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 مر�ضوم بقانون رقم )12( ل�سنة 2021

 باإ�ضافة بند جديد برقم )6( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�ضوم بقانون

رقم )78( ل�سنة 2006 ب�ضاأن التاأمني �ضد التعطل

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

يُـ�شاف بند جديد برقم )6( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ـه الآتي:  ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطل، ن�شُّ

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين الجتماعي  »6- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيين الموؤَمَّ

ال�شـــادر بالمر�شـــوم بقانون رقـــم )24( ل�شنـــة 1976، وذلك في ال�شـــركات المت�شررة من 

ـل لدى الوزارة ِوْفـقًا لل�شروط  تداعيـــات فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( التي ُت�شجَّ

دها الوزير، ويكـــون ال�شداد لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبـــارًا من �شهر يونيو  وال�شوابـــط التـــي يحدِّ

2021 وبحـــد اأق�شـــى مقداره )100%( مـــن الأجر الموؤمـــن بموجبه عن �شهـــر يونيو 2021 

و)50%( عن ال�شهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة.«

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 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: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م
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 مر�ضوم رقم )71( ل�سنة 2021 

 بتعيني اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة القاب�ضة للنفط والغاز 

»�ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م( 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

»�شركة  والغاز  للنفط  ال�شركة القاب�شة  ل�شنة 2007 بتاأ�شي�س   )77( رقم  املر�شوم  وعلى 

م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، 

2021 بتعديل املادة الثانية من املر�شوم رقم )77( ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )53( ل�شنة 

2007 بتاأ�شي�س ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م( 

وبالرتخي�س يف تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة،  

ْفط  وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2021 بتعيني رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة للنِّ

والغاز »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا بالآتي: 

املادة الأوىل 

القاب�شة  ال�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  2021 بتعيني  ل�شنة  رقم )54(  املر�شوم  مراعاة  مع 

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ـل  )�س.م.ب.م(، ُيـ�شكَّ مقفلة«  بحرينية  م�شاهمة  والغاز »�شركة  ْفط  للنِّ

القاب�شة للنفط والغاز بع�شوية كل من:  

نائبًا للرئي�س.  1-  معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة   

ع�شوًا.  2-  ال�شيد خالد عمرو الرميحي     

ع�شوًا.  3-  الدكتور محمد مبارك بن دينة     

ع�شوًا.  4-  المهند�س في�شل محمد المحرو�س     

ع�شوًا.  5-  ال�شيد عبداهلل جهاد الزين      

ع�شوًا.  6- الآن�شة هادية محمد فتح اهلل     

ع�شوًا.  7- اللورد اإدموند جون فيليب براون     

ع�شوًا.  8- ال�شيد بوب وارن دادلي      

ع�شوًا.  9-  ال�شيد توني هايوارد      
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املادة الثانية

تكون مدة جمل�س الإدارة ثالث �شنوات قابلة للتجديد، تبداأ من تاريخ العمل بهذا املر�شوم. 

املادة الثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، ويـُعمل 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: 

بتاريــــخ: 5 ذي القعدة 1442هـ

الموافق: 15 يــــــونيـــــو 2021م
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 مر�ضوم رقم )72( ل�سنة 2021

بتعيني وكيل يف وزارة الرتبية والتعليم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2014 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة الرتبية والتعليم،

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتعنيَّ ال�شيدة نوال اإبراهيم اأحمد اخلاطر وكياًل للوزارة لل�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والأداء 

يف وزارة الرتبية والتعليم.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 

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: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م
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 مر�ضوم رقم )73( ل�سنة 2021

 بتعيني مدير عام ملعهد البحرين للتدريب

يف وزارة الرتبية والتعليم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 بتعيني مدير يف وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

الرتبية  وزارة  للتدريب يف  البحرين  ملعهد  عامًا  مديرًا  �شرحان  في�شل  ديانا  ال�شيدة  ُتعنيَّ 

والتعليم بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 

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: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م
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 مر�ضوم رقم )74( ل�سنة 2021

 بتعيني رئي�س تنفيذي للجهاز الإداري والفني ملجل�س احتياطي الأجيال

القادمة يف وزارة املالية والقت�ضاد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام عمل جمل�س احتياطي الأجيال القادمة، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

يف  القادمة  الأجيال  احتياطي  مبجل�س  مدير  بتعيني   2020 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 

وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على تر�شيح وزير املالية والقت�شاد الوطني - رئي�س جمل�س احتياطي الأجيال القادمة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ ال�شيخ علي بن �شلمان بن علي اآل خليفة رئي�شًا تنفيذيًا للجهاز الإداري والفني ملجل�س 

احتياطي الأجيال القادمة يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني.

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني - رئي�س جمل�س احتياطي الأجيال القادمة - تنفيذ هذا 

املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 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: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م
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 مر�ضوم رقم )75( ل�سنة 2021

بتعيني وكيلني م�ضاعَدين يف وزارة املالية والقت�ضاد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2012 بتعيني مدراء ومديرين بالوكالة يف وزارة املالية،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف وزارة املالية،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكلٌّ من: 

وكياًل م�شاعدًا للموارد والمعلومات. 1- ال�شيدة نورة ح�شن اإبراهيم الع�شم   
وكياًل م�شاعدًا ل�شئون التعاون الدولي. 2- ال�شيد نواف ال�شيد ها�شم عبداللطيف ال�شادة 

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

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: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )30( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

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 )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عر�س مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء ُكلٌّ من:

مديرًا لإدارة الم�شاريع. 1- ال�شيدة ندى اأحمد علي ح�شن اإبراهيم 
مديرًا لإدارة الإعالم. 2- ال�شيد اأحمد ع�شام جناحي   

مديرًا لإدارة ال�شئون القانونية. 3- ال�شيد علي عبداهلل جا�شم العرادي  

املادة الثانية 

على مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )31( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم

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 )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ يف وزارة الرتبية والتعليم ُكلٌّ من:

مديرًا لإدارة العمليات التعليمية المنطقة )1(. 1- الدكتور علي �شلمان مح�شن زهير  

مديرًا لإدارة العمليات التعليمية المنطقة )2(. 2- ال�شيد عبدالكريم اإبراهيم اأحمد بو�شبيعة  

مديرًا لإدارة العمليات التعليمية المنطقة )3(. 3- ال�شيدة فاطمة �شاهين جا�شم البوعينين  

مديرًا لإدارة العمليات التعليمية المنطقة )4(. 4- ال�شيد اإبراهيم علي عبدالرحمن اآل بور�شيد  

مديرًا لإدارة تراخي�س ومتابعة التعليم المبكر.  5- ال�شيدة لولوة غ�شان المهنا  

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )32( ل�سنة 2021

 بتعيني مدير يف معهد البحرين للتدريب

يف وزارة الرتبية والتعليم

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 )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتعني الدكتورة زينب علي حبيب اآل طوق مديرًا لإدارة �شئون التدريب للهند�شة والعلوم يف 

معهد البحرين للتدريب يف وزارة الرتبية والتعليم.

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )33( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف وزارة �ضئون جمل�ضي ال�ضورى والنواب

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 )38( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

وبناًء على عر�س وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب ُكلٌّ من: 

مديرًا لإدارة البحوث والدرا�شات القانونية. 1- ال�شيدة اأمينة اإبراهيم محمد الأحمد 

مديرًا لإدارة متابعة ال�شئون الت�شريعية. 2- ال�شيدة نجاة �شعد علي الأ�شراف  

مديرًا لإدارة متابعة ال�شئون الرقابية والمالية. 3- ال�شيد اأحمد خليل اإبراهيم خليل  

 املادة الثانية

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  والنواب  ال�شورى  �شئون جمل�شي  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )34( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف وزارة املالية والقت�ضاد الوطني

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 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكلٌّ من: 

مديرًا لإدارة الموؤ�شرات القت�شادية.  1- ال�شيدة حال ح�شن اأحمد عبداهلل  

مديرًا لإدارة تعزيز التناف�شية.  2- ال�شيدة اإيمان جواد كاظم الع�شفور  

مديرًا لإدارة الرقابة والت�شال.  3- ال�شيد محمد اإ�شماعيل الحو�شني  

مديرًا لإدارة �شئون الأمالك الحكومية.  4- ال�شيد محمد عبداهلل الكعبي  

مديرًا لإدارة تن�شيق �شئون الخدمات المالية الم�شتركة.  5- ال�شيد اإياد عبداللطيف عبداهلل يو�شف  

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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 قرار رقم )35( ل�سنة 2021

بتعيني مديرين يف هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س

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 )64( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ُكلٌّ من:

مديرًا لإدارة الم�شاريع والمن�شاآت. 1- ال�شيد اأحمد يو�شف تقي   
مديرًا لإدارة الت�شويق والترويج. 2- ال�شيدة مريم اأحمد م�شيح توراني  

املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 17 يـــــونيـــــو 2021م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )56( ل�سنة 2021

ب�ضاأن اإلغاء ت�ضريح كاتب عدل خا�س

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، 

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

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

ـني بالقيام بكافة  وعلى القرار رقم )102( ل�شنة 2020 ب�شاأن الت�شريح لُكـتَّـاب عدل خا�شِّ

اأعمال التوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـلغى الت�شريح املمنوح لكاتب العدل اخلا�س/ حممد عادل رم�شان الأبيوكي للقيام باأعمال 

املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرف والإدارة مبوجب القرار رقم )102( ل�شنة 

ـني بالقيام بكافة اأعمال التوثيق. 2020 ب�شاأن الت�شريح لُكـتَّـاب عدل خا�شِّ

املادة الثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافـــــق: 14 يــــونيــــــــو 2021م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )57( ل�سنة 2021

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي هيئة البحرين للثقافة والآثار

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

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

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة الثقافة والإعالم �شفة 

ـَْبـط الق�شائي، ماأموري ال�شّ

وبناًء على كتاب هيئة البحرين للثقافة والآثار رقم YK/351/�س/ر هـ/ 2021 املوؤرخ يف 

13 يونيو 2021، 

وبعد التن�شيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  موظفو  ل  ُيـخوَّ

اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  و�شْبـط  والتفتي�س  املراقبة  باأعمال  للقيام  الق�شائي 

باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وهم:

1- علي ح�شن ح�شين.

2- م�شطفى �شلمان عبدالمح�شن.

3- فاطمة عبدعلي �شلمان.

4- اأحمد محمد �شعيد.

5- اأحمد عبدالنبي �شلمان.  
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املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة الثقافة والإعالم �شفة 

ـْبـط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذي القعــدة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 يـــــونيــــــــو 2021م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )58( ل�سنة 2021

با�ضتبدال ع�ضو يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ضاين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

2014 باإن�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل  بعد الطالع على املر�شوم رقم )39( ل�شنة 

الإن�شاين،

2014 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل  وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2018 ب�شاأن ا�شتبدال ع�شو يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2020 بتمثيل ع�شو عن وزارة اخلارجية يف اللجنة الوطنية 

للقانون الدويل الإن�شاين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل ال�شيد/ حممد عبدالرحمن احليدان، بال�شيدة/ فاطمة عبداهلل الظاعن كممثل 

لوزارة اخلارجية يف ع�شوية اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذي القعــدة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 يـــــونيــــــــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )44( ل�سنة 2021 

 ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل موؤ�ض�ضة حرفة اخلريية  

)موؤ�ض�ضة خا�ضة( 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة حرفة اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(، 

قرر الآتي: 

مادة )1( 

املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت  قْيـد  �شجل  )موؤ�ش�شة خا�شة( يف  موؤ�ش�شة حرفة اخلريية  ـل  ت�شجَّ

قْيـد رقم )1/م/خ/2021(. 

 

مادة )2( 

ُيـن�َشـر هذا القرار وعْقـد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل 

به من تاريخ ن�ْشـِره. 

 

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

 

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 10 يـونيـو 2021م  
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عقد تاأ�ضي�س 

موؤ�ض�ضة حرفة اخلريية - موؤ�ض�ضة خا�ضة - 

للهجرة. واأربعني  واثنني  واأربعمائة  األف  لعام  �شوال  من  والع�شرين  اخلام�س  يوم  يف  اإنه 

الموافق: ال�شاد�س من يونيو لعام األفين وواحد وع�شرين للميالد.

 لديَّ اأنا: كاتب العدل الخا�س يو�شف محمد الحرم.

ح�شر كل من: 

الطرف الإقامة اجلن�شية ال�شم الرقم 

الرقم 

ال�شخ�شي 

ـي 1 بحريني ح�شن علي اأحمد ر�شِ

مملكة البحرين 

منطقة القرية 

470020415 الأول 

ـي 2  بحريني نور ح�شن علي اأحمد ر�شِ

مملكة البحرين 

منطقة �شار 

770902707 الثاين  

بحرينية مهدية ال�شيد حممود حممد �شرف 3 

مملكة البحرين 

منطقة القرية 

500108129 الثالث 

بحرينية منى ح�شن علي اأحمد ر�شي 4

مملكة البحرين 

منطقة �شار 

810204029 الرابع 

بحرينية ليلى ح�شن علي اأحمد ر�شي 5

مملكة البحرين 

منطقة �شار 

821104730 اخلام�س  

      وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه: 

ـ�س موؤ�ش�شة حرفة الخيرية طبقـــًا لأحـــكام المر�شـــوم بقانـــون رقـــم )21( ل�شنة 1989  1-   توؤ�شَّ

باإ�شـــدار قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شـــة العاملة في 

ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة. 

ـمًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.  ـع من الموؤ�ش�شين جزءًا متمِّ 2- ُيـعتَبـر عقد التاأ�شي�س الُمـَوقَّ

د ويتكون من مبلـــغ مقداره خم�شون األف دينار بحريني ح�شب  3- راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محـــدَّ

الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين الوطني عن اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.   

دة وتبداأ من ن�ْشـر عقـــد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي  4- مدة موؤ�ش�شة حرفة الخيرية غيـــر محدَّ

في الجريدة الر�شمية. 

5- ل يجوز الخروج عن اأهداف الموؤ�ش�شة اأو الإخالل بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين 

اأو قرارات معمول بها في المملكة. 

6- جميع الم�شروفات والأتعاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شة ُتـح�شب �شمن الم�شروفات 
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العمومية لها. 

7- يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 

ِقـَبـل  من  قراءته  بعد  عليه  التوقيع  ون�شختني ومت  من اأ�شل  العقد  هذا  ر  حترَّ  ومبا ُذِكـر 

ـي وت�َشـلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.   املوؤ�ش�شني ومنِّ

كاتب العدل اخلا�س
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 النظام ال�ضا�ضي 

موؤ�ض�ضة حرفة اخلريية - موؤ�ض�ضة خا�ضة - 

الباب الأول 

اأحكام عامة 

مادة -1- 

رقم  قيد  با�شم )موؤ�ش�شة حرفة اخلريية( حتت  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )1/م/خ/2021( 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

يلي  فيما  اإليها  وي�شار  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  الوزارية  والقرارات  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21(

بكلمة )املوؤ�ش�شة(. 

مادة -2- 

اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ـل  ت�شجَّ

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 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد 

التاأ�شي�س املرفَقـني. 

وتثُبـت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.    

مادة -3- 

املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة وحملها القانوين ومركز اأمنائها هو )مبنى B600/ طريق 1807/ 

جممع 318/ منطقة احلورة(. 

مادة-4- 

ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء. 

مادة -5- 

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية، وعلى 

املوؤ�ش�شة مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة 

اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي. 
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مادة -6- 

ُيـذَكـر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها -اإْن ُوِجـد- و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها. 

 

مادة-7- 

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 

 

الباب الثاين 

اأهداف املوؤ�ض�ضة 

مادة - 8 - 

تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

املخت�شة  احلكومية  اجلهات  من  امل�شبقة  املوافقة  اأْخـذ  املوؤ�ش�شة بعد  اإمكانيات  ح�شب  التالية 

وبالتن�شيق معها: 

العمل على ن�شر الثقافة باأهمية التعليم والتدريب المهني والحرفي.   .1

دعم الحرفيين ل�شتثمار مهاراتهم في تح�شين و�شعهم المادي.   .2

ـفة عن طريق تدريب اأفراد الأ�شرة القادرين على العمل المهني  تح�شيـــن و�شع الأ�شر المتعفِّ  .3

والحرفي. 

تطوير الحرف والمهن لتكون م�شدر دخل لالأ�شر.   .4

 

الباب الثالث 

جمل�س الأمناء 

مادة - 9 - 

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:  

1.   اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة. 

ها الموؤ�ش�شة.  اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرُّ  .2

ـع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.  و�شْ  .3

ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.   .4

تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.   .5
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ـدة لذلك  و�شع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ  .6

مادة - 10 - 

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقـَبـل الأع�شاء املوؤ�ش�شني، من بني 

اأع�شائه اأو من غريهم. 

د املنا�شب الإدارية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى.  وحتدَّ

مادة - 11 - 

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخـُلـو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. 

مادة - 12 - 

ُيـ�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:  

1-    اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية وال�شيا�شية. 

2- اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا. 

3-    األ يكـــون من اأع�شاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شـــة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت اإلى 

ـي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة.  حلِّـها وذلك قبل ُمـ�شِ

4- اأن يكون ح�َشـن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مخلَّـة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار. 

مادة - 13- 

اأخرى  اأمناء موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س 

تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

ول يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر. 

مادة - 14- 

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:  

الرئي�س: 
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هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 

والتوقيع على حما�شر جل�شاتها مع اأمني ال�شر وعلى ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف وامل�شتندات 

اأعمال  على  الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل  الأمني  مع  املالية 

على  ُتـعَر�س  اأن  على  التاأخري،  حتتمل  ل  التي  امل�شتعَجـلة  الأمور  يف  البت  يتوىل  كما  املوؤ�ش�شة، 

جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له. 

نائب الرئي�س: 

وتكون له اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه وملجل�س الأمناء حق تخويله بع�س الخت�شا�شات 

املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة. 

اأمين ال�ضر: 

مع  وتوقيعها  حما�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 

الرئي�س وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود. 

الأمين المالي: 

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 

ومن  ِقـَبـله  من  ـعة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شْرُفـه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمـدة  امل�شارف  اأحد  يف 

ِقـَبـل الرئي�س، وعليه كذلك ت�شجيل الأموال وقْيـدها يف الدفاتر وال�شجالت وِحـْفـظ امل�شتندات 

املالية التي يرتتَّـب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات 

وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 

ده  ـن للنرثيات ال�شرورية ِوْفـقًا ِلـما حتدِّ املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معيَّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة. 

مادة - 15- 

د املجل�س  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ

نتيجة درا�شتها  ُتـعَر�س  اأن  لأعمالها، على  وي�شع نظامًا  واخت�شا�شاتها  اأع�شاء كل جلنة  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها. 

مادة - 16- 

يجتمع جمل�س الأمناء مرة كل ثالثة �شهور ب�شفة دورية وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور 

اأغلبية اأع�شائه، ويقوم اأمني �شر املجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء ويعر�شه 

على رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل 
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موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل. 

ـح  وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س. 

مادة - 17 - 

يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 

مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله.  املو�شوعات املقرَّ

اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  تطلب عقد  اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك. 

مادة - 18- 

ـب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  ُيـعتَبـر م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمـن تغيَّ

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول.  

ـل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخـُلـو مكانه لأيِّ �شبب من  ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ

والتنمية  وزارة العمل  اإخطار  املجل�س  وعلى  الأمناء،  جمل�س  ع�شو يختاره  حمله  يحل  الأ�شباب 

مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُت�شرَتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك.  الجتماعية 

ـلة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة.  الع�شو اجلديد مكمِّ

ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلـف له ب�شرط 

اأع�شاء  ثُلـث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  مكانهم  الذين خال  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 

الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلـف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  املجل�س و اإلَّ وَجب 

�شغرت اأماكنهم. 

مادة - 19 - 

ُيـَحـل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثُلـث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س. 

ويف هاتني احلالتني تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 
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مادة - 20 - 

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:  

1-  �شجـــل لقيـــد اأع�شاء مجل�ـــس الأمناء مبيَّن به علـــى الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه وجن�شيته 

ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي. 

ـع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء على اأن توقَّ 2-  �شجـــل تدوَّ

ال�شر. 

3-  دفتر لقْيـد الإيرادات والم�شروفات. 

4-  دفتر لح�شاب الم�شرف. 

5- �شجـــل لقْيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقولت اأو غيرهـــا من الُعـَهـــد الم�شتديمة التـــي تملكها 

الموؤ�ش�شة، على اأن يثَبـت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 

والمـــكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س التي هي فـــي عهدته و�شفته وعنوانه، كما يثَبـت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.  

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها. 

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُحـ�ْشـن �شري العمل، وُيـ�شرَتط 

ـم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ

م�شل�شلة واأن تختم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول. 

مادة - 21 - 

�شه الت�شرف يف اأيِّ  ـن مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء. 

ده املجل�س ويف هذه احلالة ُيـعتَبـر املدير م�شتقياًل  ويجوز اأن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدِّ

من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به. 

 

الباب الرابع 

املوارد املالية للموؤ�ض�ضة 

مادة - 22 - 

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:  
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الهبات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من الموؤ�ش�شين والتي   .1

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من اأ�شكال  ت�شرِّ

جْمـع المال. 

الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة ِوْفـقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين   .2

بعد اأْخـذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة. 

اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلهـــا مجل�س الأمنـــاء ِوْفـقًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي   .3

للموؤ�ش�شة وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

مادة - 23 - 

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأْن تر�شل �شيئًا 

مما ُذِكـر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية. 

مادة - 24 - 

با�شتثناء  دي�شمرب من كل عام،   31 وتنتهي يف  يناير  اأول  للموؤ�ش�شة من  املالية  ال�شنة   تبداأ 

ال�شنة الأوىل التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية. 

مادة - 25 - 

رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كلٌّ يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة وعن اأيِّ 

ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. 

مادة - 26 - 

ـم فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ

بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شْرف  اأوجه 

ك�ُشـْلـَفـة لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات. 

ول ُتـعتَبـر الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء. 

مادة-27- 

البحرين ملراجعة  املعتَمـدين يف مملكة  اأو املراجعني  اأحد املحا�شبني  الأمناء  ـن جمل�س  يعيِّ

ح�شابات املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإىل جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية. 
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مادة - 28- 

امل�شارف املعتَمـدة،  اأحد  لدى  به  ـلت  �ُشـجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 

وُتـخَطـر بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل 

ـع على ال�شيك الرئي�س  اأ�شبوع من تاريخ ح�شول التغيري ول ُيـ�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

والأمني املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء. 

مادة -  29 - 

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُيـ�شَرف  ل 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.  املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدِّ

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شْرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

اأْن ُتـعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شْرف. 

مادة - 30 - 

الت�ضرفات املالية للموؤ�ض�ضة 

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف 

اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها. 

ـرُّف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها  ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على التَّـ�شَ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم 

ف.  ـرُّ نفاذ التَّـ�شَ

ف اأمام املحكمة الكربى  ـرُّ ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على التَّـ�شَ

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه. 

مادة - 31 - 

النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتـعتَبـر 

للموؤ�ش�شة ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة اأو َمن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها. 

مادة - 32 - 

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوِقـف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 
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�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب. 

الباب اخلام�س 

حل املوؤ�ض�ضة 

مادة - 33 - 

باأغلبية  احلل  قرار  �شدر  اإذا  اأو  الأ�شا�شي،  لنظامها  ِوْفـقًا  اختياريًا  املوؤ�ش�شة  حل  يجوز 

ثلثي اأع�شاء جمل�س الأمناء، وُيـن�َشـر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة- 34 - 

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية: 

1- اإذا ثبت عجُزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. 

دة لها طبقًا لأغرا�شها.  2- اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ

3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب. 

يف  وُيـن�َشـر  ـل  بخطاب م�شجَّ للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الغْلـق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  ويبَلـغ 

اجلريدة الر�شمية، وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلـق املوؤقت اأمام املحكمة 

الر�شمية، وتف�شل  القرار يف اجلريدة  ن�ْشـر  الكربى املدنية خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

املحكمة بالطعن على وجه ال�شتعجال. 

مادة -35 - 

القائمني  على  ُيـحَظـر  كما  اإجباريًا  اأو  اختياريًا  حلِّـها  بعد  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  على  ُيـحَظـر 

ـرُّف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.  باإدارتها وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والتَّـ�شَ

كما ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�ْشـر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية. 

مادة - 36 - 

ويجب  وباأجر،  لها  ـيًا  م�شفِّ الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ـن  تعيِّ املوؤ�ش�شة  حلِّ  حالة  يف 

ـي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفِّ

باملوؤ�ش�شة عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها 

ـي.  ـرُّف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ التَّـ�شَ
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مادة - 37 - 

ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف  بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

د  حتدِّ ممكنة،  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  احلل، واإذا  دها قرار  يحدِّ والتي  البحرين  مملكة 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها. 

1. جمعية �شترة الخيرية. 

مادة - 38 - 

حُتَفـظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلِّـها وت�شفية اأموالها ون�ْشـِر قرار حلِّـها 

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات. 

 

الباب ال�ضاد�س 

اأحكام ختامية 

مادة - 39 - 

ل ُيـعتَبـر اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيـده يف ال�شجل املعدِّ لهذا 

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة - 40 - 

ـن موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة وت�شرف  للموؤ�ش�شة اأن تعيِّ

ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

رقم )36(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  لأحكام  وِوْفـقًا  للموؤ�ش�شة 

ل�شنة 2012 وتعديالته. 

مادة - 41 - 

عند حدوث اأيِّ لْبـ�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 

جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح. 

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع  ومبا ُذِكـر حترَّ

ي وت�َشـلَّـم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.   ومنِّ

 

كاتب العدل اخلا�س
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )45( ل�سنة 2021

ب�ضاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية العطاء اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية العطاء اخلريية، 

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية العطاء اخلريية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العطاء اخلريية،

2021/6/10 والثابتة فيها  ـرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف  وا�شتنادًا اإىل مذكِّ

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية العطاء اخلريية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية العطاء اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ حممد  ُيـعيَّ

يو�شف اأحمد حممد، وع�شوية كلٍّ من:

-  محمد عادل اأحمد محمد جمعة.

ـي علي عبدالح�شين مبارك. -  خاتون ر�شِ

-  عبداهلل عي�شى اأحمد اأحمد جواد.

-  نفي�شة طاهر من�شور ح�شن حيدر معراج.

-  اإبراهيم مح�شن ح�شن جواد.

-   فاطمة جا�شم اإ�شماعيل اإبراهيم علي.

- علي ال�شيد حميد نا�شر يو�شف.
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مادة )2(

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

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

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

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 13 يـــونيــــــــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )123( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار بعد التق�ضيم يف منطقة الدير - جممع 231

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ق العامة، ـرُّ والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

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(

التق�شيم  الدير جممع 231 بعد  مبنطقة  العقار رقم 02038358 الكائن  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  ومناطق   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  مناطق  ت�شنيف  من 

ومناطق   )B3*( بواجهة جتارية الثالثة  الطوابق  ذات  العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )SP(

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

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 مــايـــــــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )128( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن ت�ضنيف حدود عقار يف و�ضط املنامة - جممع 307

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

لة 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(

ـف حدود العقار رقم 03091991 الكائن يف و�شط املنامة جممع 307  �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. وتطبَّ

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 مـايــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )131( ل�سنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة املالكية - جممع 1032

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ُرق 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،

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10044951 الكائن يف منطقة املالكية - جممع 1032 �شمن ت�شنيف  ي�شَنَّ
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ـق  مناطق ال�شكن اخلا�س اأ- )RA( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )132( ل�سنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 711

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

ُرق 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،

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

لة 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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف اجلزء ال�شرقي من العقار رقم 08021995 الكائن يف منطقة توبلي - جممع 
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711 من ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة -)PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 

اخلارطة  وارد يف  هو  ِلـما  ِوْفـقًا  العقار  من  الغربي  اجلزء  ت�شنيف  مع  يتالءم  - )RA( مبا  اأ 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28(  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )142( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من العقارات بعد التق�ضيم يف منطقة بوقوة - جممع 457 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

و04038920،  و04038919،  و04038917،  اأرقام 04038916،  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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ج  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق  ت�شنيف  بوقوة جممع 457 من  مبنطقة  و04038921 الكائنة 

 )B4*( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات اأربعة طوابق بواجهة جتارية )BC*( بواجهة جتارية

عليه ال�شرتاطات  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِوْفـقًا ِلـما  التق�شيم  بعد 

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 يـونيــــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )145( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة حمد - جممع 1214 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  1214 �شمن  جممع  حمد  مدينة  يف  الكائنة  العقارات  من  عدد  ـف  ي�شنَّ
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ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِوْفـقًا ِلـما    )RA( اأ ال�شكن اخلا�س 

عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 يـونيــــو 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )146( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن ت�ضنيف حدود عقار يف منطقة �ضناب�س - جممع 406 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف حدود العقار رقم 04022871 الكائن يف منطقة �شناب�س جممع 406 �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِوْفـقًا ِلـما   )B3( الثالثة  الطوابق  ذات  العمارات  مناطق 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. القرار، وتطبَّ

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 يـونيــــو 2021م
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اإعالن رقم )5( ل�سنة 2021 

ب�ضاأن قرارات الرت�ضية ال�ضادرة يف املناق�ضات خالل �ضهر مايو 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:

   
 

 13 من 2 صفحة
 

 

 تمكین 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  40,000.000 
 

ENVIRONMENTAL CONSULTANCY 
SERVICES 

1 
 

 PROVISION OF ENVIRONMENTAL CONSULTANCY النفط
SERVICES  

 TPC-810-1-2019 1 أمر تغییري 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 40,000.000

 واإلداریة دیوان الرقابة المالیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  266,041.630 
 

MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO 

1 
 

ستشارات شاءات واالن اإل
 دسیةالھن 

مشروع تجھیز الطابق الثاني بمقر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة وإعادة تجدید  
 ق األخرى  بعض الطواب

 RFP/NAO/2020/2 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 266,041.630

 العقاري لالستثمارشركة البحرین 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  نيریر بحادین عمالت أخرى 

  152,280.000 
 

YACOOBI STORE CO 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع (شركة متجر یعقوبي المحدودة) لتأجیر  
 الواقع بمنطقة سترة 61المستودع رقم 

 Edamah-2019-525 1 تجدید 

  142,320.000 
 

 1 شركة مزادات المنامة 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

لتأجیر المستودع   المنامة)قد المباشر مع (شركة مزادات طلب الموافقة للتعا
 الواقع بمنطقة سترة  39رقم 

 Edamah-2019-381 2 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 294,600.000

 لر للبترویشركة تطو
 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  80,758,777.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 TP-499-2019 / SA-338-2019 1 مناقصة   توفیر مرافق ضغط الغاز غیر المرتبطة  النفط

  226,170.000 
 

LARGEO DATA PROCESSING 1 
 

 PRE STACK TIME MIGRATION PROCESSING AND النفط
SUBSEQUENT INTERPRETATION - INTEGRATION 

OF SEINIC DATA 

 TB/28022/2019 2 أمر تغییري 

  1,036,613.000 
 

PIRI TECHNOLOGIES 1 
 

 PROVISION OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION النفط
OF SCALE FORMATION -PHASE 2 FOR IMMEDIATE 

PURCHASE AGREEMENT  

 TP-053-2021 3 مناقصة

  141.000 
 

HUNTING ENERGY SERVICES 
WELL INTERVENTION  

1 
 

 PROVISION OF OIL RECOVERY TECHNOLOGY النفط
SERVICE  

 TB/29812/2021 4 أمر تغییري 

  20,511.000 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

 RFP/Tatweer/118/2018   5 تجدید  وقائیةلا الصیانة الحراري أثناءعازل ال صیانة النفط

  826,312.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 

  791,772.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 2 

  المجموع (د.ب.):  1,618,084
 

 REPAIR AND MAINTENANCE OF HEAT النفط
EXCHANGERS   

 TP-639-2020   6 مناقصة

   
 

 13 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقریر الترسیات الشھري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/05 /2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/05 /2021 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للبیئة

 # قم المناقصةر النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  26,913.600 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 توفیر مھندس دعم فني 
 

 SCE/ICT/2020/02 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 26,913.600

 بناغاز

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  47,641.230 
 

JOHN CRANE MIDDLE EAST FZE 1 
 

شراء قطع غیار ملئ المخزون لموانع تسرب الغاز المیكانیكیة المثبتة بمصنع  المواد والمعدات
 3الغاز رقم 

 TB20/07002T-AJP  1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 47,641.230

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ئز العطاء الفا دینار بحریني عمالت أخرى 

  8,349,280.583 
 

BOSKALIS WESTMINSTER MIDDLE 
EAST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 الردم البحري لمشروع دانات السایة  بأعمالللقیام تعیین مقاول 
 

 EB/2020/E 04   1 مناقصة

       ني:مجموع الترسیات بالدینار البحری 8,349,280.583

 بورصة البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  86,185.830 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 التأمین الصحي والتأمین على الحیاة لموظفي بورصة البحرین 
 

 Bahrain Bourse / 2021 / 1 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 86,185.830
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 13 من 3 صفحة
 

 

  582,388.000 
 

OSI SOFT 1 
 

فطالن   PROVISION OF OPSI SOFT PI LICENSES WITH 
ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) 

 TP-769-2021 7 مناقصة

USD 1,273,000.000 481,194.000* 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK النفط
SERVICES 

 RFP/Tatweer/17/2017 8 أمر تغییري 

  88,022.000 
 

MONACO ENGINEERING 
SOLUTIONS 

1 
 

مشروع تحلیل موثوقیة الصیانة المركزیة وأھمیة قطع الغیار لوحدة تجفیف  المواد والمعدات
 الغاز المركزیة 

 

 TP-579-2020 9 مناقصة

  6,487,353.000 
 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - 
FOREIGN BRANCH 

1 
 

 TP-305-2018 10 أمر تغییري    بریة  خدمات الحفر ال النفط

  1,740,954.000 
 

COMSIP AL A"ALI 1 
 

 RFP/Tatweer/310/2019 11 أمر تغییري  توفیر عملیات ربط النظام وتحسینات العمل من أجل األلیاف البصریة  النفط

  2,000,000.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ستثمار واال

 RFP/Tatweer/43/2017   12 تمدید توفیر صھاریج شفط 

  3,153,542.000 
 

RAFFA CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 أعمال صیانة مدنیة متنوعة  النفط
 

 TP-591-2020 13 مناقصة

  915,400.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-308-2018 14 أمر تغییري  توفیر ریشة الحفر  النفط

  734,042.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 TP-308-2018 15 أمر تغییري  توفیر ریشة الحفر  النفط

  200,000.000 
 

AL MANSOORI PETROLEUM 
SERVICES  

1 
 

 RFP/Tatweer/177/2018 16 أمر تغییري  توفیر خدمات فحص االنابیب  المواد والمعدات

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 100,043,191.000

 شركة مطار البحرین

 # رقم المناقصة نوع لا الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  490,675.857 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

 خدمات مایكروسوفت انتربرایز   استخدامرخص  وتعدیلتجدید  الطیران
 

 RFP/BAC/2021/23 1 مناقصة

  1,131,226.412 
 

A.AHMED NASS CONTRACTING 
CO. 

1 
 

 BAC/198/2017 2 تمدید ر البحرین الدوليمطاعقد أعمال صیانة ساحة المطار في  الطیران

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,621,902.269

 شركة نفط البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  2,489,690.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

برنامج تصلیح األنابیب في مناطق التشغیل  للمرفأ و  ةالمیكانیكیر الخدمات توفی طنفال
 سنوات 5في الشركة عقد زمني لمدة 

 

 T17600(65)   1 مناقصة

  1,092,939.000 
 

MECHANICAL CONT AND 
SERVICES CO 

1 
 

 5خدمات ضغط المیاه فائق الضغط على خزانات التخزین عقد زمني لمدة   النفط
 ت نواس

 

 T17479(65) 2 مناقصة

   
 

 13 من 4 صفحة
 

 

  517,902.000 
 

AL JAZEERA INDUSTRIAL 
SERVICES  

1 
 

 مناقصة شراء أجھزة التحكم بالحریق عن بعد  النفط
 

 Q22971 (17) 3 مناقصة

  3,944,593.000 
 

WORLEY SOLUTIONS BAHRAIN 
S.P.C 

1 
 

لنفطا  WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) 
OPERATION AND MAINTENANCE 

 T130113 4 تجدید 

USD 96,000.000 36,288.000* 
 

HTRI SOFTWARE 1 
 

 والمزایدات الخدمات
 واالستثمار 

PROVISION OF SOFTWARE SUPPORT SERVICES 
FOR HTRI SOFTWARE WITH HWR TRANSFER 

RESEARCH INSTITUTE  

 T140124 5 تجدید 

  59,373.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 T24993 6 مناقصة  MANGROVE TRANSPLANTING OFFSET PROJECT النفط

  1,823,960.000 
 

R.B HILTON 1 
 

 سنوات أربع ة األسبستوس لمدةتوفیر خدمات إزال النفط
 

 T18020(65) 7 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 9,964,745.000

 ئون الجمارك ش

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني الت أخرى مع

  143,234.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 CA/TCS/1/2019 1 تجدید  تزوید شئون الجمارك بخدمة تنظیف المباني 

  126,000.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

زایدات ت والمدماالخ 
 واالستثمار 

 CA/TCS/2/2019 2 تجدید  تزوید شئون الجمارك بخدمة تفریغ العفش 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 269,234.000

 طیران الخلیج 

 # ناقصةرقم الم النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  53,070.000 
 

GRAND MOGADOR CITY CENTER 
CASABLANCA HOTEL 

1 
 

إیجاد فندق مناسب الستیعاب طاقم طیران الخلیج خالل توقفھم في الدار  الطیران
 وات یبدأ بمجرد االنتھاء من عملیة المناقصة) سن3البیضاء لعقد مدتھ ثالث (

 BTB 1-1845-04-18 تجدید 

  39,800.000 
 

CPAT GLOBAL LLC 1 
 

 COMPUTER BASED TRAINING (CBT) CONTRACT الطیران
RENEWAL 

 TB/29690/2020 2 تجدید 

  4,048,270.000 
 

AZZURRA GROUND HANDLING  1 
 

 BTB 3-1703-09-17 مناقصة 4 لندن ترمینال -ر ھیثرو  الخدمات األرضیة في مطا الطیران

  243,470.000 
 

AIRESOURCES INC. 1 
 

 BTB 4-2147-04-20 مناقصة لبینالفاختیار وكیل سفریات في  الطیران

  1,015,200.000 
 

AL MANNAI PLAZA BUILDING 1 
 

 والمزایدات الخدمات
 واالستثمار 

LEASE OF NEW BUILDING FOR GULF AIR CABIN 
CREW ACCOMMODATION (MANNI PLAZA) 

 TB/20779/2015 5 تجدید 

  68,000.000 
 

CHEVRON PRODUCTS COMPANY 1 
 

ان الطیر  AVIATION FUEL SUPPLY AT TEL AVIV (TLV) - 
OUTSIDE THE SCOPE OF ARAB AIR CARRIERS 

ORGANIZATION (AACO) 

 TB/29570/2020 6 تجدید 

EUR 1,766,496.000 867,349.536* 
 

AVIAPARTNER  1 
 

 رضیة في مطار میالن مالبینسا الدولي خدمات المناولة األ الطیران
 

 BTB   7-2128-03-20 مناقصة
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 13 من 5 صفحة
 

 

  147,858.000 
 

ROYAL AIRPORT 1 
 

 ITC 8-0717-10-10 تمدید الخدمات االرضیة في مطار باكستان  الطیران

  320,656.000 
 

ROYAL AIR MAROC 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT MOHAMMED V الطیران
INTERNATIONAL AIRPORT IN CASABLANCA  

 BTB 9-1788-03-18 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 6,803,673.536

 االقتصادیةمجلس التنمیة 

 # اقصةالمنرقم  النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  -11,334.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

مجلس التنمیة  ل المیةات ع لتوفیر موارد شبك 2021مناقصة محدودة 
 االقتصادیة

 RFP/09-2020/010  1 أمر تغییري 

  -49,208.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

یة  التنم لمجلس یةوفیر موارد شبكات عالملت  2021مناقصة محدودة 
 االقتصادیة

 RFP/09-2020/010  2 أمر تغییري 

       ر البحریني:الدینا مجموع الترسیات ب 60,542.000-

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  27,000.000 
 

ARSINALS ENGINEERING DESIGN 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

ف السیارات ى مواقالخدمات االستشاریة الخاصة بالتصمیم واالشراف عل
 متعددة الطوابق لمشروع طریق اللؤلؤ

 1 8/2016 تمدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,000.000

 المعارضھیئة البحرین للسیاحة و

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  43,000.000 
 

DFS AVIATION SERVICES 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 BTEA 174/2021 1 مناقصة FERRIS WHEELمشروع دراسة تقییم مخاطر للعجلة الترفیھیة  

       بحریني:لدینار المجموع الترسیات با 43,000.000

 ھیئة التخطیط والتطویر العمراني

 # رقم المناقصة ع نوال وع الموض القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  27,891.150 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 الصیانة والدعمد عقتورید وتجدید تراخیص برامج اإلنتاجیة من خالل 
 

 UPDA/2021/02 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,891.150

 الماءھیئة الكھرباء و 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  65,791.673 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 ھندسیةال

صیانة مبنى العنایة بالمشتركین التابع لھیئة الكھرباء والماء بمنطقة الجفیر لمدة 
 ثالث سنوات

 RP-FRSD  1-192-2017 تجدید 

  323,322.802 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

اإلنشاءات واالستشارات  1
 الھندسیة

بمحطة الھملة للضخ األرضي   6و  5إجراء الصیانة الداخلیة للخزانات رقم 
بمحطة سترة لخلط المیاه والخزان العلوي بمحطة   1رقم   ألرضيوالخزان ا

 مدینة عیسى الشرقیة 

 PM-WTD   2-063-2020 مناقصة

   
 

 13 من 6 صفحة
 

 

  59,545.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 2 

  جموع (د.ب.): الم 382,868.302
 

  166,687.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

واالستشارات اءات اإلنش
 الھندسیة

الخزان العلوي   -1بإجراء أعمال الصیانة الداخلیة للخزانات التالیة  مالقیا
بمحطة مدینة حمد   4الخزان األرضي رقم  -2خلط المیاه وز لبمحطة الماح

 حطة مدینة حمد بم   3الخزان األرضي رقم  -3لخلط المیاه 
 

 PM-WTD   3-065-2020 مناقصة

  205,422.000 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 

  111,617.360 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

2 

  المجموع (د.ب.):  317,039.36
 

ت واالستشارات شاءااإلن 
 الھندسیة

للخزان العلوي بمحطة الحورة للخلط ولخزان األرضي  الداخلیةاجراء الصیانة 
ة الرفاع الغربي  بمحط 3والخزان االرضي رقم بمحطة سترة للضخ  1رقم 

 بمحطة مدینة حمد للخلط  1خزان األرضي رقم للخلط وال
 

 PM-WTD   4-066-2020 مناقصة

  103,797.600 
 

UNICORN TECHNOLOGY CENTRE 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

ً  18 -توفیر أیدي عاملة مھرة    شخصا
 

 RP-FRSD 5-187-2020 مناقصة

  9,753,516.465 
 

 1 والطاقة وشركة المؤید للمقاوالت ا للمیاهشركة نسم
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 اه أعمال محطات المی  -ان والرملي بالمیاهلمس اإلسكانیة بمدینةتزوید المشاریع 
 حزمة أ حزمة ب                      
 

 6 4623/2018/3100 مناقصة

  95,000.000 
 

SAMA SAFETY & SECURITY 1 
 

لمزایدات ات واالخدم
 واالستثمار 

أعمال صیانة لنظام الحمایة وإخماد الحریق بمختلف المواقع التابعة لھیئة  
 ء الكھرباء والما

 RP-ISSD 7-249-2018 أمر تغییري 

  13,289.994 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 RP-FRSD 8-301-2015 تمدید ) سنوات5ن لمدة خمس () ط1,5) طن و (6ر رافعات متنقلة بقدرة (استئجا

  6,216.000 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ستثمار االو 

 RP-FRSD 9-301-2015 تمدید ) سنوات5) طن لمدة خمس (1,5) طن و (6استئجار رافعات متنقلة بقدرة (

  15,960.000 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

 ایداتوالمز الخدمات
مار واالستث   

IT MANAGED SERVICE SUPPORT FOR 
MICROSOFT ITSM 

 RPI-ISD 10-049-2020 تجدید 

  610,311.600 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 

  360,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  2 

  المجموع (د.ب.):  970,311.600
 

الخدمات والمزایدات 
 تثمار واالس

) محطات لنقل المیاه ولمدة 5تشغیل وإجراء الصیانة الدوریة الوقائیة لعدد (
 خمس سنوات

 

 RP-WTD   11-174-2020 مناقصة

  114,768.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 79استئجار رقم  –لة لمدة اربع سنوات استئجار مركبات ثقی 
 

 RP-FRSD 12-191-2020 مناقصة

  61,440.000 
 

MISTER MACHINE  1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 80 استئجار -متر   18استئجار رافعة برجیة بارتفاع 
 

 RP-FRSD 13-212-2020 مناقصة

  3,766,666.670 
 

AL KOOHEJI ELECTRICAL 
CONTRACTORS & CONST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 14 4500-2017-4205 أمر تغییري  وط األنابیب الخاصة بالعقود الزمنیة إلدارة نقل الماءل خطأعما

  3,766,666.670 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 15 4500-2017-4205 أمر تغییري  نابیب الخاصة بالعقود الزمنیة إلدارة نقل الماءأعمال خطوط األ

  319,996.000 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 علومات الجغرافیة اھرة لتطویر بیانات نظم المم تزوید الھیئة بأیدي عاملة
 

 RP-GIS 16-127-2020 مناقصة
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 13 من 7 صفحة
 

 

  59,280.000 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 1 
 

 ل الكھرباءیة في محطات إدارة نقصیانة الرافعات العلو  المواد والمعدات
 

 PP-ETD 17-141-2020 مناقصة

  52,957.530 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - والماءت ھیئة الكھرباء محطاصیانة ألجھزة وأنظمة تكییف الھواء لمكاتب و
 لمدة عامین 

 PP-FRSD 18-098-2016 تجدید 

  2,125.410 
 

DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - والماءھیئة الكھرباء  ومحطات صیانة ألجھزة وأنظمة تكییف الھواء لمكاتب
 امین لمدة ع

 PP-FRSD 19-098-2016 تجدید 

  138,138.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

حوار  اج الكھرباء والماء بجزر  ل إلى محطة حوار إلنت خدمات نقل وقود الدیز المواد والمعدات
 سنوات 3لمدة 

 RP-EPD 20-106-2018 تجدید 

  15,897.600 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

) محطة ضخ تابعة إلدارة نقل  12لقیام بتشغیل وإجراء الصیانة الوقائیة لعدد (ا المواد والمعدات
 سنوات  5الكھرباء والماء لمدة  المیاه بھیئة

 PP-WTD 21-114-2018 تمدید

  54,400.000 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

) محطة ضخ تابعة إلدارة نقل  12ئیة لعدد (القیام بتشغیل وإجراء الصیانة الوقا المواد والمعدات
 سنوات  5المیاه بھیئة الكھرباء والماء لمدة 

 PP-WTD 22-114-2018 تمدید

  193,056.000 
 

MICROCENTER 1 
 

لمدة  -الكھرباء والماء   بھیئةافیة الجغرإجراء عملیات المسح لنظام المعلومات  المواد والمعدات
 عامین 

 RP-GIS 23-232-2017 تمدید

  73,600.000 
 

INTERNATIONAL TRADING HOUSE 1 
 

 صنادیق عدادات میاه المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2021/003 24 مناقصة

  59,220.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 مرواح تھویة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2021/015   25 مناقصة

  26,123.300 
 

 1 شركة ورشة البحرین  
 

 IN/CSD/MA/2021/030 26 مناقصة BRACKET, STEEL المواد والمعدات

  28,445.756 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 IN/CSD/MH/2021/028 27 مناقصة COLUMNS المواد والمعدات

  136,380.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 PANEL, DISTRIBUTED THERMAL SENSING المواد والمعدات
 

 PT/CSD/OK/2020/213 28 مناقصة

  179,400.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

1 
 

 دعائم توزیع صغیرة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2020/204 29 مناقصة

20,939,039.430 
 

       البحریني: لدینارمجموع الترسیات با

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  23,010.000 
 

 1 كتب الخلیج العربي للضیافةم
 

 IGA/2021/20 1 تجدید  ید عقد توفیر مستخدم مكتب  تجد  المواد والمعدات

  206,745.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 TB/29518/2020 2 مناقصة محمولة لجامعة البحرین جھزة شراء أ المواد والمعدات

  3,000,000.340 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ر واالستثما

 iGA/2018/13 3 تجدید  عقد توفیر بطاقة الھویة 

       ع الترسیات بالدینار البحریني:مجمو 3,229,755.340

   
 

 13 من 8 صفحة
 

 

 ھیئة تنظیم االتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  148,037.400 
 

RHODE & SCHWARZ 1 
 

والمزایدات الخدمات 
 واالستثمار 

ابة ام رقلنقل وترقیة نظ RHODE & SCHWARZالتعاقد المباشر مع 
 الطیف الترددي 

 EXT/DIRECT/RFP/2021/001 1 مناقصة

  19,939.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

مركز بیانات ھیئة تنظیم ر حمایة التقسیم الداخلي لدعم جدا و  وتثبیتتزوید 
 االتصاالت 

 TRA/RFP/2017/046 2 تجدید 

  24,750.000 
 

TELECOMMUNICATIONS 
MANAGEMENT GROUP 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TRA/DIRECT/CON/20218/006 3 تجدید    االتصاالتالحصول على خدمات تطبیق الئحة جودة خدمات 

       یات بالدینار البحریني:مجموع الترس 192,726.900

 وزارة اإلسكان 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  لقطاعا # فائز العطاء ال دینار بحریني عمالت أخرى 

  -1,058,439.000 
 

ATLAS TRANSPORT 
CONTRACTING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - 210&  209موقع  D11وحدة سكنیة نوع 423حتیة لعدد البنیة التأعمال 
 في ریاض عسكر  956مجمع 

 HP/16/16 1 أمر تغییري 

  446,385.000 
 

MOAHMMED A MOHSIN AL 
KHARAFI & SONS 

1 
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الھندسیة

EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT PHASE 1 - 
INFRASTRUCTURE WORK 

- KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 SP/08/14 2 تمدید

       ني:مجموع الترسیات بالدینار البحری 612,054.000-

 وزارة األشغال وشئون البلدیات والتخطیط العمراني 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  373,632.223 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اءات واالستشارات اإلنش
 الھندسیة

 RDS -18/0051 1 مناقصة رحلة االولى الم – 1054مجمع  الصخیر –إنشاء مواقف في جامعة البحرین 

  2,935,774.286 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 یفة بن سلمان الصیانة على جسر الشیخ خلأعمال االنارة والصباغة و 
 

 RDS-13/0054 2 مناقصة

  145,388.163 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 صیانة المنحدرات الساحلیة ببحیرة اللوزي
 

 SPD-21/0001 3 مناقصة

  -404,250.330 
 

BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 
 

شارات اإلنشاءات واالست 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 4 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 5 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 6 أمر تغییري  2018/2020-المدنیة المقاولة الزمنیة لألعمال 

  40,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 7 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 
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 13 من 9 صفحة
 

 

  40,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

واالستشارات إلنشاءات ا
 الھندسیة

 RDS-17/0016 8 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  80,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

الستشارات وا اإلنشاءات
 الھندسیة

 RDS-17/0016 9 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 10 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 11 غییري أمر ت  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  84,250.330 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 12 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  15,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

 الخدمات والمزایدات
 ار واالستثم

 SES-16/0032 13 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

BUALLAI BUILDING MAINTENANCE 
EST 

1 
 

ت والمزایدات الخدما
 واالستثمار 

 SES-16/0032 14 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 SES-16/0032 15 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ار واالستثم

 SES-16/0032 16 أمر تغییري  الطارئة والحاالتریج لشفط میاه االمطار توفیر صھا

  15,000.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

دمات والمزایدات الخ 
 ر واالستثما

 SES-16/0032 17 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 SES-16/0032 18 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  8,400.000 
 

CINQO TRADING 1 
 

شاءات واالستشارات اإلن 
 الھندسیة

 مشاریع الصرف الصحي 
ین مجمع  ف الصحي بالبسیت تشغیل وصیانة نظام التفریغ الھوائي الحالي للصر

228  
 SES-13-20-501رقم المشروع 

 SES-13/0036 19 تجدید 

  26,775.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 یةالھندس

 مشاریع صیانة المباني 
 مشروع صیانة حدیقة قصر القضیبیة 

 BMD–GP/19-0001 20 تمدید

  45,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 21 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  98,820.815 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

لح االبتدائیة للبنات وأعمال الصیانة  مدرسة النبیھ صاأعمال الصیانة الشاملة ل 
 الشاملة لمدرسة الجزیرة االبتدائیة لألوالد 

 

 BMD-20/0019 22 مناقصة

  150,000.000 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 23 ر تغییري أم 2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  100,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS 
CO 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 24 ري أمر تغیی  2019 - 2017زمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق المقاولة ال

  100,000.000 
 

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

1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات
 ھندسیةال

 RDS-17/0007 25 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

   
 

 13 من 10 صفحة
 

 

  100,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 RDS-17/0007 26 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  100,000.000 
 

 1 یوكو للھندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 27 أمر تغییري  2019 - 2017عادة رصف الطرق المقاولة الزمنیة لرصف وإ

  -778,101.334 
 

 1 شركة المحركات البحرینیة 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 28 أمر تغییري  2019 - 2017لطرق صف وإعادة رصف االمقاولة الزمنیة لر

  100,000.000 
 

UNITED GULF ASPHALT 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الھندسیة

 RDS-17/0007 29 أمر تغییري  2019 - 2017لطرق المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف ا

  128,101.334 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 RDS-17/0007 30 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  2,885,881.366 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 منطقة جسر البا  -مشروع تحسین الوضع البیئي بخلیج توبلي 
 

 RDS-20/0046 31 مناقصة

  166,477.756 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 ات العامة في مركز توبلي لمعالجة میاه الصرف الصحيأعمال التنظیف
 

 SES-20/0023 32 مناقصة

  139,700.000 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 سترة - 1ألحمد الصباح مع شارع رع الشیخ جابر اتطویر تقاطع شا
 

 RDS-20/0031 33 مناقصة

  290,000.000 
 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

منطقة السویفیة   313المنامة  1302طریق  85قم شغیل مبنى ر استثمار وت 
 سنة میالدیة  17لمدة 

 

 MUN/CM/A10/2020  34 مزایدة

  180,600.000 
 

 1 أثینا للمقاوالت 
 

 مناقصة زمنیة لتزوید وتركیب مواد ألعمال الزراعة التجمیلیة  المواد والمعدات
 

 MUN/CMS/37/2020 35 مناقصة

  66,666.600 
 

BASMA SECURITY 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MUN/CS/29/2017  36 مدیدت  نطقة الشمالیةمناقصة توفیر حراسة أمنیة لمواقع ومباني وحدائق بلدیة الم 

  16,458.225 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 CMS/NAM/01/2017 37 تمدید ة المنطقة الشمالیةحات الخضراء لبلدی خدمات الري للمسط

  77,540.000 
 

WATG 1 

  83,940.000 
 

DPA 2 

  142,760.000 
 

OMA 3 

  142,800.000 
 

 4 شركة محرقي ستودیوز 

  المجموع (د.ب.):  447,040
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TB/29822/2021 38 مناقصة جزر المستحدثة كات لمشروع تخطیط الالتعاقد المباشر مع مجموعة شر

  1,656,247.000 
 

BLUEWATER BIO LIMITED  1 
 

والمزایدات الخدمات 
 ستثمار واال

أعمال التشغیل والصیانة لنظام المعالجة ھایبكس المرحلة األولى في مركز 
 توبلي لمعالجة میاه الصرف الصحي

 SES-20/0022 39 مناقصة

9,572,861.434 
 

       الترسیات بالدینار البحریني: مجموع
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 13 من 11 صفحة
 

 

 وزارة التربیة والتعلیم

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ز العطاء الفائ نيدینار بحری عمالت أخرى 

  9,004.275 
 

AFNAN FURNITURE  1 

  3,676.680 
 

JASSIM AL MUTAWA SHOWROOM 2 

  14,896.350 
 

SOURCE TRADING CENTER 3 

  المجموع (د.ب.):  27,577.305
 

 عدادیة للبنات لرفاع الغربي االلمدرسة ا أكادیميتوفیر اثاث عام لمبنى  المواد والمعدات
 

 M/37/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,577.305

 وزارة الخارجیة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  عالقطا # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  12,247.000 
 

 1 محمد بن سالم بن خلفان الحارثي 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 15ایجار مقر سعادة سفیر مملكة البحرین في مسقط للفترة من   تجدید عقد
 2021دیسمبر 31إلى  2021مایو 

 TB/30234/2021 1 تجدید 

  160,571.000 
 

SOLIDER CONSTRUCAO 
INCORPORACAO 
EMPREENDIMENTO LTDA 

1 

 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/30217/2021 2 تجدید  ین في برازیلیاتجدید عقد مقار سفارة مملكة البحر 

  58,999.500 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MOFA/1/2017 3 تمدید ة لوزارة الخارجیةمستخدمین للضیافة وعمال نظافتوفیر مراسلین و 

  24,287.995 
 

ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE  

1 
 

دات الخدمات والمزای 
 واالستثمار 

 TB/30283/2021 4 تجدید  لندن سفارة مملكة البحرین في عقد تجدید تأمین مبنى   

  83,200.000 
 

 1 األوقاف السنیة
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/24811/2018 5 تجدید  موقف للسیارات بمبنى الھدایا بالزا والتابع لألوقاف السنیة   120استئجار عدد 

  15,000.000 
 

 1 السنیة األوقاف
 

الخدمات والمزایدات 
 ار واالستثم

 TB/24811/2018 6 تجدید  موقف للسیارات بمبنى الھدایا بالزا والتابع لألوقاف السنیة   120استئجار عدد 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 354,305.495

 وزارة الصحة 

 # رقم المناقصة النوع  وضوع الم القطاع # ائز العطاء الف دینار بحریني عمالت أخرى 

  645,624.873 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 1 أمر تغییري  محالیل ولوازم التشغیل للمختبر الرئیسي  المواد والمعدات

  24,965.085 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 
 

-GHC-مجلس التعاون    مجلس الصحة لدول النظائر المشعة من خالل والمعداتالمواد 
017/2019 

 GHC-017/2019 2 أمر تغییري 

USD 7,216,560.000 2,727,859.680* 
 

 1 شركة فایزر 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/29957/2021 3 أمر تغییري    PFIZER GULF FZ LLCراء مباشر مع شركة فایزر ش

  12,862.400 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

 –المرافقة بوزارة الصحة  واالجھزةمیع كراسي االسنان عقد صیانة ج لمعداتالمواد وا
2021/2022 

 

 MOH/132/2020   4 أمر تغییري 

   
 

 13 من 12 صفحة
 

 

  282,308.290 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   5 

  80,100.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 
 

اتوالمعد موادال  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   6 

  5,000.000 
 

CIGALAH PHARMACY 1 
 

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

  47,640.000 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   8 

  168,005.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   9 

  2,300.000 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   10 

  62,770.000 
 

HASHIM PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   11 

  916,254.830 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS ر تغییري أم MOH/002/2020   12 

  54,460.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS ري مر تغیی أ MOH/002/2020   13 

  4,521,461.360 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   14 

  2,625,200.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   15 

  2,764,083.660 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   16 

       ریني:مجموع الترسیات بالدینار البح 14,940,895.178

 وزارة العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف

 # مناقصةرقم ال النوع  وضوع الم القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  3,208.800 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MOIA/1/2018 1 تمدید التنظیف والضیافة

  5,915.070 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

عمال السباكة مال الكھربائیة وأصیانة المكیفات المركزیة والمجزئة واألع المواد والمعدات
 جارة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واالوقاف والمباني التابعة لھاوالن 

 2 2018-3 تمدید

  2,940.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 تثمار واالس

 3 22/2013 تمدید ITتوفیر خدمات الدعم الفني لصیانة أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي 

  4,315.500 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 4 22/2013 تجدید  ITتوفیر خدمات الدعم الفني لصیانة أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي 

  2,835.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 5 22/2013 تمدید IT أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي توفیر خدمات الدعم الفني لصیانة

   
 

 13 من 13 صفحة
 

 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 19,214.370

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  3,960.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

ة صالون لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة لمدة أربع  مركب   13تئجار عدد اس
 سنوات 

 MOSD/RFP/2016-21   1 تجدید 

  24,000.000 
 

 1 شركة البحرین للسیاحة 
 

زایدات الخدمات والم
 واالستثمار 

لس وزراء العمل والشئون المكاتب اإلداریة للمكتب التنفیذي لمج  استئجار
 لخلیج العربیة لس التعاون لدول ابدول مج   االجتماعیة

 TB/7173/2008 2 تجدید 

  67,500.000 
 

 1 الجمعیة البحرینیة لإلعاقة الذھنیة
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/6087/2007 3 تجدید  ع الوحدة المتنقلة للمعوقین إدارة وتشغیل مشرو 

95,460.000 
 
       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 قتصاد الوطنيوزارة المالیة واال

 # ناقصةرقم الم النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  9,763.740 
 

BLOOMBERG 1 
 

ات الخدمات والمزاید
 واالستثمار 

 TB/23877/2017 1 تجدید  BLOOMBERG FINANCEتجدید التعاقد مع شركة  

  5,614.290 
 

MSCI LIMITED 1 
 

زایدات الخدمات والم
 واالستثمار 

 لتقدیم خدمة قراءة MSCI LIMITEDتجدید التعاقد مع السادة/شركة 
 مؤشرات االسواق العالمیة 

 TB/25606/2018 2 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 15,378.030
 

           

 * مبلغ الترسیة األصلي بالعملة األخرى. 
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

  ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006 

اإعالن رقم )9( ل�سنة 2021

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- رقم البراءة. 

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�ضناعية

 

انق�ضاء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

     ا�شتنادًا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات   ،2006 ل�شنة  بالقانون رقم )14(  املعدل  املنفعة، 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقرقم البراءةرقم
عدم دفع الرسوم السنوية1200900522021/06/12
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات اإدارة الت�ضجيل

اإعالن رقم )553( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

خانم  ر�شية  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالعظيم عبدالعليم خان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ق�شر مرحبا التجاري(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 52910، طالبًا تحويل الفروع الأول والثاني والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة مرحبا مارت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( 

 MOHAMMED ALTHAFو خان،  عبدالعليم  عبدالعظيم  خانم  ر�شية  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

 .ABDULQADIR JAILANI KOBATTEو ،MOHAMMED AKEEF MUSBAو ،MUSBA

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.  

اإعالن رقم )554( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

ال�شيخ خليفة بن �شلمان بن  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )بحرين �شتار ميديا(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  اآل خليفة،  محمد بن علي 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،33914 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخ خليفة بن �شلمان بن محمد 

 .JASON DIRKCHEN VAN SCHALKWYKبن علي اآل خليفة، و

اإعالن رقم )555( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة و ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد محمد محمد 
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اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شلفر �شفاري ويلز لزينة ال�شيارات وقطع الغيار(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،48000 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخة و�شحى اإبراهيم 

.MOHAMMAD NASEEHو ،IBRAHIM DEYA MANZILعبداهلل خالد اآل خليفة، و

اإعالن رقم )556( ل�سنة 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 تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شين خمي�س محمد 

علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ا�شتراحة وبركة العاللي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،85366

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم المالك نف�شه.    

اإعالن رقم )557( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

التو�شية  �شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الب�شيطة التي تحمل ا�شم )برادات ب�شمة عراد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81149، معلنين عن تنازلهم عن 

كامل ح�ش�شهم في ال�شركة، وطالبين تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

جودابي  ال�شيد/  الجديد  المالك  با�شم  وت�شجيلها  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

بالنجات اآدم كوتي موي دين.         

اإعالن رقم )558( ل�سنة 2021

ب�ضاأن ت�ضفية وحتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل فرع من فروع �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأ�شواق مترو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74218، طالبين ت�شفية 

ال�شركة، وتحويل فروعها اأرقام )1، و4، و6، و7، و10، و12( اإلى فرع من فروع ال�شركة الم�شاهمة البحرينية العامة 

التي تحمل ا�شم )مجموعة ترافكو �س.م.ب( الم�شجلة بموجب القيد رقم 8500، المملوكة لمجموعة م�شاهمين 

بحرينيين وخليجيين.
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اإعالن رقم )559( ل�سنة 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 المحامي ها�شم الوداعي 

وم�شاركوه )محاماة وا�شت�شارات قانونية وتحكيم(، نيابة عن ال�شيدة/ رنج�س علي عبداهلل علي، مالكة الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )البيت ال�شعيد التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74373، طالبًا تحويل الفرع الأول 

من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000  )األفين( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيدة/ فاطمة باقر محمد اأبوروي�س.

اإعالن رقم )560( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية   

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة  

    

محمد  ب�شرى  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عا�شق محمد اإ�شحاق بركات علي، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كي 2 كار كير(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 98717-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

محمد  عا�شق  محمد  ب�شرى  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.IMRAN KHANاإ�شحاق بركات علي، و

اإعالن رقم )561( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل فرع ل�ضركة اأجنبية

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الم�شارق ال�شعودية للتجارة والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 130081، طالبين تحويل و�شعية ال�شركة الحالية لت�شبح فرعًا ل�شركة اأجنبية. 

اإعالن رقم )562( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإليها �شمو ال�شيخ خالد بن محمد  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  الدولية(،  ا�شم )اإيج�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اآل خليفة، مالك  بن �شلمان 
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اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  الموؤ�ش�شة  14 من  الفرع رقم  20707، طالبًا تحويل 

مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )اأغا�س جي �شي �شي القاب�شة ذ.م.م( 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 72685، و�شركة )اأغا�س ما وراء البحار القاب�شة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 .72682

اإعالن رقم )563( ل�سنة 2021

ب�ضاأن ت�ضفية �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

وحتويلها اإىل فرع مبوؤ�ض�ضة فردية

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كانجين الخليج للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110523، 

طالبين ت�شفية ال�شركة وتحويل قيدها اإلى قيد من قيود  الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 77268، 

الت�شفية  اإجــراءات  متابعة  ومبا�شرته  القاروني،  محمد  يو�شف  يعقوب  مهدي  ال�شيد  لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح 

والتحويل.

                                            

اإعالن رقم )564( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع 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�شيخة اآمنة عبداهلل محمد 

علي اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيك هوم لمنتوجات المخابز(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 44020، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام )6، و7، و8، و10، و11، و15( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اآمنة بنت عبداهلل بن  10،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخة  قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 SABAHو ،AFSAL KALAPPURAYILمحمد بن علي اآل خليفة، وعبدالح�شين علي محمد متروك الدرازي، و

.NASLAL KOLLANDYو ،ASSAINAR

اإعالن رقم )565( ل�سنة 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/ علي جا�شم علي الكليب، 

69152-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  ا�شم )الكليب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 

تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )الكليب للنجارة(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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 اإعالن رقم )566( ل�سنة 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 تقدم اإليها مكتب ال�شالم للمحاماة، نيابة 

ل�شيانه  )الق�شيبية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمود،  اآل  اإبراهيم  محمود  غالب  ال�شيد/  عن 

المباني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2016-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )567( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ت�ضامن

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

محمد نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الحياة الجديد لتاأهيل المذنبين وتقويم ال�شلوك(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 72652-14، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

 AL AMIN MOHAMMED MIAH :وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

MOHAMMEDLILMIAH، وعبداهلل بن علي بن عبداهلل اآل ربيع.

  

اإعالن رقم )568( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل  فرع ب�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

جمعة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مهلر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89392، طالبة 

تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )رفيف للخياطة( اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

التي تحمل ا�شم )مجموعة �شركة ح�شين العويناتي ذ.م.م(، الم�شجلة بموب القيد رقم 73628 المملوكة لل�شيد/ 

ح�شين �شلمان اأحمد العويناتي. 

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.  
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اإعالن رقم )569( ل�سنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ت�ضامن

 

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

ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ق�شر يارا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 20642، طالبة 

تحويل الفرع رقم 21 من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )مطعم �شامرية(، اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شميرة محمد علي ح�شن، وعبدالنبي محمد علي  مقداره 

.RIRIN RIANI BT JAENI ADANGو ،BIKRAMJIT SINGHاإ�شماعيل ميرزا، و


