
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين

ال�شنة الرابعة وال�شبعون



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين

 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3530 – الخميس 20 مايو 2021

3

5����������������������������� مر�ضوم�رقم�)67(�ل�ضنة��2021بت�ضكيل�مجل�س�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�ضة

مر�ضوم�رقم�)68(�ل�ضنة��2021بتعيين�رئي�س�تنفيذي�للهيئة�العامة�للريا�ضة����������������������������6

قرار�رقم�)28(�ل�ضنة��2021بتعيين�مديَرين�في�وزارة��ضئون�ال�ضباب�والريا�ضة��������������������������7

ين�بالقيام �قرار�رقم�)47(�ل�ضنة��2021ب�ضاأن�الت�ضريح�لُكـتَّـاب�عدل�خا�ضِّ

8������������������������������������������������������� بكافة�اأعمال�التوثيق�المن�ضو�س�عليها�في�القانون

10�������������������������������� )COVID-19(قرارات�من�وزارة�ال�ضحة�ب�ضاأن�م�ضتجدات�فيرو�س�كورونا

قرار�رقم�)27(�ل�ضنة��2021ب�ضاأن�ا�ضتبدال�ع�ضوية�في�اللجنة�الوطنية�

24��������������������������������������������������������������������������������� للإر�ضاد�والتوجيه�المهني�

قرار�رقم��)30(�ل�ضنة��2021ب�ضاأن�تعيين�مجل�س�اإدارة�موؤقت�لنادي�روتاري�العدلية��������������������25

ـط�التف�ضيلي�الجزئي�� قرار�رقم�)110(�ل�ضنة��2021ب�ضاأن�المخطَّ

27����������������������������������������������������������������������� لمنطقة�النَّـبيه��ضالح�مجمع�)381(

اإعلن�رقم�)4(�ل�ضنة��2021ب�ضاأن�قرارات�التر�ضية�ال�ضادرة�

في�المناق�ضات�خلل��ضهر�اأبريل�2021��������������������������������������������������������������������32

41������������������������������������������������������� اإعلن�من�مجل�س�تنظيم�مزاولة�المهن�الهند�ضية

الإعلنات�ال�ضادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�ضنة��2006

42������������������������������������������ ب�ضاأن�الر�ضوم�والنماذج�ال�ضناعية�اإعلن�رقم�)13(�ل�ضنة�2021

45������������������������������������������������������������������������������������� اإعلنات�اإدارة�الت�ضجيل

50����������������������������������������������������������������������������������������������������� ا�ضتدراك





العدد: 3530 – الخميس 20 مايو 2021

5

�مر�ضوم�رقم�)67(�ل�ضنة�2021

بت�ضكيل�جمل�س�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�ضة

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة، 

وبناًء على تر�شيح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـل جملـ�س اإدارة الهيئـة العامة للريا�شة برئا�شـة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة،  ُيـ�شـكَّ

وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- �شمو ال�شيخ �شلمان بن محمد بن عي�شى اآل خليفة   

2- ال�شيد اأيمن بن توفيق الموؤيد.

3- ال�شيد نبرا�س محمد علي طالب.

4- الآن�شة هادية محمد فتح اهلل محمد فتح اهلل.

5- الدكتور توما�س جايم�س روزندت�س. 

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

املادة�الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والريا�شة  لل�شباب  على رئي�س املجل�س الأعلى 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 12 مـــــايــــو 2021م 
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�مر�ضوم�رقم�)68(�ل�ضنة�2021

بتعيني�رئي�س�تنفيذي�للهيئة�العامة�للريا�ضة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

لل�شباب  الأعلى  للمجل�س  م�شاعد  عام  اأمني  بتعيني  ل�شنة 2016  رقم )59(  املر�شوم  وعلى 

والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة، 

وبناًء على تر�شيح جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة،

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد عبدالرحمن �شادق ع�شكر رئي�شًا تنفيذيًا للهيئة العامة للريا�شة بدرجة وكيل  ُيـعيَّ

وزارة.

املادة�الثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، ُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 12 مـــــايــــو 2021م 
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�قرار�رقم�)28(�ل�ضنة�2021

بتعيني�مديَرين�يف�وزارة��ضئون�ال�ضباب�والريا�ضة

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 2010، 

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

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، املعدل 

باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ُكـلٌّ من: يعيَّ

مديرًا لإدارة تمكين ال�شباب 1- ال�شيد م�شاعد �شلمان م�شاعد م�شعود 

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية 2- ال�شيد يو�شف فوؤاد يو�شف المحرقي  

املادة�الثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�ضلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 مـــايـــــو 2021م 
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وزارة�العدل�وال�ضئون�الإ�ضلمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)47(�ل�ضنة�2021

ني�بالقيام �ب�ضاأن�الت�ضريح�لُكـتَّـاب�عدل�خا�ضِّ

بكافة�اأعمال�التوثيق�املن�ضو�س�عليها�يف�القانون

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

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

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

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

الإلكرتونية،

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

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

الأخ�س املادة )3( منه،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة امل�شاعد للمحاكم والتوثيق،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

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

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

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

1-  نزار عبداهلل حبيب يحيى.

2-  منال علي عبا�س علي �شاحي.

3-  علي جعفر مكي الجبل.

4-  فاتن عبداهلل جعفر الحداد.

ـاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكـتَّ

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

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

ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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املادة�الثانية

على وكيل الوزارة امل�شاعد للمحاكم والتوثيق تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل بِه من اليوم 

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

وال�ضئون�الإ�ضلمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شـدر بتاريخ: 6 �شــــوال 1442هـ

الـمـــــوافــــــق: 18 مـايـــو 2021م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)57(�ل�ضنة�2021

�بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)44(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�يف�حمال�التدليك�)امل�ضاج(

)COVID-19(لحتـواء�ومْنـع�انت�ضار�فريو�س�كورونـا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  )امل�شاج(  التدليك  حمال  يف 

املُعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2021، 

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )1( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

حمال التدليك )امل�شاج( لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة 

للقرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف حمال التدليك 

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

1- يقت�شـــر دخول محال التدليك )الم�شاج( علـــى الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا 

الم�شتجـــد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منه ممن تزيد اأعمارهم علـــى ثمانية ع�شر �شنة، 

 ”BeAware“ ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي

اأو غيره من التطبيقات المعتمدة.

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

  

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)58(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواردة�بالدليل�الإر�ضادي�املُحدث�لعودة�الن�ضاط�

الريا�ضي�للأندية�ال�ضحية�والأكادمييات�الريا�ضية�وامللعب�اخلارجية�لحتواء�ومْنع�

انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�)COVID-19(�املُعتمد�بالقرار�رقم�)45(�ل�ضنة�2021

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )45( ل�شنة 2021 باعتماد الدليل الإر�شادي املحدث لعودة 

الن�شاط الريا�شي لالأندية ال�شحية والأكادمييات الريا�شية واملالعب اخلارجية لحتواء ومْنع 

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

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الدليل  الواردة يف  الريا�شية(  املن�شاأة  ا�شرتاطات )مقر  الأوىل من  الفقرة  ُي�شتبدل بن�س 

الإر�شادي املحدث لعودة الن�شاط الريا�شي لالأندية ال�شحية والأكادمييات الريا�شية واملالعب 

رقم  بالقرار  املُعتمد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  اخلارجية 

)45( ل�شنة 2021، الن�س الآتي:

• يقت�شـــر دخـــول المن�شـــاآت الريا�شية علـــى الحا�شلين علـــى التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا 
الم�شتجـــد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منه ممن تزيد اأعمارهم علـــى ثمانية ع�شر �شنة، 

 ”BeAware“ ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي

اأو غيره من التطبيقات المعتمدة.

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)59(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواردة�بالدليل�الإر�ضادي�لعودة�اجلماهري�

�)COVID-19(لحتواء�ومْنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

املُعتمد�بالقرار�رقم�)46(�ل�ضنة�2021

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )46( ل�شنة 2021 باعتماد الدليل الإر�شادي لعودة اجلماهري 

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

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الدليل  يف  الواردة  الدخول(  )اإجراءات  ا�شرتاطات  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُي�شتبدل 

الإر�شادي لعودة اجلماهري لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املُعتمد 

بالقرار رقم )46( ل�شنة 2021، الن�س الآتي:

• يقت�شر دخول المن�شاآت الريا�شية على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد 
)COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيد اأعمارهم على ثمانية ع�شر �شنة، ويكون الإثبات 

باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي “BeAware” اأو غيره من 

التطبيقات المعتمدة.

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)60(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)47(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�على��ضالت�العر�س�بدور�ال�ضينما

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )47( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

 ،)COVID-19( على �شالت العر�س بدور ال�شينما لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  )اأوًل( من  الفقرة  البند )1( من  بن�س  ُي�شتبدل 

 )COVID-19( على �شالت العر�س بدور ال�شينما لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

على  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )47( رقم  للقرار  املرافقة 

 ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  انت�شار فريو�س  ومنع  ال�شينما لحتواء  بدور  العر�س  �شالت 

الن�س الآتي:

1-  يقت�شـــر دخـــول �شـــالت العر�س بدور ال�شينما علـــى الحا�شلين على التطعيـــم �شد فيرو�س 

كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيـــد اأعمارهم على ثمانية ع�شر 

�شنـــة، ويكـــون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)61(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)46(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�يف�املن�ضاآت�التي�حتتوي

على�برك�وحمامات��ضباحة�لحتواء�ومْنع�انت�ضار

)COVID-19(فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

امات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا  تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على ِبَرك وحمَّ

امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )4( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )46(  للقرار  املرافقة   )COVID-19(

تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي:

4- يقت�شـــر دخول برك وحمامات ال�شباحة الداخلية على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س 

كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيـــد اأعمارهم على ثمانية ع�شر 

�شنـــة، ويكـــون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)62(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)51(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�عند�اإقامة�املنا�ضبات�والفعاليات

)COVID-19(لحتواء�ومْنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )51( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

 ،)COVID-19( عند اإقامة املنا�شبات والفعاليات لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ب�شاأن   2021 ل�شنة   )51( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  من   )1( البند  بن�س  ُي�شتبدل 

ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها عند اإقامة املنا�شبات والفعاليات لحتواء ومْنع انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي: 

 )COVID-19( 1- اقت�شار الح�شور على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد

اأو المتعافيـــن منه ممن تزيد اأعمارهم على ثمانية ع�شر �شنة، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة 

التطبيقات  الدالـــة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعـــي “BeAware” اأو غيره من 

المعتمدة. 

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)63(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)48(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�يف�من�ضاآت�وحمال�الألعاب�الرتفيهية

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )48( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  الرتفيهية  الألعاب  وحمال  من�شاآت  يف  تطبيقها 

 ،)COVID-19(

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  )اأوًل( من  الفقرة  البندين )1( و)6( من  بن�س  ُي�شتبدل 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  الرتفيهية  الألعاب  وحمال  من�شاآت  يف  تطبيقها 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2021  رقم )48(  للقرار  املرافقة   )COVID-19(

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  الرتفيهية  الألعاب  وحمال  من�شاآت  يف  تطبيقها 

)COVID-19(، الن�شان الآتيان:

1- يقت�شـــر دخول من�شاآت ومحـــال الألعاب الترفيهية على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س 

كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيـــد اأعمارهم على ثمانية ع�شر 

�شنـــة، ويكـــون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 
6- يجب على العمالء اللتزام بلب�س الكمام في جميع الأوقات فيما عدا اأوقات ممار�شة الأن�شطة 

التي تتطلب جهدًا بدنيًا.

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)64(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)51(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�تطبيقها�يف�املطاعم�واملقاهي�لحتـواء

)COVID-19(ومْنـع�انت�ضار�فريو�س�كورونـا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

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

وتعديالته، 

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )7( من الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

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

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

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

7- يجـــب اأن تقت�شـــر الخدمة في داخل المطعـــم اأو المقهى على الحا�شليـــن على التطعيم �شد 

فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيد اأعمارهم على ثمانية 

ع�شـــر �شنة، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)65(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�املرافقة�للقرار�رقم�)32(�ل�ضنة�2020

ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�ال�ضحية�الواجب�توافرها�يف�حمال�احللقة�والتجميل

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها 

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

املُعدل بالقرار رقم )81( ل�شنة 2020، 

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )1( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية يف حمال احلالقة 

والتجميل املرافقة للقرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها 

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

الن�س الآتي:

1- يقت�شـــر دخول محـــال الحالقة والتجميل على الحا�شلين علـــى التطعيم �شد فيرو�س كورونا 

الم�شتجـــد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منه ممن تزيد اأعمارهم علـــى ثمانية ع�شر �شنة، 

 ”BeAware“ ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي

اأو غيره من التطبيقات المعتمدة.

املادة�الثانية�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)66(�ل�ضنة�2021

بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)38(�ل�ضنة��2020ب�ضاأن�ال�ضرتاطات�والإجراءات�

ال�ضحية�التي�يتعني�اتباعها�يف�املحال�التجارية�وال�ضناعية�

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية 

التي يتعني اتباعها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، وتعديالته،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شاف بند جديد برقم )12( اإىل املادة الأوىل من القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن 

ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعني اتباعها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء 

ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شه الآتي:

12- يقت�شـــر دخول المحـــال التجارية وال�شناعيـــة على الحا�شلين علـــى التطعيم �شد فيرو�س 

كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه ممن تزيـــد اأعمارهم على ثمانية ع�شر 

�شنـــة، ويكـــون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 

املادة�الثانية

ُت�شاف فقرة ثانية اإىل املادة الأوىل من القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات 

والإجراءات ال�شحية التي يتعني اتباعها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شها الآتي:

وال�شناعية  التجارية  املحال  ال�شابقة  الفقرة  البند )12( من  اأحكام  وُي�شتثنى من تطبيق 

التالية متى كانت موجودة خارج املجمعات التجارية: 
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اأ- الهايبـــر ماركت، ال�شوبـــر ماركت، البـــرادات والبقالت، ومحال بيع الخ�شـــروات والأ�شماك 

واللحوم الطازجة.

ب- المخابز اليدوية والآلية. 

ج- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي. 

د- الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة، فيما عدا بع�س الخدمات ال�شحية التي ي�شدر بها تعميم من 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 

هـ- البنوك والم�شارف ومحال ال�شرافة.

و- المكاتب الإدارية للموؤ�ش�شات وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها ب�شكل مبا�شر مع الزبائن. 

ز- المحال العاملة في ا�شتيراد وت�شدير الب�شائع وتوزيعها. 

ح- ور�س وكراجات ت�شليح و�شيانة المركبات ومحال قطع غيار. 

قطاع الإن�شاءات وال�شيانة.  ط- 

ي- الم�شانع. 

محال الت�شالت.  ك- 

ل- ال�شيدليات.

املادة�الثالثة

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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وزارة�ال�ضحة

قرار�رقم�)67(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�اإجراءات�العزل�ال�ضحي�املنزيل�وطريقة�تنفيذه�للأ�ضخا�س�امل�ضابني

)COVID-19(وامل�ضتبه�يف�اإ�ضابتهم�بفريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املواد )42(، )43(، )44( منه، 

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية، 

لالأ�شخا�س  تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

امل�شابني وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم 

)48( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شية الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي

املادة�الأوىل

وطريقة  ال�شحي  العزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

 ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  وامل�شتبه يف  امل�شابني  لالأ�شخا�س  تنفيذه 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  يف  وامل�شتبه  امل�شابني  الأ�شخا�س  يلتزم 

القرار خالل مدة  لهذا  املرافقة  بالإجراءات  بالتقيد  املنزيل  ال�شحي  العزل  لهم  تقرر  والذي 

العزل ملنع انت�شار الفريو�س.  
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املادة�الثانية

ُيعاَقب ُكل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املقررة يف املادتني )121(، )124( من 

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

املادة�الثالثة

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1442 هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مايــــو 2021 م
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اإجراءات�العزل�ال�ضحي�املنزيل

اأوًل: اإجراءات�عامة:�

يجـــب عدم مخالطـــة الآخرين وتنفيذ العزل ال�شحي المنزلي فـــي غرفة م�شتقلة وا�شتخدم   -1

حمام منف�شل.

فـــي حالة �شـــرورة مخالطة الآخريـــن، يجب ارتداء الكمـــام والقفازات وتـــرك اأكبر م�شافة   -2

ممكنة بين ال�شخ�س المعزول والأ�شخا�س الأخرين اأو الحيوانات الأليفة. 

يجب على ال�شخ�س المعزول عدم م�شاركة الأدوات المنزلية ال�شخ�شية مع الآخرين بما في   -3

ذلك الأطبـــاق والأكواب وغيرها من اأدوات الطعام، والمنا�شـــف والمفار�س، والحر�س على 

تعقيم مقاب�س الأبواب والأ�شطح بانتظام.

يجب على ال�شخ�س المعزول تغطية الفم عند ال�شعال والعط�س بمنديل والتاأكد من التخل�س   -4

مـــن المناديـــل الم�شتخدمة في �شلة مهمـــالت مغلقة، ويجب عليه فورًا غ�شـــل اليدين بالماء 

وال�شابـــون لمـــدة 20 ثانية على الأقـــل اأو تعقيمهما بمطهر يحتوي علـــى 70% على الأقل من 

مادة كحولية. 

يجـــب على ال�شخ�س المعـــزول تخ�شي�س �شلة مهمـــالت محددة ل�شتخدامـــه، والتاأكد من   -5

ا�شتخدام اأكيا�س مزدوجة لمنع اأي ت�شرب. 

يجـــب على ال�شخ�س المعزول الحتفاظ بالنفايات في منطقة منف�شلة في المنزل لمدة 72   -6

�شاعة قبل التخل�س منها مع النفايات المنزلية الأخرى.

يجـــب الت�شال فـــورًا بالخط ال�شاخن )444( وطلـــب الرعاية ال�شحية فـــي حال ظهور اأي   -7

اأعرا�س مرتبطة بالمر�س.

يجب على ال�شخ�س المعزول تحميل تطبيق مجمع واعي “BeAware” على هاتفه المحمول.   -8

�:Beware Bahrainثانياً:�اإجراءات�تتعلق�با�ضتخدام�تطبيق�مجتمع�واعي�

يجـــب على ال�شخ�ـــس المعزول تفعيـــل نظام تحديد الموقـــع، والإنترنت، وعلـــى م�شتخدمي   -1

هواتف الآيفون �شبط خيار "ال�شماح بالو�شول اإلى الموقع" على التطبيق دائمًا.

يجب على ال�شخ�س المعزول الحر�س والتاأكد من وجوده في الموقع الذي �شينفذ فيه العزل   -2

ال�شحي المنزلي، �شواًء كان منزًل اأو مكانًا اآخر قد اختاره. 

يجـــب على ال�شخ�س المعزول ال�شغط على زر بدء "الحجـــر المنزلي/العزل المنزلي" فور   -3

و�شوله اإلى مكان العزل.

في حال قيام ال�شخ�س المعزول بتحديد موقع عزل خاطئ، عليه الت�شال بالرقم )444(،   -4

لتحديث المعلومات.
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وزارة�العمل�والتنمية��الجتماعية

�قرار�رقم�)27(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ا�ضتبدال�ع�ضوية�يف�اللجنة�الوطنية�للإر�ضاد�والتوجيه�املهني�

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املهني، وعلى الأخ�س  التدريب  ب�شاأن  ل�شنة 2007  القانون رقم )17(    بعد الطالع على 

املادة )20( منه،

  وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وحتديد اخت�شا�شاتها، املعدل بالقرار رقم )29( ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2020 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 

ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها، املعدل بالقرار 

رقم )10( ل�شنة 2021،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 ي�شتبدل بالبند رقم )17( من املادة )1( من القرار رقم )40( ل�شنة 2020 بتعديل املادة 

)1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وحتديد اخت�شا�شاتها،البند الآتي:

17- جهـــان علي المناعـــي   رئي�س ق�شم البحوث التربوية باإدارة البحث العلمي – الأمانة العامة 

لمجل�س التعليم العالي.

مادة�)2(

  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

   

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 15رم�شان 1442هـ

المــــــــوافــــق: 27 اأبـريــل 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية��الجتماعية

�قرار�رقم��)30(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�لنادي�روتاري�العدلية

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1995 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل نادي روتاري العدلية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي روتاري العدلية،

فيها  والثابتة   2021/5/9 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

 )21( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )46  ،39  ،38  ،33  ،32( للمواد  النادي  وجتاوزات  خمالفات 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للنادي،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بنادي روتاري العدلية،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ال�شيدة                      برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  العدلية  روتاري  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

رول حممود وجيه �شالح ح�شيني، وع�شوية كل من:

1- �شي�شل خالد �شعيد طبارة.

2- �شالح الدين بيتر جوزيف ميرو�س.

3- علي ح�شن عبداهلل فولذ.

4- عمران عبدالنبي قربان علي خيامي.

5- �شالم ح�شن حميد محمد العري�س.

6- اأمل اإ�شحاق عبدالرحمن الكوهجي.

SADIA MIAN. -7

JULIAN CLARKE JERVOISE. -8
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مادة�)2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للنادي.

مادة�)3(

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

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

مادة�)4(

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

ـنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع النادي، مت�شمِّ

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

ـاًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 9 مـــايـــــــــو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)110(�ل�ضنة�2021

ـط�التف�ضيلي�اجلزئي��ملنطقة�النَّـبيه��ضالح�جممع�)381( ب�ضاأن�املخطَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على 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(

ـط التف�شيلي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة النبيه  ُيـعتَمد املخطَّ

ـط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. �شالح والواقع �شمن جممع 381 طبقًا للمخطَّ
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�مادة�)2(

يتم ت�شنيف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة النبيه �شالح جممع 381 ِوْفـقًا ِلـما هو 

ـَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّ وارد يف خمطَّ

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009 املعدل بالقرار رقم )55( 

ل�شنة 2016.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين�

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 9 مـــايـــــــــو 2021م
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 18 من 2 صفحة 
 

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 26,034.420

 المحكمة الدستورية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  76,003.200 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية
 

 CCB 01/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  76,003.200

 النيابة العامة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحدينا عمالت أخرى 

  74,151.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  توريد أيدي عاملة مختصة بتقنية المعلومات 
 

 PP2/2020   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  74,151.000

 ن االجتماعي العامة للتأمي يئةاله

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

  42,480.000 
 

SEEF PROPERTIES B.S.C 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/23027/2016 1 تجديد المحرق وتجهيزاته - استئجار فرع للهيئة بمجمع السيف 

  56,352.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 2 3/2014 تجديد مشروع توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  98,832.000

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  اع قط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  8,696.000 
 

BATELCO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29945/2021 1 تجديد  GDN في خدمة الشبكة الحكومية االشتراكتجديد 

  25,130.000 
 

MB3 HEALTHCARE LTD 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  ISQUAماد  تطوير المعايير والتحضير لمسح اعت
  

 RFP-NHRA-2020-4 2 قصةمنا

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  33,826.000

 الهيئة الوطنية للنفط والغاز  

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

USD 210,000.000 79,380.000* 
 

 1 معهد ستوكهولم للبيئة
 

 TB/30216/2021 1 مناقصة ات المياه مع معهد ستوكهولم للبيئة ة إدارة معلومعقد اعداد منص النفط 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  79,380.000

 
 

   
 

 18 من 1 صفحة 
 

 
  

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

30/04/2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/04/2021 
 

  

         
            

 أكاديمية الخليج للطيران

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  911,400.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

إنشاء مركز تدريب على الواقع االفتراضي في أكاديمية الخليج للطيران،   الطيران 
  البحرين.

 

 GAA-Q-101-20   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  911,400.000

 الشركة العامة للدواجن

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  مالت أخرى ع

  3,818,468.000 
 

 1 البنك االهلي المتحد 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 GPC-9/2020 1 مناقصة الحصول على تمويل مصرفي 

  215,823.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 
 

ايدات  الخدمات والمز
 واالستثمار

 GPC-7/2020 2 مناقصة توريد أيدي عاملة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,034,291.000

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  105,406.770 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/NGH/2021/4 1 مناقصة على الحياة للشركة القابضة للنفط والغاز  والتأمينالطبي  التأمين فيروت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  105,406.770

 المجلس األعلى للبيئة 

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

  26,034.420 
 

 1 مركز البحرين الدولي ألدوية ولوازم البيطرة 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/INT/SCE/2020/5 1 مناقصة ومحمية العرين  زهلمنتتوريد أدوية بيطرية  

�اإعلن�رقم�)4(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�قرارات�الرت�ضية�ال�ضادرة�يف�املناق�ضات�خلل��ضهر�اأبريل�2021

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

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتـن�َشـر املناق�شات الآتية:
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 18 من 3 صفحة 
 

 بدالة انترنت البحرين 

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

USD 58,312.000 22,041.936* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

 واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

UPGRADING OF INTERNET CAPACITY FROM 2-
STM-1'S TO-STM-4 

 BIX/LI/0116/006 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  22,041.936

 بناغاز 

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  ع القطا # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  60,483.531 
 

 1 اليابان  -شركة هيتاشي للمنتجات الصناعية المحدودة 
 

 TB20/05001T-AJP 1 مناقصة 7إعادة ملئ المخزون لقطع غيار محطة الضغط رقم  النفط 

  152,876.500 
 

 1 شركة حسن ابراهيم بوكمال وأوالده 
 

 TB20/06001T-AJP 2 مناقصة 3ضخات المثبتة بمصنع الغاز رقم للم خزونالم  ئملار شراء قطع غي المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  213,360.031

 جامعة البحرين 

 # ة رقم المناقص النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  528,494.400 
 

 1 داينا للمقاوالت 
 

يدات  الخدمات والمزا
 رواالستثما

 UOBP/5/2019   1 مناقصة توفير خدمات الزراعة في جامعة البحرين 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  528,494.400

 حلبة البحرين الدولية

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

  291,829.000 
 

UNIVERSAL MEDIA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  تعيين وكالة شراء وسائط رقمية لحلبة البحرين الدولية 
 

 BIC/06/2020   1 مناقصة

  124,625.000 
 

 1 االتحاد البحريني للسيارات 
 

الخدمات والمزايدات  
 تثمارواالس

ران  حرين الكبرى لطيالتعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق جائزة الب
 2021وان  للفورموالالخليج 

 TB/29809/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  416,454.000

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -9,715.471 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال   –شرق" الكائن في منطقة المحرق  –مشروع تطوير "سعادة 
 تحضيرية للموقع 

 EDAMAH/ES/109/2019 1 أمر تغييري 

  91,576.500 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/30163/2021 2 مزايدة  لمنطقة الهملةفي ا  للعقار الواقع اتفاقية إيجار جديدة 

  29,400.000 
 

H C P Y ARQUITECTOS 
ASOCIADOS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 EDAMAH/ES/089/2018 3 أمر تغييري  المرحلة الثانية -اختيار استشاري رئيسي لتطوير مشروع "سعادة" 

       ريني: بالدينار البح مجموع الترسيات 111,261.029

   
 

 18 من 4 صفحة 
 

  
  

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

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

  71,558.550 
 

DREES & SOMMER GULF 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

لرئيسي لمشروع  تكلفة للمخطط اتوفير دراسة االستراتيجية المجتمعية وال
  ئر بالج الجزا

 

 RFP/BAJRD/2020/03 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  71,558.550

 شركة تطوير للبترول 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني دينار بح عمالت أخرى 

  10,000.000 
 

AL THAWADI ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 
 

 PROVISION OF REPAIR AND TESTING OF  النفط 
ELECTRICAL MOTORS 

 TB/30059/2021 1 تجديد

  74,206.000 
 

OITS INDUSTRIAL SERVICES WLL 1 
 

لنفط ا  SUPPLY OF SPARES GLYCOL CIRCULATION FOR 
THE PERONI PUMP  

 INT/TWR/2020/199 2 مناقصة

  1,255,238.671 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 
 

  خدمات الدعم العامة لتنظيف وترتيب المنشئات النفطية     النفط 
 

 TP-650-2020 3 مناقصة

  25,079,237.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 CEMENTING AND REMEDIAL CEMENTING النفط 
STIMULATION SERVICES 

 TP-402-2019 4 مناقصة

  72,800.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

  عقد أربع سنوات  -توفير خدمة إعادة تدوير النفايات  النفط 
 

 TP-636-2020  5 مناقصة

  24,257.861 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 

  14,636.700 
 

KHALID.S.ALSHAHRANI EST. 2 

  المجموع (د.ب.):  38,894.561
 

 SUPPLY OF EMERSON (OR EQUIVALENT) النفط 
TRANSMITTER  

 TP-626-2020 6 مناقصة

  479,142.380 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 TP-619-2020 7 مناقصة  PROVISION OF A/C MAINTENANCE SERVICES النفط 

  108,469,845.000 
 

TDE OVERSEAS LTD. 1 
 

 TP492-2019 / CO-471-2019 8 مناقصة هندسة وشراء وبناء وحدات تجفيف الغاز البعيدة   النفط 

  110,660.000 
 

OREGON SYSTEMS SPC  1 
 

 PROVISION OF OWL CYBER DEFENSE SUPPORT النفط 
SERVICES  

 TB/30189/2021 9 مناقصة

  2,687,849.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR النفط 
GAS EXPANSION PROJECT PHASE-1 (AGEP CS-

08/20) COMPRESSION STATION    

 TB/30200/2021 10 مناقصة

  94,340.000 
 

APERGY MIDDLE EAST LL 1 
 

 SUPPLY AND INSTALLATION OF PROGRESSIVE النفط 
CAVITY PUMPS 

 TP-208-2018 11 أمر تغييري 

  4,020,815.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-344-2018 12 أمر تغييري  ي صناعة النفط والغاز خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ف النفط 
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 18 من 5 صفحة 
 

  150,700.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 RFP/Tatweer/219/2019 13 أمر تغييري  قال توفير خدمات الهاتف الن النفط 

  29,642.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  االنابيب  ألنظمةتوريد توصيالت العزل  النفط 
 

 TP-675-2020  14 مناقصة

  118,761.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

 PROVISION OF WINDOWS 10 DESKTOP النفط 
MODERNIZATION WITH APP PORT  

 INT/TWR/2020/156 15 مناقصة

  81,421.000 
 

DTS INC 1 
 

 - SUPPLY OF DTS DASAN SOUTH KOREA النفط 
RFP/TWR/2020/64  

 TP-640-2020  16 مناقصة

  729,529.000 
 

LUFKIN MIDDLE EAST 1 
 

 CALL-OFF LONG TIME PURCHASE AGREEMENT النفط 
FOR THE SUPPLY OF LUFKIN SPARES 

 RFP/Tatweer/292/2019   17 مناقصة

  139,615,200.000 
 

BAUER RESOURCES GMBH 1 
 

 TP-380-2019  18 مناقصة للبيئة للمياه المنتجة من حقل نفط البحرين   معالجة مستدامة وصديقة  ط فنلا

  211,495.880 
 

DELMON INDUSTRIAL AND 
MECHANICAL INSULATION 
FACTORY  

1 

 

 FIVE (5) YEARS LONG TERM PURCHASE النفط 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF VARIOUS OF 

GASKETS - RFP/TWR/2020/45  
 

 TP-637-2020 19 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  283,329,776.492

 شركة مطار البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  قطاع لا # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  275,040.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

  ت و اإلعالن الداخلي بمطار البحرين الدولي صاالإتز ركأجل مإتفاقية من  الطيران 
 

 RFP/BAC/2020/16 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  275,040.000

 شركة نفط البحرين 

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

  150,900.000 
 

GREEN INNOVA TRADING 1 
 

 PROVISION OF METER PROVING AND TANK النفط 
CALIBRATION SERVICES 

 

 T17133 (65)  1 مناقصة

  169,705.400 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

  سنوات   3اتفاقية لمدة  -الت المتنقلة لألعمال ات االتصاتوفير خدم النفط 
 

 T21739 (24) 2 مناقصة

  1,092,720.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

 T19723 (26) 3 مناقصة سنوات   4لمدة  زمنيتوفير خدمات نقل األسفلت بالجملة عقد   النفط 

  141,837.000 
 

THERMODYNE S.A.S 1 
 

 Q11856 (48) 4 مناقصة داين لتوربينات ثرموشراء قطع غيار  النفط 

  357,928.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 
 

سنوات لتوفير متعقبي التسليم، أمناء المخازن وخدمات    5عقد زمني لمدة  النفط 
  دعم تسليم المواد 

 

 T20286(65) 5 مناقصة

  294,770.410 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

  يب اإلسفلتيةمضخات األسفلت واألناب واستبدالأعمال مشروع تشييد  النفط 
 

 T22092 (58) 6 مناقصة

   
 

 18 من 6 صفحة 
 

  749,350.100 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

عقد زمني لمدة أربعة أعوام لتوفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء   النفط 
    للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

 مرفأ سترة وغيرها من مناطق الشركة المختلفة المصفاة،في 

 T18078 (39) 7 مناقصة

USD 25,000.000 9,450.000* 
 

MARSH LTD. 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط 
INSURANCE 

 TB/11910/2010 8 تجديد

USD 5,000.000 1,890.000* 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط 
INSURANCE 

 TB/11910/2010 9 تجديد

  60,000.000 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

برنامج التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية لإلدارة العليا /   النفط 
  التنفيذية
 

 T26461 (24)  10 تمديد

       ر البحريني: يات بالدينامجموع الترس 3,028,550.910

 شركة هال بحرين للضيافة

 # رقم المناقصة  النوع  موضوع لا ع اقط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  2,020,564.000 
 

SSP BAHRAIN W.L.L 1 
 

تعيين شخص مختص بتشغيل المطبخ اإلعدادي لقاعة شركة هال بحرين   الطيران 
 جديد بمطار البحرين الدوليبمبنى المسافرين ال

 RFP/HALA/7/2020 1 مناقصة

       ني: مجموع الترسيات بالدينار البحري 2,020,564.000

 طيران الخليج 

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

  57,070.000 
 

WORLDACD MARKET DATA 1 
 

 BTB 1-2169-07-20 مناقصة  MARKET INTELLIGENT TOOLS الطيران 

  193,600.000 
 

SUN AVIATION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 رثماستواال

 ITC 2-0929-09-11 تجديد اختيار وكيل المسافرين في تايالند

  109,725.000 
 

CASINO AIR CATERERS & FLIGHT 
SERVICES 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT COCHIN الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/26948/2019 3 مناقصة

  525,258.000 
 

PLUSGRADE L.P 1 
 

 APPOINTMENT OF NEW ONLINE UPGRADE الطيران 
BIDDING SYSTEM 

 

 BTB 4-2194-08-20 مناقصة

  14,604.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 EXTENSION PF PABX TELEPHONY SYSTEM الطيران 
RENTAL AGREEMENT AT GULF AIR 

HEADQUARTER 

 TB/24176/2017 5 تجديد

  87,682.000 
 

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED (CIAL) 

1 
 

 INLINE SCREENING SGHA AT COCHIN (COK) الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED (CIAL) 

 TB/27196/2019 6 تجديد

  228,698.000 
 

SEC ITALIA SRL 1 
 

 BTB 7-2111-02-20 مناقصة إيطاليا -الخدمات األمنية في مطار ميالن  الطيران 

  299,689.000 
 

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES 1 
 

  خدمات مناولة البضائع والبريد في مطار ميالن مالبينسا الدولي  الطيران 
 

 BTB 8-2123-03-20 مناقصة

  311,738.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  مومباي ، الهند  الدولي،خدمات التموين في مطار شاتراباتي  الطيران 
 

 BTB 9-2132-03-20 مناقصة
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 18 من 7 صفحة 
 

  409,618.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  مطار نيودلهي الدولي  غاندي،خدمات التموين الجوي في إنديرا  الطيران 
 

 BTB   10-2137-03-20 مناقصة

  202,583.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  الهند  الدولي،خدمات التموين الجوي في مطار تشيناي   الطيران 
 

 BTB 11-2130-03-20 قصةمنا

  798,650.000 
 

AERO DARAT SERVICES 1 
 

  الدولي،خدمات المناولة األرضية والخدمات األمنية في مطار كوااللمبور   الطيران 
  ماليزيا 
 

 BTB 12-2138-03-20 ةمناقص

  103,015.300 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 1 

  71,528.000 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 2 

  المجموع (د.ب.):  174,543.300
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF CONDIMENTS: SALT, PEPPER, 
SUGAR AND CREAMER 

 

 BTB 13-2170-07-20 مناقصة

  616,897.000 
 

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES 1 
 

  خدمات الشحن والبريد في مطار هيثرو الدولي بلندن الطيران 
 

 BTB 14-2202-09-20 مناقصة

  114,167.000 
 

QSA AERONAUTICAL 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

 BTB 15-1837-4-18 تجديد المغرب  –الدعم الفني والصيانة في مطار كازابالنكا الدولي  الطيران 

  634,418.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

 BTB 16-2218-10-20 قصةمنا AIRCRAFT DEEP CLEANING SERVICES الطيران 

  8,343,808.000 
 

KUWAIT AIRWAYS CO 1 
 

  خدمات الشحن والمناولة األرضية في مطار كويت الدولي  الطيران 
 

 BTB 17-2184-08-20 مناقصة

  36,705.000 
 

MENZIES AVIATION  1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT KEMPEGOWDA الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT, BANGLORE INDIA  

 TB/29635/2020 18 مناقصة

  796,996.000 
 

WORLDWIDE AVIATION & 
TOURISM LTD 

1 
 

  في المملكة المتحدة) GSAوكالة المبيعات العامة للركاب ( الطيران 
 

 BTB 19-2238-12-20 اقصةنم

  539,177.000 
 

DANATA 1 
 

 TB/28719/2020 20 ةصاقمن  .HANDLING SERVICES AT SYDNEY, AUSTRALIA الطيران 

  1,097,652.000 
 

AHMADI INDUSTRIES  1 
 

 BTB 21-2167-07-20 مناقصة توريد أنواع مختلفة من المشروبات الغازية  الطيران 

  380,814.000 
 

CHAMP CARGO SYSTEMS 1 
 

 ITC 22-0509-8-09 تجديد نظام الشحن المتطور الشامل  الطيران 

  391,924.000 
 

ICICI BANK LIMITED 1 
 

 RENEWAL AGREEMENT FOR ACQUIRING BANK الطيران 
IN INDIA 

 TB/25114/2018 23 تجديد

       وع الترسيات بالدينار البحريني: مجم 16,366,016.300

 
  
  
 
 

   
 

 18 من 8 صفحة 
 

 مجلس المناقصات والمزايدات

 # صة ناقرقم الم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  29,925.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM 
BAHRAIN 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  االستراتيجية والمزايداتادرات مجلس المناقصات خدمات استشارية لتنفيذ مب
 

 RFP/BTB/2020/1 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  29,925.000

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  بحريني ار دين رى عمالت أخ

  18,933.600 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 

  30,525.600 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 2 

  المجموع (د.ب.):  49,459.200
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  سيارات لمجلس النواب   8استئجار عدد 
 

 PUBLIC4\2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  49,459.200

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # م المناقصة قر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  34,372.800 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  علوماتولوجيا المتكنة لهنيتوريد خدمات م
 

 1 01/2021 مناقصة

  6,000.000 
 

STUDIO ANN HOLTROP 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

لتراثية في شمال المحرق  الخدمات االستشارية للحفاظ والتأهيل للمباني ا
 طريق اللؤلؤ وسوق القيصرية لمشروع 

 J01/2016 2 تجديد

  12,209.400 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 3 4/2017 تجديد ن للثقافة واآلثاراستئجار سيارات الستخدام هيئة البحري

       ي: مجموع الترسيات بالدينار البحرين 52,582.200

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

 # مناقصة ال  رقم وع الن الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  54,600.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

دمات والمزايدات  الخ 
 واالستثمار

نة  في دبي لس والسياحةإنشاء وتصنيع وتشييد منصتي عرض لمعرض السفر 
2021  
 

 BTEA 172/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  54,600.000

 ءلماهيئة الكهرباء وا

 # رقم المناقصة  النوع  وع الموض القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  39,994.992 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمدة   الهيئةتزويد 
 سنتين

 RP-GIS 1-199-2017 تجديد

  172,000.000 
 

ELECTRICITY SUPPLY BOARD OF 
IRELAND - ESBI 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 2 4662/2017/3100 أمر تغييري  الخدمات االستشارية لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء 
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 18 من 9 صفحة 
 

  338,234.310 
 

GRID SOLUTIONS SAS - FOREIGN 
BRANCH 

1 
 

ية في  الفنية لصيانة المفاتيح الكهربائ والمساندة  دعمال تقديم GE-ALSTOM المواد والمعدات 
  كيلو فولت صناعة 66و 220محطات نقل الكهرباء جهد 

 

 RS-ETD 3-070-2020 مناقصة

  15,720.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RP-ISD 4-147-2017 تجديد VEEAMلنظام خدمات االشتراكات والدعم الفني  تقديم   المواد والمعدات 

  4,428,251.976 
 

MOHAMED ABDULMOHSIN AL 
KHARAFI & SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال أنابيب المياه  -سلمان والرملي بالمياه  اإلسكانية بمدينةتزويد المشاريع 
 حزمة أ وحزمة ب   -

 5 4622/2018/3100 مناقصة

  28,911.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

  التحكم المتكامل تزويد وحدات نظام المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 6-149-2020 مناقصة

  29,457.174 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  4,686.000 
 

NEWTECH INTERNATIONAL 2 

  المجموع (د.ب.):  34,143.174
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

PATCH PANEL مناقصة IN/CSD/MA/2020/173 7 

  35,000.000 
 

ESBI, IRELAND 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

كيلوفولت لألعوام   66و  220مشروع نطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
 ة األولىالمرحل )2012-2016(

 8 4662/2018/3100 أمر تغييري 

  245,100.000 
 

FUJI ELECTRIC CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة دسيالهن

لطارئة للمفاتيح المعزولة بالغاز بمحطات نقل  مال الصيانة واإلصالحات اعأ
  نوع فوجي - كيلوفولت  66و  220الكهرباء ذات الجهد 

 

 RS-ETD 9-076-2020 مناقصة

  23,942.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

GIS AND RESPONDER SERVERS ANNUAL 
MAINTENANCE 

 TB/30075/2021 10 تجديد

  19,740.000 
 

TOURISM SERVICES CO. W.L.L. 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

SUPPLY OF OFFICE HELPER SERVICES (FOUR 
PERSONS) 

 TB/30077/2021 11 تجديد

  35,406,227.800 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 
 

تصنيع وتركيب معوضات   -لثة تصحيحية الثاال  عملال مشروع انشاء خطط  المواد والمعدات 
 القدرة الغير فعالة الديناميكية

 12 4674/2019/3100 مناقصة

  58,989.000 
 

K-SOFT COMPANY  1 
 

  إلدارة نقل المياه) WTD( توفير نظام جديد إلدارة المعلومات المختبرية   المواد والمعدات 
    بهيئة الكهرباء والماء

 

 PP-ISD 13-159-2020 مناقصة

  78,256.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

س  بمحطتي السناب 6و 5و 3إجراء الصيانة الخارجية للخزانات األرضية رقم  
  والرفاع الغربي لخلط المياه

 

 PM-WTD   14-062-2020 مناقصة

  498,683.410 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

والمزايدات   خدماتلا
 واالستثمار

  إجراء الصيانة الشاملة للمولدات الكهربائية من نوع كتربيلر بمحطة حوار 
 

 PS-WTD 15-033-2021 مناقصة

  39,960.000 
 

COMSIP AL A"ALI 1 
 

عقد صيانة ألجهزة التحكم في سرعة مضخات المياه ذات الجهد المتوسط في   المواد والمعدات 
محطة الدور ومحطة الحد ومحطة سلماباد) من صنع  ه (مياال محطات ضخ

  سيمينزشركتي أي بي بي و 
 

 RP-WTD 16-190-2020 مناقصة

  64,427.760 
 

TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RP-FRSD 17-104-2018 أمر تغييري  سنوات  3) سائقي مركبات خفيفة لمدة 11تزويد عدد (

  1,944,800.000 GULF SERVICES CO 1  معدات كهربائية  المواد والمعدات  
  

 PT/CSD/SH/2020/162(LTC)  18  مناقصة

   
 

 18 من 10 صفحة 
 

  494,100.000 

  310,959.000 
 

  1,152,900.000 

  725,571.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

2 

  المجموع (د.ب.):  4,628,330.000
 

  34,400.000 
 

COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L 

1 
 

  إلنتاج المياه سائل الكلور لمحطة رأس أو جرجور  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/OK/2020/190  19  مناقصة

  33,600.000 
 

 1 دار المستقبل   كةشر
 

  قواطع كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2020/208  20  مناقصة

  24,447.150 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  146,800.000 
 

AMEERI STORES 2 

  المجموع (د.ب.):  171,247.150
 

  اعمدة انارة   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MA/2020/199  21  مناقصة

  48,031.635 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  أطراف عازلة إلدارة نقل الكهرباء   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/KA/2020/198  22  ةمناقص

  238,077.000 

  91,080.000 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 

  860,000.000 

  102,033.000 

  393,700.000 

  212,520.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 2 

  المجموع (د.ب.):  1,897,410
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MA/2020/166(LTC)  23  مناقصة

  41,290.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/ZA/2020/145  24  قصةمنا   DOOR, STEEL  المواد  والمعدات 

  58,506.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/AY/2021/001  25  مناقصة

       لبحريني: ر ا ينامجموع الترسيات بالد 48,440,396.807

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  80,141.241 
 

INFOSYSTA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 IGA/2020/11 1 مناقصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  برنامج نظام 

   
 

 18 من 11 صفحة 
 

  1,260.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/26550/2019 2 أمر تغييري  صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة

  3,437.500 
 

AIRMECH COMPANY W.L.L 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

 TB/27380/2019 3 تجديد لمبنى  ي لركزصيانة جهاز تبريد الهواء الم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  84,838.741

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  436,703.495 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 LMRA/2020/02 1 تجديد مين الصحي لموظفي هيئة تنظيم سوق العمللتأر اتوفي

  -1,856.885 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF 
PASSPORT ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 2 أمر تغييري 

       ر البحريني: يناالدمجموع الترسيات ب 434,846.610

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  462,400.000 
 

 1 آل ثانيم بن حمد بن عبدهللا خالد بن سحي
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25467/2018 1 ديدتج  ليم تجديد عقد استئجار مبنى هيئة جودة التع

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  462,400.000

 وزارة اإلسكان

 # قصة قم المنار النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -96,683.895 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ترسية أعمال وضع   -سكنية في مدينة شرق سترة ال داتمشروع بناء الوح 
 حجر األساس على مورد واحد 

 TB/27638/2019 1 أمر تغييري 

  -159,400.361 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

عمارات   4دوعد D11وحدة سكنية نوع  142أعمال البنية التحتية لعدد 
 الرفاع  -في الحجيات  939مجمع  -225موقع  AU09سكنية نوع

 HP/04/16 2 أمر تغييري 

  26,838.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

 TB/19835/2014 3 تجديد لقسم تقنية المعلومات باإلعارةتوظيف اداري قاعدة بينات اول 

  -477,517.000 
 

 1 شركة أطلس للنقل والمقاوالت والخدمات الميكانيكية 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

شامال أعمال تجهيز الطرق   السكنية،تصميم وإنشاء مناسيب الوحدات 
منطقة مدينة   1214، مجمع 154لبنية التحتية في موقع ة وأعمال اواألرصف

 حمد

 HPD/12/09 4 أمر تغييري 

       الترسيات بالدينار البحريني: وع  مجم 706,763.256-

 خطيط العمراني وزارة األشغال وشئون البلديات والت

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  298,597.342 
 

 1 لو للتجارةشركة الح 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

والمواد االستهالكية الضرورية لمحطة   يارالغعقد زمني لتوريد قطع 
  المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 

 

 SES-19/0012 1 مناقصة
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 18 من 11 صفحة 
 

  1,260.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/26550/2019 2 أمر تغييري  صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة

  3,437.500 
 

AIRMECH COMPANY W.L.L 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

 TB/27380/2019 3 تجديد لمبنى  ي لركزصيانة جهاز تبريد الهواء الم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  84,838.741

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  436,703.495 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 LMRA/2020/02 1 تجديد مين الصحي لموظفي هيئة تنظيم سوق العمللتأر اتوفي

  -1,856.885 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF 
PASSPORT ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 2 أمر تغييري 

       ر البحريني: يناالدمجموع الترسيات ب 434,846.610

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  462,400.000 
 

 1 آل ثانيم بن حمد بن عبدهللا خالد بن سحي
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25467/2018 1 ديدتج  ليم تجديد عقد استئجار مبنى هيئة جودة التع

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  462,400.000

 وزارة اإلسكان

 # قصة قم المنار النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -96,683.895 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ترسية أعمال وضع   -سكنية في مدينة شرق سترة ال داتمشروع بناء الوح 
 حجر األساس على مورد واحد 

 TB/27638/2019 1 أمر تغييري 

  -159,400.361 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

عمارات   4دوعد D11وحدة سكنية نوع  142أعمال البنية التحتية لعدد 
 الرفاع  -في الحجيات  939مجمع  -225موقع  AU09سكنية نوع

 HP/04/16 2 أمر تغييري 

  26,838.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

 TB/19835/2014 3 تجديد لقسم تقنية المعلومات باإلعارةتوظيف اداري قاعدة بينات اول 

  -477,517.000 
 

 1 شركة أطلس للنقل والمقاوالت والخدمات الميكانيكية 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

شامال أعمال تجهيز الطرق   السكنية،تصميم وإنشاء مناسيب الوحدات 
منطقة مدينة   1214، مجمع 154لبنية التحتية في موقع ة وأعمال اواألرصف

 حمد

 HPD/12/09 4 أمر تغييري 

       الترسيات بالدينار البحريني: وع  مجم 706,763.256-

 خطيط العمراني وزارة األشغال وشئون البلديات والت

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  298,597.342 
 

 1 لو للتجارةشركة الح 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

والمواد االستهالكية الضرورية لمحطة   يارالغعقد زمني لتوريد قطع 
  المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 

 

 SES-19/0012 1 مناقصة

   
 

 18 من 12 صفحة 
 

  378,999.538 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية 

  والطرق المحيطة 3330رصف الطريق رقم   – 733الناصفة: مجمع 
 

 RDS-20/0032 2 صةمناق

  55,629.000 
 

WABAG OPERATION AND 
MAINTENANCE  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

الجة مياه مركز توبلي لمع وتشغيل خدمات إدارة  -مشاريع الصرف الصحي 
 الصرف الصحي 

 SES-16/0031 3 يدتجد

  43,205.313 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SD/04/07 4 مناقصة ار (المرحلة الثالثة)ة سشبك

  -20,010.136 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0037 5 أمر تغييري  2018/2019المشاة  لتوريد وتركيب حواجزالمقاولة الزمنية 

  -2,271.396 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0037 6 أمر تغييري  2018/2019المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز المشاة 

  152,153.000 
 

STANTEC KHONJI 1 
 

 SD-12/2011 7 تجديد توصيل المشاريع االسكانية الجاري انشائها بشبكة الصرف الصحي والمعدات  المواد 

  135,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

إدارة وصيانة خدمات شبكات مياه الصرف   -مشاريع الصرف الصحي 
 SES-16-14-501مشروع   -الصحي المعالجة 

 SES-16/0045 8 تجديد

  125,000.000 
 

JAHECON 1 

  125,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

2 

  المجموع (د.ب.):  250,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2020المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز المشاة 
 

 RDS -19/0037   9 مناقصة

  556,789.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  المحجر البيطري في بوري عة توسمشروع 
 

 CPD-20/0007 10 مناقصة

  -127,846.036 
 

BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0038 11 أمر تغييري  الشيخ محمد بن خليفة للقلب  ز تطوير شارع سترة المؤدي لمرك

  74,187.000 
 

AL HAFEERA CONTRACTING CO 1 
 

ات واالستشارات  شاءإلنا
 الهندسية 

 SES-14/0047 12 أمر تغييري  2017 – 2016المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي 

  -83,540.498 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

ت واالستشارات  نشاءااإل
 الهندسية 

 R/06/2013 13 أمر تغييري  2015-2013المقاولة الزمنية لصيانة الجسور 

  297,880.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عسكر االبتدائية االعدادية للبنين وأعمال  
 مد الفاتح االبتدائية االعدادية للبنينمدرسة أح الصيانة الشاملة ل

 BMD-20/0018 14 مناقصة

  270,795.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

تشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي الحالي للصرف الصحي في البسيتين  
  228مجمع 

 

 SES-19/0039 15 مناقصة

  -18,197.793 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0006 16 أمر تغييري  ع الصرف الصحي قطافي تفريغ واستبدال حاويات القمامة بعدة مباني 

  181,500.000 
 

 1 مؤسسة القاسمي التجارية
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/2539 17 تجديد ف للمركباتالستخدامهما كمواقاستئجار قطعتي ارض 

  168,931.498 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

ية وكواشف " لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة يائكيمشراء وتوريد مواد  المواد والمعدات 
  إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي  /

 

 SES-20/0013   18 مناقصة
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 18 من 13 صفحة 
 

  167,475.104 
 

CELLMEC CO 1 
 

  ) مضخة غاطسة 184(وثمانين توريد قطع غيار لمئة وأربعة  دات المواد والمع
 

 SES-20/0026 19 مناقصة

  792,440.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مشروع توسعة المحجر البيطري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل / رقم  
  20 001المشروع: 

 

 CPD-21/0007 20 مناقصة

  2,500.000 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  اله فقة ردم األرض واالعمال المرا 
 

 SPO/230/2020   21 أمر تغييري 

  296,100.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

  أمانة العاصمة من نوع ميجاكوم في  21مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد 
  

 MUN/CM/A06/2020  22  مزايدة 

  55,402.715 
 

 1 المؤسسة االستهالكية للحرس الوطني
 

الستشارات  وا ءات اإلنشا
  الهندسية 

  مناقصة زمنية لشراء أعالف األسماك لمركز االستزراع السمكي
  

 MUN/AG/32/2020    23  مناقصة

  134,387.400 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اءات واالستشارات  اإلنش
  الهندسية 

 MUN/CMS/P/36/2020  24  مناقصة  الزنج - ة ممشى ام الحصم مناقص

  -1,004.650 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/CMS/P/39/2019  25  أمر تغييري   المرحلة االولى  -مناقصة حديقة محمد بن فارس  

  -13,588.575 
 

YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 BMD-GP/20-0001    26  أمر تغييري   القضيبية  قصرة بمشروع صيانة األجهزة الكهربائية الميكانيكي

  -0.023 
 

AROMA GARDENING & 
LANDSCAPING 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

لخضراء بمدينة  لتشغيل وصيانة المسطحات ا  التعاقد المباشر للمرحلة االنتقالية
  )14, 13, 12, 11, 10سلمان (

 MUN/DP/40/2020  27  أمر تغييري 

  132,705.406 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/NAM/24/2016  28  تجديد  مناقصة الصرف الصحي لمباني ومجمعات البلدية

  98,911.100 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/AG/06/2020  29  مناقصة  TSEاإلمدادات بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة  مالستكإعادة تأهيل وا 

  4,406,778.376 
 

 1 كراجات وورش سلماباد
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 TB/24050/2017  30  تجديد  (مزايدة)  لمابادعقود كراجات وورش س تجديد

  3,223,522.575 
 

 1 ارات عقة المجموعة رامز لالستثمارات وإدار
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 TB/29478/2020  31  تجديد  (مزايدة)  تجديد اتفاقية مجمع رامز التجاري بسوق مدينة عيسى الشعبي

  29,979.180 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 32  24/2018  أمر تغييري   دة سنتينمبية لالجنو  صيانة المزروعات في المناطق السكنية بالمنطقة

  249,445.980 
 

STRATEGY OPTIMIZATION 
CONSULTING 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 MUN/29/2020  33  مناقصة  اعات الوزارة راتيجي في قطالشراء المباشر لتفعيل دور التخطيط االست

  183,976.800 
 

AL JAMEEL FOR GARDEN CARE 1 
 

ت واالستشارات  انشاءاإل
  الهندسية 

  حديقة في أمانة العاصمة 21وصيانة ممشى سترة 
  

 MUN/CM/25/2020  34  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  12,370,832.220

 
 
 
 

   
 

 18 من 14 صفحة 
 

 والتعليم  وزارة التربية

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  361,047.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29591/2020 1 تجديد ) MPLSالتعاقد المباشر بشأن توفير خطوط االتصاالت ( 

  1,083,141.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29591/2020 2 تمديد ) MPLSر بشأن توفير خطوط االتصاالت ( شالمباتعاقد ال

  47,287.800 
 

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 
 

الكهربائية في المدارس المعاهد والمباني اإلدارية   صاعد صيانة وإصالح الم المواد والمعدات 
 لغيارطع ا التابعة الى وزارة التربية والتعليم شاملة ق

 S/31/2020 3 اقصةمن

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,491,475.800

 وزارة التنمية االجتماعية 

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

  -6,166.667 
 

REAL SOFT ADVANCED 
APPLICATION 

1 
 

  الخدمات والمزايدات
 رستثماواال

 TB/13238/2010 1 أمر تغييري  صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية 

  72,500.000 
 

 1 جمعية تنمية المرأة البحرينية
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

 TB/7929/2008 2 تجديد إدارة وتشغيل دار الوالدين بمنطقة الرفاع 

       ار البحريني: ينت بالدرسيا مجموع الت 66,333.333

 وزارة الخارجية 

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

  54,307.900 
 

 1 االجتماعية  للتاميناتالمؤسسة العامة 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/30073/2021 1 يدتجد اض الريعقد إيجار مقر سكن معالي سفير مملكة البحرين في 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  54,307.900

 وزارة الصحة 

 # اقصة رقم المن النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع دينار بحريني  عمالت أخرى 

  410,925.000 
 

GULF PHARMACY  1 

  727,177.500 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 2 

  641,538.600 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 3 

  20,312.730 
 

CIGALA GULF MEDICAL 4 

  20,000.000 
 

AL JAZIRA GROUP  5 

  1,525,096.108 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  268,084.688 
 

GENERAL MEDICAL 7 

اكز الصحية ومختلف مرافق وزارة الصحة  ية بالمرالطبعقود صيانة األجهزة  المواد والمعدات 
 بمملكة البحرين 

 TB/28731/2020 1 مناقصة
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 18 من 15 صفحة 
 

  المجموع (د.ب.):  3,613,134.626
 

  5,257,949.000 

  122,360.000 
 

IGB 1 

  589,712.000 
 

GULF PHARMACY  2 

  85,400.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 3 

  المجموع (د.ب.):  6,055,421
 

الخدمات والمزايدات  
 ارواالستثم

 TB/30202/2021 2 مناقصة ) 19-بر وطني جديد (كوفيدنشاء مختإ

  10,851.139 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/110/2012 3 أمر تغييري  سنوات  4صيانة األجهزة الطبية لمدة  المواد والمعدات 

  11,381.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 

  430.000 
 

GENERAL MEDICAL 2 

  31,965.000 
 

GULF PHARMACY  3 

  13,251.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 4 

  162.000 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 5 

  3,888.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 6 

  المجموع (د.ب.):  61,077
 

  -الصحي لكو توريد وتركيب أجهزة مختبرية / طبية إضافية لمركز بت المواد والمعدات 
 الحنينية 

 MOH/106/2020 4 مناقصة

  12,625.200 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  لمواد والمعدات ا  GHC-41/2019 5 أمر تغييري 

  12,971.259 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

حد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون راء الموالش المواد والمعدات   GHC-41/2019 6 أمر تغييري 

  5,896,128.447 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 7 أمر تغييري 

  349,209.535 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 
 

ناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الشراء الموحد لم المواد والمعدات   GHC-41/2019 8 أمر تغييري 

  182,082.220 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 
 

ول مجلس التعاون الصحة لدجلس  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل م المواد والمعدات   GHC-41/2019 9 أمر تغييري 

   
 

 18 من 16 صفحة 
 

  643,548.704 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 10 أمر تغييري 

  107,258.823 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

لتعاون الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس ا  دات اد والمعالمو  GHC-41/2019 11 أمر تغييري 

  29,200.500 
 

 1 حبيبه للرعاية الطبية
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 12 أمر تغييري 

  144,502.837 
 

HASHIM PHARMACY 1 
 

د لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الشراء الموح  المواد والمعدات   GHC-41/2019 13 أمر تغييري 

  223,502.585 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

اون جلس التعول مالشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لد المواد والمعدات   GHC-41/2019 14 أمر تغييري 

  682,659.306 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 15 أمر تغييري 

  10,949,617.925 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

لدول مجلس التعاون الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة  المعدات اد والمو  GHC-41/2019 16 أمر تغييري 

  1,499,797.782 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 17 أمر تغييري 

  515,063.404 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 18 أمر تغييري 

  26,460.000 
 

EUROPEAN EGYPTION PHARM 1 
 

من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  األدوية اقصةالشراء الموحد لمن المواد والمعدات   GHC-41/2019 19 مر تغييري أ

  47,204.564 
 

TABUK PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 20 أمر تغييري 

  47,282.130 
 

PHARMA INTERNATIONAL 
COMPANY 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  والمعدات المواد   GHC-41/2019 21 أمر تغييري 

  125,238.771 
 

NASSER PHARMACY 1 
 

 GHC-41/2019 22 أمر تغييري  التعاون مجلسالشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  31,234,837.757

 ئون اإلسالمية واألوقافوزارة العدل والش

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

  80,430.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

خدمات والمزايدات  ال
 واالستثمار

الكهربائية   واألعمالمناقصة عامة لتوفير خدمة صيانة المكيفات المركزية 
المباني األوقاف و اإلسالمية و والشئوندل  لوزارة الع  النجارةوالسباكة  لوأعما

 التابعة لها 

 1 3/2020 مناقصة

  110,657.700 
 

 1 شركة الخليج للمشاريع 
 

ت  ايدا المزات والخدم
 واالستثمار

 TB/4416/2006 2 تجديد استئجار مكاتب لتوسعة المحاكم ودائرة الشئون القانونية

  201,007.800 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

ت والمزايدات  الخدما
 واالستثمار

مستخدمين مكتب   4 وعددعامل نظافة  39مطرح مناقصة عامة لتوفير عدد 
سعة  تمباني التابعة لها وذلك لمدة سنة والة وميإلسالا والشئونلوزارة العدل  

  شهور 
 

 3 2/2020 مناقصة

   
 

 18 من 17 صفحة 
 

       ريني: مجموع الترسيات بالدينار البح 392,095.500

 نمية االجتماعيةوزارة العمل والت

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

  36,656.390 
 

SUPER LAUNDRY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

توفير خدمة غسيل مختلف أنواع المالبس والشراشف لدور ومراكز الرعاية  
  بعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية هيل االجتماعي التاوالتأ

 

 RFP/MLSD/2021/10 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,656.390

 تصاد الوطنية واالق يلمالوزارة ا

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

USD 365,148.000 138,025.944* 
 

BLOOMBERG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

مستخدمين في ادارة   3توفير الخدمة االخبارية لألسواق المالية لعدد 
 زارة في الو ةكومياالستثمارات الح 

 TB/20355/2015 1 تجديد

USD 60,000.000 22,680.000* 
 

S&P DOW JONES INDICES 1 
 

  الخدمات والمزايدات
 الستثماروا

لتقديم خدمة االطالع على   S&P DOW JONESتجديد التعاقد مع شركة 
الواليات المتحدة  بيانات األسهم الخاصة بالسوق الخليجية ومؤشرات أسعار و

 كية يمراال

 TB/22495/2016 2 دتجدي

  15,624.400 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28362/2020 3 تجديد وادم النظام المالي المركزي خ  صيانة

  3,057.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25508/2018 4 تجديد TSMترازي  نسخ االح لم اتجديد عقد صيانة نظا

  7,350.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 رواالستثما

 TB/27158/2019 5 تجديد ق على إدارة االستثمارات الحكوميةالتدقي

  130,368.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بنى وزارة المالية واالقتصاد  حارس) لم 16 توفير حراس أمن (العدد الكلي
  ة الواقع فيالمنامة باإلضافة إلى مبنى الوزار - الوطني بالمنطقة الدبلوماسية 

  منطقة عوالي. 
 

 HFR/02/2021 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  317,105.944

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ء الفائز العطا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  20,200.000 
 

MAICOM IT SERVICES W.L.L 1 
 

 توالمزايدا  الخدمات
 واالستثمار

HARDWARE MAINTENANCE SERVICE OF 
BAHRAIN AERONAUTICAL INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM  

 TB/30005/2021 1 تجديد

  761,184.000 
 

FARNBOROUGH INTERNATIONAL 
LTD 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

م معرض البحرين ا الدولية البريطانية لتنظيالتعاقد المباشر مع شركة فانبرو
 2026-2024-2022الدولي للطيران 

 TB/29499/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  781,384.000

 وزارة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  نار بحريني دي أخرى   تمالع

  24,084.900 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MIA/20/2016 1 تجديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة 
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 18 من 17 صفحة 
 

       ريني: مجموع الترسيات بالدينار البح 392,095.500

 نمية االجتماعيةوزارة العمل والت

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

  36,656.390 
 

SUPER LAUNDRY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

توفير خدمة غسيل مختلف أنواع المالبس والشراشف لدور ومراكز الرعاية  
  بعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية هيل االجتماعي التاوالتأ

 

 RFP/MLSD/2021/10 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,656.390

 تصاد الوطنية واالق يلمالوزارة ا

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

USD 365,148.000 138,025.944* 
 

BLOOMBERG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

مستخدمين في ادارة   3توفير الخدمة االخبارية لألسواق المالية لعدد 
 زارة في الو ةكومياالستثمارات الح 

 TB/20355/2015 1 تجديد

USD 60,000.000 22,680.000* 
 

S&P DOW JONES INDICES 1 
 

  الخدمات والمزايدات
 الستثماروا

لتقديم خدمة االطالع على   S&P DOW JONESتجديد التعاقد مع شركة 
الواليات المتحدة  بيانات األسهم الخاصة بالسوق الخليجية ومؤشرات أسعار و

 كية يمراال

 TB/22495/2016 2 دتجدي

  15,624.400 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28362/2020 3 تجديد وادم النظام المالي المركزي خ  صيانة

  3,057.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25508/2018 4 تجديد TSMترازي  نسخ االح لم اتجديد عقد صيانة نظا

  7,350.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 رواالستثما

 TB/27158/2019 5 تجديد ق على إدارة االستثمارات الحكوميةالتدقي

  130,368.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بنى وزارة المالية واالقتصاد  حارس) لم 16 توفير حراس أمن (العدد الكلي
  ة الواقع فيالمنامة باإلضافة إلى مبنى الوزار - الوطني بالمنطقة الدبلوماسية 

  منطقة عوالي. 
 

 HFR/02/2021 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  317,105.944

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ء الفائز العطا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  20,200.000 
 

MAICOM IT SERVICES W.L.L 1 
 

 توالمزايدا  الخدمات
 واالستثمار

HARDWARE MAINTENANCE SERVICE OF 
BAHRAIN AERONAUTICAL INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM  

 TB/30005/2021 1 تجديد

  761,184.000 
 

FARNBOROUGH INTERNATIONAL 
LTD 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

م معرض البحرين ا الدولية البريطانية لتنظيالتعاقد المباشر مع شركة فانبرو
 2026-2024-2022الدولي للطيران 

 TB/29499/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  781,384.000

 وزارة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  نار بحريني دي أخرى   تمالع

  24,084.900 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MIA/20/2016 1 تجديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة 

   
 

 18 من 18 صفحة 
 

  183,120.317 
 

THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION 

1 
 

ايدات  ات والمزملخدا
 واالستثمار

 THE BRITISH BROADCASTINGتجديد التعاقد مع إذاعة 
CORPORATION BBC ) (مزايدة 

 TB/29994/2021 2 يدتجد

  94,537.430 
 

BSS TRADING CO 1 
 

مشروع استبدال نظام وحدة تحكم االنتاج لمازج الصورة بمركز األخبار في   المواد والمعدات 
  عالم وزارة شؤون اال

 

 INFO/9/2020 3 صةقمنا

  368,424.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

ي عاملة لتغطية أعمال الصيانة الكهربائية وصيانة التكييف وأعمال  أيد  توفير
  السباكة
 

 INFO/6/2020   4 مناقصة

  139,462.050 
 

GLOCOM 1 
 

يكرويف للتغطيات المباشرة لفعاليات وزارة شؤون  ت بث ماتوفير وصال  المواد والمعدات 
  والجهات المحلية األخرى  اإلعالم

 

 INFO/8/2020   5 مناقصة

  1,363,831.712 
 

RCS WORKS MENA DMCC 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  6وغرفة التحكم المركزية لمشروع  ت لألستوديوهامشروع التجهيز التقني 
 اعيةاذ ت توديوهاأس

 INFO/17/2019 6 ناقصةم

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 2,173,460.409

 ةوزارة شئون الشباب والرياض

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

  350,985.600 
 

MILLET ENGINEERING 1 
 

رات  اإلنشاءات واالستشا
 ة سيالهند

رة شؤون الشباب  زمني لتوفير خدمات هندسية واستشارات لوزاعقد  
  والرياضة 

 

 RFPMYS/10/2020 1 مناقصة

       جموع الترسيات بالدينار البحريني: م 350,985.600
 
           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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تنبيه�ملن�يهمه�الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )النور للهند�شة املعمارية(، 

لها  ـ�س  املرخَّ الهند�شية  املكاتب  �شجل  من  �شْطـُبـه  مت  قد  ن/72(  )ب  رقم  هند�شي  ترخي�س 

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

رئي�س�املجل�س

�املهند�ضة�مرمي�اأحمد�جمعان�

اإعلن�من�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�ضية
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية   2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

 2021( لسنة  13 إعالن رقم )
 
 
 
 

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

 . الصناعية التي تم إيداعها 
 

 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:      
 
 

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

 
 

   
 
 

 
إدارة التجارة الخارجية مدير   

 والملكية الصناعية     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

�الإعلنات�ال�ضادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�ضنة��2006ب�ضاأن

الر�ضوم�والنماذج�ال�ضناعية�اإعلن�رقم�)13(�ل�ضنة�2021
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 1801رقم الطلب: ب ت /  

 شركة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم الطالب:   
 الضفة الغربية/فلسطين  - عنوانه: رام هللا

 20/04/2021تاريخ تقديم الطلب: 
 وصف طلب التصميم: عبوة قهوة دايمة 

 09.05 التصنيف : 
 اراماركس للملكية الفكرية   اسم الوكيل المفوض: 

، المنطقة الدبلوماسية، المنامة،  317، مجمع  1705، طريق  403ويند تاور، الطابق الخامس، مبنى  عنوانه :  
 .البحرين

 
 

 
 

 1802 رقم الطلب: ب ت /  
 شركة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم الطالب:   

 الضفة الغربية/فلسطين  - عنوانه: رام هللا
 20/04/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 وصف طلب التصميم: عبوة قهوة تركية 
 09.05 التصنيف : 

 اراماركس للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض: 
، المنطقة الدبلوماسية، المنامة،  317، مجمع  1705، طريق  403ويند تاور، الطابق الخامس، مبنى  عنوانه :  
.البحرين
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 وبطالنها   انقضاء الحقوق المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية
 
 
 

)استنادا   ) 22للمادة  رقم  القانون  من  لسنة  6(  انقضت   2006(  الصناعية،  والنماذج  الرسوم  جميع   بشأن 
 الحقوق المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية المذكورة بالجدول أدناه

 

رقم  
 سبب انقضاء الحقوق  تاريخ انقضاء الحقوق  رقم الرسم أو النموذج الصناعي التسلسل

1 1651 16 /05/2021  عدم دفع الرسوم السنوية  
2 1604 16 /05/2021  عدم دفع الرسوم السنوية  
3 1650 16 /05/2021  عدم دفع الرسوم السنوية  
4 1657 16 /05/2021  عدم دفع الرسوم السنوية  
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعلنات�اإدارة�الت�ضجيل

اإعلن�رقم�)490(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

اىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

    

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها مريان جي�ش�س تمبل اأورولدو، 

�شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم61006 ، طالبة تحويل فرع الموؤ�ش�شة الأول الم�شجل با�شم 

)الحظ لالإعالنات(، وفرعها الثاني الم�شجل با�شم )الخط لخدمات الطباعة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

تمبل  جي�ش�س  مريان  با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

  .VADAKKUMPATH VIJAYAN VIMIو ،BINGLY PAMBUNGAL CHANDRANاأورولدو، و

     

اإعلن�رقم�)491(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب �شركة )مور �شتيفينز/ 

الم�شجلة  البحرين(،  )بيت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  متخ�ش�شة(،  مهنية  ت�شامن 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،9029 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ال�شيخ حمد بن خليفة بن حمد 

اآل خليفة.   

اإعلن�رقم�)492(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد قدمة اإليها ال�شي/ فا�شل جميل عبداهلل 

التكنولوجية(،  والخدمات  لال�شت�شارات  الخبراء  )�شاحة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  الحواج، 
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ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،139125 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعلن�رقم�)493(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

محمد المطوع،  �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 74997، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للمقاولت(  )اأفول  با�شم  الم�شجل 

 RAJEESHو المطوع،  محمد  عبداهلل  محمد  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة 

.KURUNGOTTU KANDIYIL

 

اإعلن�رقم�)494(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

علي  محمد  فوؤاد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

-14594 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الهدايا(،  )ق�شر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجالهمه، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

 ARSHADو الجالهمه،  علي  محمد  ــوؤاد  ف مــن:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شره   10،000

   .KUNHIPARAMBATH

اإعلن�رقم�)495(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ فوزي عبداهلل ح�شين 

اإبراهيم عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الب�شتان للمقاولت الكهربائية والميكانيكة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 29268، طالبًا تحويل الفرعين الثاني وال�شابع 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: فوزي عبداهلل 

.BINURAJ BINU BHAVAN THARAKANح�شين اإبراهيم عبا�س، و
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اإعلن�رقم�)496(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

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

لل�شيدات(، الم�شجلة بموجب  ال�شويخ، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإك�شلنت تايم م�شاج  عبدعلي 

القيد رقم 87846، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )اأبو �شمر لالأدوات الكهربائية( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل 

.SANJU SUKUMARANبا�شم كل من: فاطمة علي اأحمد عبدعلي ال�شويخ، و

اإعلن�رقم�)497(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مدينة ح�شن علي 

ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم الخليف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49468، طالبة 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة مطعم 

الخليف ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحرينى، وت�شجل با�شم كل من: مدينة ح�شن علي ح�شن، 

 .NIKHIL SEBASTIANو

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.

اإعلن�رقم�)498(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبدالعزيز عبدالواحد 

جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكزوز الجزيرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40324، 

طالبًا تحويل  الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني نقدا ، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه،  وعبداهلل زايد 

.ABUTALEB ABDUSATTARابراهيم الزايد الجالهمة، و
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اإعلن�رقم�)499(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

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

علي اأحمد من�شور علي غازي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ذوق العرب(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 108656، طالبًا تحويل الفرع الموؤ�ش�شة ال�شاد�س الم�شجل با�شم )ريال�شن للهداية والزهور( والفرع 

الثاني ع�شر منها الم�شجل با�شم )م�شتل لوؤي الذهبي الزراعي( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

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

من�شور علي غازي، وكالم عبد الكريم مجمدار، ومحمد ميزان وازي اهلل. 

اإعلن�رقم�)500(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ت�ضفية��ضركة�وحتويل�فرع�منها�

اإىل�موؤ�ض�ضة�فردية

 

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

 ،13780 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  البناء  لمواد  )المرت�شى  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

طالبين ت�شفية ال�شركة وتحويل  الفرع الرابع منها الم�شجل  با�شم )المرت�شى لمواد البناء( اإلى موؤ�ش�شة فردية 

بال�شم ذاته، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ اأمينة عبدالر�شول محمد اإبراهيم بو�شبيعه.

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.

اإعلن�رقم�)501(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ اأ�شماء قا�شم نمر 

مرزوق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز غاية للتجميل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60034، 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  والثاني من  الأول  الفرعين  تحويل  طالبة 

مقداره 500  )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأ�شماء قا�شم نمر مرزوق، وهاجر محمد عبدالغني 

دروي�س حكمت، وح�شين محمد اأحمد �شالح اأحمد الدرازي.  
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اإعلن�رقم�)502(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  للكمبيوتر(،  الزائدة  )ال�شلطة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  كمال،  فقيهي 

رقم 74029، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )فوك�س مي تكنولوجيز( اإلى �شركة ذات 

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

ح�شيبو عبدالرحمن فقيهي محمد كمال، وحاب�س عبدالرحمن فقيهي محمد كمال.

اإعلن�رقم�)503(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم �شلمان �شعد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإك�شبر�س(،  ماليزيا  )كافتيريا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  بورويح، 

اإلى �شركة  50182، طالبة تحويل فرعي الموؤ�ش�شة رقم )4( ورقم )17(  الم�شجلين با�شم )اأ�شواق برج النور( 

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

 .RIYAS MEETHALE، MEETHALE MONDALIمريم �شلمان �شعد بورويح، و
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اأكتوبر 2020 خطاأ  ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3491( ال�شادر بتاريخ 1 

مادي يف الفقرة )ج( من املادة )126( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2020 بتعديل 

بع�س اأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

وال�شحيح كالآتي:

 ج- » تحويل دين على ال�شركة اإلى اأ�شهم ل�شالح الدائن. 

لذا لزم التنويه.


