطيران

  281,737.000 
 

I BUSINESS HOLDING LIMITED 1 
 

 BTB  20-2154-05-20 مناقصة تعيين وكيل سفريات في بنغالدش الطيران

  28,194.000 
 

AIRPLANE TECHNICS 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT COCHIN INTERNATIONAL 

AIRPORT COCHIN (COK) - INDIA  

 BTB 21-1692-8-17 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,558,826.800

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  39,724.000 
 

GLOBAL BUSINESS & PARTNER  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/24595/2017 1 تمديد االستثماراتتجديد التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة في جذب 

  1,233,139.177 
 

APCO WORLDWIDE LLC 1 

  65,415.000 
 

CONSULUM BAHRAIN CO 2 

  المجموع (د.ب.): 1,298,554.177
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

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

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,338,278.177

 مجلس الشورى

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

  543,984.750 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 05-2018 تجديد التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس الشورى

       البحريني:مجموع الترسيات بالدينار  543,984.750

  مجلس المناقصات والمزايدات
 

   
 

 15 من 10 صفحة
 

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

  90,090.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد TB/4462 1 

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 90,090.000

 مجلس النواب

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

  10,202.850 
 

 1 مجموعة األمثل
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29731/2020 1 تجديد تجديد عقد صيانة نظام األمثل

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 10,202.850

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  221,760.000 
 

UNISKILLS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  اآلثاروالبحرين للثقافة توفير خدمات تنظيفات لعدد ثالث مباني تابعة لهيئة 
 

 J1/2020  1 مناقصة

  -15,645.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28959/2020 2 أمر تغييري )SITPSتوريد خدمات مهنية لتكنولوجيا المعلومات (

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 206,115.000

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  2,300,291.537 
 

AL HASSANAIN CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  قاللياعمال ردم لمشروع 
 

 BTEA 166/2020 1 مناقصة

       بالدينار البحريني:مجموع الترسيات  2,300,291.537

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  12,316.500 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29470/2020 1 تجديد BLUECATتجديد عقد 

  154,350.000 
 

REALTIME TECHNOLOGIES 1 
 

 TB/28549/2020 2 مناقصة طلب شراء أساور الحجر المنزلي المواد والمعدات

  169,820.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 IGA/2020/05 3 مناقصة مشروع النظام الوطني للمواعيد

  551,250.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 IGA/2015/05 4 تجديد تطوير ودعم الخدمات اإللكترونية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 887,736.500

 هيئة تنظيم االتصاالت
 
 

   
 

 15 من 11 صفحة
 

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

USD 65,000.000 24,570.000* 
 

STREAM GROUP FZ LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TRA/RFP/2019/068 1 مناقصة تعيين شركة استشارية إلعداد دراسة حول أفضل نموذج لبدالة إنترنت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 24,570.000

 تنظيم سوق العملهيئة 

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

  105,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 تجديد

  143,850.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

PROVISION OF TEMPORARY TECHNICAL SUPPORT تجديد TB/5829/2007 2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 248,850.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى

  17,718.750 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MOW/HRD/03/2018 1 تمديد تزويد حراسة أمنية للوزارة

  49,486.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية واألعمال أعمال الصيانة الوقائية لمدة سنتين لتركيبات الكهربائية والميكانيك
  البسيطة في مجمع محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 BMD – 19/0003  2 مناقصة

  100,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  29,662,314.735 
 

(NASS CONTRACTING CO) JV 
(HUTA HEGERFELD SAUDIA LTD) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-18/0044 4 مناقصة الفاتح) األعمال الرئيسية مشروع تطوير(شارع

  794,760.255 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0024  5 مناقصة على شارع أم السعد 17إعادة إنشاء جسر 

  25,800.000 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

 SES-17/0007 6 تمديد شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف  المواد والمعدات

  245,000.000 
 

MOTT MACDONALD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مناقصة محدودة لدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع انشاء مرفق
 لمعالجة المخلفات المنزلية

 MUN/CMS/05/2019 7 مناقصة

  558,560.413 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

والطرق  1120و 117ريق ط – 111فتح طرق جديدة في الحد مجمع 
  المحيطة
 

 RDS-18/0003 8 مناقصة

  12,182.812 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-15/0004 9 أمر تغييري مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة سند، 

  850,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  )2022-2021المقاولة الزمنية لصيانة الجسور (محلي) (
 

 RDS-20/0024  10 مناقصة

  596,226.000 
 

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

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  الطرق ) المقاولة الزمنية لتوريد األيدي العاملة لقطاع2020-2022(
 

 RDS-19/0032  11 مناقصة
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 15 من 12 صفحة
 

  14,095.000 
 

HYDER CONSULTING MIDDLE EAST 
LIMITED 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشاريع الصرف الصحي 
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

  الصحي 
 Aالخدمات الهندسية االحتياطية فئة 

 ses-13/0077(A) 12 أمر تغييري

  39,590.000 
 

STANTEC KHONJI 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشاريع الصرف الصحي 
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

  الصحي 
 Aالخدمات الهندسية االحتياطية فئة 

 ses-13/0077(A) 13 أمر تغييري

  136,000.000 
 

 1 شركة محرقي ستوديوز
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لغرض إعداد نماذج  MUHARRQI STUDIOSالتعاقد المباشر مع شركة 
 تفاعلية ثالثية االبعاد للمخططات 

 TB/29845/2021 14 مناقصة

  32,999.799 
 

ALI MAKKI HASAN CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/SAM/17/2018 15 تمديد التأجير للصرف الصحي نظام لبلدية المنطقة الجنوبيةخدمات 

  807,643.344 
 

 1 شركة هيفن العقارية ذ.م.م
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/SAM/A14/2019 16 مزايدة استثمار جزء من عقار ممشى االستقالل

  109,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/28040/2019 17 أمر تغييري 995مشروع تطوير الطرق في مجمع 

  164,838.000 
 

GULF MEDIA INTERNATIONAL 1 
 

اشة شوتشغيل موقع إعالني من نوع  تأجيرتتطلع امانة العاصمة لطرح مزايدة  القطاع غير محدد
 ) سنوات5الكترونية على شارع الملك فيصل بمحافظة العاصمة لمدة خمس (

ثمر ميالدية وذلك للقطاع الخاص مقابل بدل انتفاع سنوي بحيث يتولى المست
 على المؤسسات  تأجيرهعلى نفقته بوضع اإلعالن وإعادة 

 MUN/CM/A05/2020  18 مزايدة

  53,300.363 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/30/2020 19 مناقصة تطوير عين ام غويفة في الرفاع

  29,458.340 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

MICROSTATION تجديد برنامج TB/10255/2009 20 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 34,298,973.810

 وزارة التربية والتعليم

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

  56,669.000 
 

ALMOAYYED COMMERCIAL 
SERVICES 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 بمدارس وإدارات وزارة التربية مناقصة صيانة أجهزة تقنيات المعلومات
  والتعليم
 

 S/36/2020 1 مناقصة

  58,375.000 
 

AL MOAYYED COMMERCIAL 
SERVICES 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 S/44/2020 2 مناقصة عليمصيانة أنظمة المراسالت واألرشفة االلكترونية في وزارة التربية والت

  1,669,591.350 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  زمنية لمدة ثالث سنوات تالمايكروسوفتوفير رخص 
 

 M/27/2020  3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,784,635.350

 وزارة الصحة

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

  7,350.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

 للتعاقدسقف الموافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية ال المواد والمعدات
/ خدمات نقل المخلفات الطبية الخطرة من  395/2017عقد رقم  -الداخلي

 المواقع الصحية غلى وحدة المعالجة

 TB/26839/2019 1 تمديد

 
 

   
 

 15 من 11 صفحة
 

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

USD 65,000.000 24,570.000* 
 

STREAM GROUP FZ LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TRA/RFP/2019/068 1 مناقصة تعيين شركة استشارية إلعداد دراسة حول أفضل نموذج لبدالة إنترنت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 24,570.000

 تنظيم سوق العملهيئة 

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

  105,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 تجديد

  143,850.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

PROVISION OF TEMPORARY TECHNICAL SUPPORT تجديد TB/5829/2007 2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 248,850.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى

  17,718.750 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MOW/HRD/03/2018 1 تمديد تزويد حراسة أمنية للوزارة

  49,486.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية واألعمال أعمال الصيانة الوقائية لمدة سنتين لتركيبات الكهربائية والميكانيك
  البسيطة في مجمع محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 BMD – 19/0003  2 مناقصة

  100,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  29,662,314.735 
 

(NASS CONTRACTING CO) JV 
(HUTA HEGERFELD SAUDIA LTD) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-18/0044 4 مناقصة الفاتح) األعمال الرئيسية مشروع تطوير(شارع

  794,760.255 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0024  5 مناقصة على شارع أم السعد 17إعادة إنشاء جسر 

  25,800.000 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

 SES-17/0007 6 تمديد شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف  المواد والمعدات

  245,000.000 
 

MOTT MACDONALD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مناقصة محدودة لدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع انشاء مرفق
 لمعالجة المخلفات المنزلية

 MUN/CMS/05/2019 7 مناقصة

  558,560.413 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

والطرق  1120و 117ريق ط – 111فتح طرق جديدة في الحد مجمع 
  المحيطة
 

 RDS-18/0003 8 مناقصة

  12,182.812 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-15/0004 9 أمر تغييري مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة سند، 

  850,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  )2022-2021المقاولة الزمنية لصيانة الجسور (محلي) (
 

 RDS-20/0024  10 مناقصة

  596,226.000 
 

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

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  الطرق ) المقاولة الزمنية لتوريد األيدي العاملة لقطاع2020-2022(
 

 RDS-19/0032  11 مناقصة

 
 

   
 

 15 من 13 صفحة
 

  36,750.000 
 

UNISKILLS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27745/2019 2 تمديد منظف بمجمع السلمانية الطبي 20خدمات عدد 

  50,000.000 
 

RCSI 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 FAMILY PRACTICE -طلب الموافقة على التعاقد المباشر 
RESIDENCY PROGRAM 

 TB/23953/2017 3 تجديد

  -110,600.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MOH/113/2019 4 أمر تغييري ) مواقع صحية5(لعدد توفير خدمات الحراسة األمنية 

  28,917.000 
 

COMPUTEC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  2006-386عقد رقم 
PRE-EMPLOYMENT HEALTH CHECK AUTOMATION 

SYSTEM 

 TB/24224/2017 5 تجديد

  -15,010.000 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

 MOH/002/2020  6 أمر تغييري SUPPLY OF DRUGS المواد والمعدات

  15,010.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

 MOH/002/2020  7 أمر تغييري SUPPLY OF DRUGS المواد والمعدات

  204,775.780 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 8 أمر تغييري مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

USD 31,305,690.000 11,833,550.820* 
 

 1 شركة فايزر
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29957/2021 9 مناقصة  PFIZER GULF FZ LLCشراء مباشر مع شركة فايزر 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,050,743.600

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  4,813.200 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MOIA/1/2018 1 تمديد التنظيف والضيافة

  6,473.250 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

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

  4,410.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

والمزايدات الخدمات 
 واالستثمار

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

  4,252.500 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 4 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي 

  8,872.605 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اكة صيانة المكيفات المركزية والمجزئة واألعمال الكهربائية وأعمال السب المواد والمعدات
 ة لهاوالنجارة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واالوقاف والمباني التابع

 5 2018-3 تمديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 28,821.555

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  75,575.000 
 

GULF HEALTH SERVICES 1 
 

 RFP/MLSD/2020/7  1 مناقصة ) من األجهزة التعويضية لألشخاص ذوي اإلعاقة75توفير عدد ( المواد والمعدات

  455,725.038 
 

 1 مرفأ البحرين المالي
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  2 16/2006 تجديد استئجار ثالثة طوابق ومواقف سيارات للوزارة
 

   
 

 15 من 14 صفحة
 

  38,844.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 

  20,791.680 
 

GULF HEALTH SERVICES 2 

  المجموع (د.ب.): 59,635.68
 

 RFP/MLSD/2020/2  3 مناقصة جتماعيتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل اال والمعداتالمواد 

  74,000.000 
 

REAL SOFT ADVANCED 
APPLICATION 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/13238/2010 4 تجديد صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 591,675.720

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  699,045.000 
 

KANOO CONSULTING SERVICES - 
KCS 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 HFR/02/2020 1 مناقصة HYPERIONمشروع أتمتة إجراءات إعداد وتنفيذ نظام 

  5,360,670.000 
 

 1 شركة صلة الخليج
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29844/2021 2 مناقصة كوميةالتعاقد مع شركة صلة الخليج لتوفير خدمات مراكز االتصال للجهات الح

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,059,715.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  317,696.400 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

PROCUREMENT OF TEXT (NAVTEX) SERVICE تجديد TB/12337/2010 1 

  48,000.000 
 

FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/18172/2013 2 تجديد 2014ادم تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري والق

  40,366.275 
 

MENA AEROSPACE ENTERPRISES 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

MAINTENANCE & SUPPORT SEARCH AND 
RESCUE-INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM 

  TB/29657/2020 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 406,062.680

 وزارة شئون اإلعالم

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

USD 52,746.580 19,938.207* 
 

HOOTSUITS INC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27704/2019 1 تجديد HOOTSUITE ENTERPRISE STANDARDصيانة نظام 

  1,000.000 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29754/2020 2 تمديد خدمات الصرف الصحي وحاويات القمامةتمديد عقد 

USD 137,592.000 52,009.776* 
 

 1 وكالة رويترز اإلخبارية
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29619/2020 3 تجديد تجديد عقد وكالة رويترز االخبارية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 72,947.983

 وزارة شئون الشباب والرياضة
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 15 من 14 صفحة
 

  38,844.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 

  20,791.680 
 

GULF HEALTH SERVICES 2 

  المجموع (د.ب.): 59,635.68
 

 RFP/MLSD/2020/2  3 مناقصة جتماعيتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل اال والمعداتالمواد 

  74,000.000 
 

REAL SOFT ADVANCED 
APPLICATION 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/13238/2010 4 تجديد صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 591,675.720

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  699,045.000 
 

KANOO CONSULTING SERVICES - 
KCS 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 HFR/02/2020 1 مناقصة HYPERIONمشروع أتمتة إجراءات إعداد وتنفيذ نظام 

  5,360,670.000 
 

 1 شركة صلة الخليج
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29844/2021 2 مناقصة كوميةالتعاقد مع شركة صلة الخليج لتوفير خدمات مراكز االتصال للجهات الح

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,059,715.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  317,696.400 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

PROCUREMENT OF TEXT (NAVTEX) SERVICE تجديد TB/12337/2010 1 

  48,000.000 
 

FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/18172/2013 2 تجديد 2014ادم تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري والق

  40,366.275 
 

MENA AEROSPACE ENTERPRISES 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

MAINTENANCE & SUPPORT SEARCH AND 
RESCUE-INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM 

  TB/29657/2020 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 406,062.680

 وزارة شئون اإلعالم

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

USD 52,746.580 19,938.207* 
 

HOOTSUITS INC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27704/2019 1 تجديد HOOTSUITE ENTERPRISE STANDARDصيانة نظام 

  1,000.000 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29754/2020 2 تمديد خدمات الصرف الصحي وحاويات القمامةتمديد عقد 

USD 137,592.000 52,009.776* 
 

 1 وكالة رويترز اإلخبارية
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/29619/2020 3 تجديد تجديد عقد وكالة رويترز االخبارية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 72,947.983

 وزارة شئون الشباب والرياضة
 
 

   
 

 15 من 15 صفحة
 

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

  98,998.988 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

  57,758.400 
 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ت تنظيف أرضيات الصاالت الرياضية والمضامير باألندية الوطنية والمنشآ
  التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة

 

 RFPMYS/11/2020  2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 156,757.388
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 



العدد: 3515 – الخميس 18 مارس 2021

130

رقم الدعوى: 202١/7/غرفة

اإعالن بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم 1

املحرر بتاريخ 7 مار�س 2021

المدعية: �شركة اإنف�شتريد �س.م.ب مقفلة، وكيلتها المحامية الأ�شتاذة زينب م�شلم غانم.

عنوانها: مكتب 7١، مبنى ١١3، طريق 383، المنامة 3١6، مملكة البحرين.

المدعـــى عليـــه الأول: الم�شرف الخليجـــي التجاري �س.م.ب. وكيـــاله المحامي الأ�شتاذ حاتم 

�شريف الزعبي والمحامي الأ�شتاذ حامد عبدالرحمن اآل محمود.

عنوانهما: برج الم�شرف العالمي، الطابق ١6، مبنى ١4١١، طريق 4626، مجمع 346، منطقة 

مرفاأ البحرين المالي.

المدعى عليها الثانية: تريد فاينن�س كوربوري�شن �شوي�س ليمتد.  

المدعى عليها الثالثة: تريد فاينن�س كوربوري�شن يوروب ج م ب هـ اأند كو ك ج.

المدعى عليه الرابع: ح�شين ب�شران.

المدعى عليه الخام�س: مرات �شالك.

المدعى عليه ال�شاد�س: �شارو كففيان.

المدعى عليه ال�شابع: كرمن كومال. 

 4054١، ٩ Monschauer Strabe :اآخر عنوان معلوم للمدعى عليهم من الثانية وحتى ال�شابع

 .Dusseldorf، Germany

جدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم ١ املحرر بتاريخ 7 مار�س 202١:

الجتمـــاع الأول بتاريـــخ 7 مار�س 202١ عند ال�شاعة 00:١2 ظهـــًرا والمحدد لت�شلُّم اأطراف   .١

الدعـــوى جـــدول مواعيد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله، وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريخ 2١ مار�س 202١ عنـــد ال�شاعة 00:١2 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .2

المدعـــى عليهـــم مذكرة الرد على لئحة الدعـــوى، ونهاية الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

تاريـــخ 28 مار�ـــس 202١ عند ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجـــل لتقديم اتفاق الأطراف   .3

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

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 4 اأبريـــل 202١ عند ال�شاعـــة ١2:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .4

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

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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تاريـــخ ١١ اأبريل 202١ عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجـــل لتقديم طلبات الإدخال   .5

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

الجتمـــاع الرابع بتاريـــخ ١8 اأبريل 202١ عنـــد ال�شاعة ١2:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .6

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

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

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

الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 25 اأبريل 202١ عند ال�شاعـــة ١2:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم   .7

كافـــة طلبات اإجراءات الإثبات، ونهايـــة الأجل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء 

وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريـــخ 2 مايـــو 202١ عند ال�شاعـــة ١2:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتبادل   .8

مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

 تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم من الثانية وحتى ال�شابع املذكورين 

اآنفًا بجدول مواعيد اإدارة الدعوى املحرر بتاريخ 7 مار�س 202١ يف الدعوى رقم 202١/7 وذلك 

عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 200٩ باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها 

بقانون  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  املنازعات مبوجب  لت�شوية  البحرين  غرفة 

رقم )30( ل�شنة 200٩، ليعلم.

     

   مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات اإدارة الت�شجيل

اإعالن رقم )305( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإليها ال�شيدة/ بروين اأختر اهلل  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اأختر(،  بروين  ا�شم )مقاولت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اإبراهيم،  دته 

6777٩، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام ١، 2، 3، 5، 6، و8 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد عرفان يا�شين جراغ دين 

حيات. 

اإعالن رقم )306( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

العتماد  موؤ�ش�شة  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيدة/ �شاهلين عبدالعزيز محمد المطلق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )22 

رو�شتر �شب�شيلتي كوفي منيجمنت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 8755٩، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  بارتنرز  كوفي  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

مقداره ١0،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.    

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )307( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ يعقوب اأحمد عبداهلل 

محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون �شباب الب�شيتين للحالقة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 
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القيد رقم 63448، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك   بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري 

 ،)ALKAHAIR MARKAT - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY شركة اأ�شواق اأبواب الخير/ت�شامن�(

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يعقوب اأحمد عبداهلل محمد، وها�شم 

يعقوب اأحمد عبداهلل محمد. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )308( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اإيرث ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١2٩33١-١، طالبين  الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )وايلد 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيدة اأمل محمد خليفة اأحمد 

خليفة المال، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )309( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ عادل محمد فا�شل  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

نظام دين �شباح خان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت الالآلىء البي�شاء(، الم�شجلة بموجب 

اإلى  لالت�شالت(  البي�شاء  )الالآلىء  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  تحويل  رقم 85١7٩-١، طالبًا  القيد 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.TAUSIF HASAN KHAN با�شم كل من: عادل محمد فا�شل نظام دين �شباح خان، و

اإعالن رقم )310( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامي ح�شين �شعيد 

ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الذوادي، مالك  اإبراهيم عي�شى عبداهلل  ال�شيد/  نيابة عن  المخرق،  محمد 

)مطعم عوا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ٩0803-١، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 2، 3 و4 والم�شماة 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  والإلكترونية(  الكهربائية  لالأدوات  الذوادي  )بوابة 
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مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم عي�شى عبداهلل محمد الذوادي، و

.NASEED THUNDIKANDYو ،NASEED THATTAN KANDIYILو ،RASHID PUTHAN PURAYIL

اإعالن رقم )311( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد اإبراهيم جا�شم 

مال اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مغ�شلة ماجد ال�شريعة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76437، 

طالبا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )مغ�شلة 

اإك�شبر�س ماجد ال�شريعة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد 

.SHYAM RAJاإبراهيم جا�شم مال اهلل، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )312( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليها ال�شيد/ محمد اإقبال بركات  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

علي محمد رم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بركات لالأدوات الب�شيطة الم�شتعملة(، الم�شجلة 

اإلى �شركة  بموجب القيد رقم 78044، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اأبيورن للمقاولت(، 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه.

اإعالن رقم )313( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة 

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )مر�شى البحرين لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

5٩452، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم )�شركة الخليج للتعمير ذ.م.م(. 
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اإعالن رقم )314( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

بحرين  )ميال  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

بروفي�شونال بودي/ ت�شامن(، نيابًة عن ال�شيد/ اإبراهيم ح�شن اأحمد عبداهلل �شمطوط، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )الو�شامة التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4066١، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة 

والم�شمى )بايو زيد الخليج للمعدات الطبية(،  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

ام  اأحمد عبداهلل �شمطوط، وهمنَّ اإبراهيم ح�شن  با�شم كل من:  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل  ١0،000 )ع�شرة 

اإبراهيم محمد اأبوزيد، وحمادة اإبراهيم محمد اأبوزيد.

اإعالن رقم )315( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اأحمد علي مهدي  اإليها ال�شيد/  باأنه قد تقدمت  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

عبدالنبي ح�شن خلف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كانيون للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

١١٩804-١، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

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

اإعالن رقم )316( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ رغداء ال�شيد مو�شى 

جعفر العلوي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جوري للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 5٩300، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )وافيابا�س اأون لين( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

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

 .PRAMOD BABY JOSEPH، JACOB THOMASفي�شل اأحمد �شاهين جناحي، و

  

اإعالن رقم )317( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيدة/ وفاء الخ�شر �شالح 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الزجاجية(،  للمواد  )المينار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ر،  ُمَن�شنَّ

ذات  �شركة  اإلى  الزجاجية(،  للمواد  روما  )كويك  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبة   ،82554

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: وفاء 

ر، وناري�س كومار، و�شماع راني. الخ�شر �شالح ُمَن�شِّ

اإعالن رقم )318( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل فرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة 

المهنية  الت�شامن   �شركة  اإليها  تقدمت  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المحترفة الم�شماة  )كرو بي اإج/ ت�شامن(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ال�شحاب 

ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبة   ،2-34878 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الأحدية(،  لت�شليح 

الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )اإنماء للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2545٩-١، البالغ 

راأ�شمالها مبلغًا مقداره ١0،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )319( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ زاهد ر�شيد اأحمد تاج 

الدين اأحمد دين الدين محمد دين، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزاهد للتنجيدات(، 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  و4  و3   ١ اأرقام  الموؤ�ش�شة  تحويل فروع  القيد رقم 7١١48-١، طالبًا  بموجب  الم�شجلة 

محدودة قائمة بذاتها، وبرقم القيد نف�شه، وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

زاهد ر�شيد اأحمد تاج الدين احمد دين الدين محمد دين. 

اإعالن رقم )320( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اأحمد ح�شن  ال�شيد/ ح�شن  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

جمعه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات جمعه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١2585،  طالبا 

تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من : ح�شن اأحمد ح�شن جمعه، و�شركة )اآيوت لإدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م(  

الم�شجلة بموجب القيد رقم 73284.
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اإعالن رقم )321( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )مطعم ال�شعلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47676، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: علي ر�شي علي اأحمد، وعواطف جا�شم محمد ر�شي. 

اإعالن رقم )322( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم عبا�س علي 

عبا�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوتيك نور الفجر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 627١١، طالبة 

تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 3 و4 و5 و6 و7 و٩ و١0 و١2 و١4 و١5 و١6 و١٩ و2١ و22 و24 و25  اإلى �شركة ت�شامن 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم عبا�س علي عبا�س، 

وها�شم يعقوب اأحمد عبداهلل محمد.

 

اإعالن رقم )323( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ هاني علي جمعه علي، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هاني دريمز للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3٩787، طالبًا 

تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )هاني دريمز للمقاولت( اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 MOHAMMADمقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاني علي جمعه علي عبداهلل، و

.ANWAR AHMAD PEER ALLIو ،SARWAR ALI SHAH

اإعالن رقم )324( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ دنيا عبداهلل بخيت 
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خمي�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بي تي بي التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١١6١25، 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبة 

 SANTHOSH THADATHIL١،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: دنيا عبداهلل بخيت خمي�س، و

.ABRAHAM

 

اإعالن رقم )325( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 AL KINDI W.L.L SPECIALISED الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شت�شفى الِكْندي التخ�ش�شي ذ.م.م

HOSPITAL(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65٩52، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 3،300،000 )ثالثة ماليين وثالثمائة األف( دينار بحريني، 

 AL KINDI SPECIALISED HOSPITAL وتغيير ا�شمها التجاري اإلى �شركة )م�شت�شفى الِكْندي �س.م.ب مقفلة

 .)Hospital B.S.C. Closed

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )326( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نجالء ربيعة ال�شيخ 

محمد بوح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المهارات العالية للكمبيوتر(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76078، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: را�شد علي را�شد علي مهنا البوعينين، و

 .MUHAMMAD ASHRAF THAZHEPARAMBAN

اإعالن رقم )327( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة و ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شن محمد عبداهلل 

علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شطوطه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ٩36٩، طالبًا تحويل 

بحريني،  دينار  )األف(   ١،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها  قائمة  ت�شامن  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع 

 .MOHAMMED ALAMGIR ABDUL KHALEKوت�شجل با�شم كل من: ح�شن محمد عبداهلل علي، و


