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 �أمر ملكي رقم )31( ل�ضنة 2021

 بـتعيني ع�ضو جديد يف جمل�س �أمناء

مركز نا�ضر للتاأهيل و�لتدريب �ملهني 

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                   ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

للتاأهيل والتدريب  باإن�شاء وتنظيم مركز نا�شر   2014 ل�شنة  امللكي رقم )37(  الأمر  وعلى 

ل بالأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2015، املهني، املعدَّ

وعلى الأمر امللكي رقم )25( ل�شنة 2021 بتعيني اأع�شاء جمل�س اأمناء مركز نا�شر للتاأهيل 

والتدريب املهني،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن الدكتور ع�شام اإ�شماعيل العلوي ع�شوًا يف جمل�س اأمناء مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب  ُيـعيَّ

املهني، وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة املجل�س احلايل.

�ملادة �لثانية

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

                                                                             

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 8 �شـفــــــــر 1443هـ

الموافـق: 15 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم بقانون رقم )20( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �أحكام قانون �ل�ضركات �لتجارية

�ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )21( ل�ضنة 2001

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة   

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

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

)37( ل�شنة 2017،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )6( الفقرة الأوىل و)188( و)244 مكررًا( و)286( الفقرة )ج(، 

من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، الن�شو�س الآتية:

مادة )6( �لفقرة �لأولى:

باللغة  عليه  تعديل  وكل  ال�شركة  تاأ�شي�س  عقد  يحرر  اأن  يجب  املحا�شة،  �شركات  عدا  فيما 

العربية اأو باللغة الإجنليزية ويوثق اأمام كاتب العدل واإل كان العقد اأو التعديل باطاًل.

مادة )188(:

ـن نظـام ال�شـركة طريقة حتـديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة، ول يجوز تقدير  يبيِّ

ـم الحتياطات القانونية وتوزيع  جمموع هذه املكافاآت باأكرث من 10٪ من �شايف الربـح بعـد خ�شْ

ربح ل يقل عن 5٪ من راأ�شمال ال�شركة املدفوع، كما يجوز للجمعية العامة اأن تقرر �شْرف مكافاأة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا اأو ال�شنوات  �شنوية لرئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

ع فيها اأرباحًا على امل�شاهمني على اأن يوافق على ذلك الوزير املعني ب�شئون التجارة. التي ل توزِّ

ويجب اأن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العامة على بيان �شامل لكل ما ح�شل 

عليه رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة كٌل على حده خالل ال�شنة املالية من مكافاآت، مبا يف ذلك اأي 

منافع ومزايا ون�شيب يف الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان ما قب�شوه 

ة اأعمال اأخرى. بو�شفهم موظفني اأو اإداريني اأو نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية اأو اأيَّ

كما يجب اأن ي�شتمل التقرير املذكور على بيان لكل ما ح�شلت عليه الإدارة التنفيذية خالل 
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ال�شنة املالية من مكافاآت، مبا يف ذلك اأي رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم ون�شيب يف الأرباح، وفقًا 

لل�شوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.    

مادة )244 مكرر�ً(:

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  مراعاة  مع 

رقم )64( ل�شنة 2006، يجب على جمل�س الإدارة اأن ير�شل اإىل الوزارة املعنية ب�شئون التجارة 

– خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية – �شورًة من كلٍّ من امليزانية وح�شاب الأرباح 
عًا وخمتومًا منه، اأو اأي بيانات ي�شدر  ق احل�شابات موَقّ واخل�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدِقّ

ق من التزام ال�شركة باأحكام القانون، و�شالمة  بتحديدها قرار من الوزير بدًل من ذلك، للَتَّحُقّ

امل�شتوى  على  ال�شريبي  المتثال  ب�شاأن  املخت�شة  اجلهات  مع  تعاونها  ومدى  املايل،  مركزها 

الوطني اأو الدويل.

تراها  اإ�شافية  معلومات  اأو  تقارير  اأو  م�شتندات  اأو  مالية  بيانات  ة  اأيَّ تطلب  اأن  وللوزارة 

�شرورية.

مادة )286( �لفقرة )ج(:

ج - يجـــب علـــى المديرين اأن ير�شلـــوا اإلى الوزارة المعنيـــة ب�شئون التجارة - خـــالل �شتة اأ�شهر 

مـــن تاريخ انتهـــاء ال�شنة المالية - �شورًة من كلٍّ من الميزانيـــة وح�شاب الأرباح والخ�شائر، 

والتقريـــر ال�شنـــوي، وتقريـــر مدقق الح�شابـــات موّقعًا ومختومـــًا منـــه، اأو اأي بيانات ي�شدر 

ق من التزام ال�شركة باأحكام القانون،  بتحديدها قرار من الوزير بدًل من ذلك، وذلك للَتَّحُقّ

و�شالمة مركزها المالي، ومدى تعاونها مع الجهات المخت�شة ب�شاأن المتثال ال�شريبي على 

الم�شتوى الوطني اأو الدولي.

اأو  مالية  بيانات  ة  اأيَّ تطلب  اأن  التجارة  ب�شئون  املعنية  للوزارة  يجوز  الأحوال،  جميع  ويف 

م�شتندات اأو تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية.

�ملادة �لثانية

التجارية ال�شادر  ال�شركات  املادة )265( من قانون  اإىل  ت�شاف فقرة جديدة برقم )د( 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ن�شها الآتي:

»د- ت�شري على وثيقة تاأ�شي�س ال�شركة الأحكام اخلا�شة بعقد تاأ�شي�س ال�شركات املن�شو�س 

عليها يف هذا القانون، وذلك مبا ل يتعار�س مع طبيعتها«.

�ملادة �لثالثة 

يف  الواردة  ال�شركة(  عقد  )يت�شمنها  عبارة  حمل  ال�شركة(  وثيقة  )تت�شمنها  عبارة  حتل 
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تاأ�شي�س  عقد  )يت�شمن  عبارة  حمل  ال�شركة(  تاأ�شي�س  وثيقة  )تت�شمن  وعبارة   ،)261( املادة 

ال�شركة( الواردة يف املادة )265(، وعبارة )تق�س وثيقة تاأ�شي�س ال�شركة( حمل عبارة )يق�س 

الواردة يف املادة )276(، وعبارة )وتبني الوثيقة( حمل عبارة )ويبني  تاأ�شي�س ال�شركة(  عقد 

العقد( الواردة يف املادة )277(، وعبارة )وثيقة التاأ�شي�س( حمل عبارة )عقد التاأ�شي�س( وعبارة 

)ت�شرتط وثيقة ال�شركة( حمل عبارة )ي�شرتط عقد ال�شركة( الواردتني يف املادة )280(، من 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

كما حتل عبارة )تن�س وثيقة ال�شركة( حمل عبارة )ين�س عقد ال�شركة(، وعبارة )تن�س 

وثيقة  )تن�س  وعبارة  ال�شركة(،  تاأ�شي�س  عقد  )ين�س  عبارة  حمل  ال�شركة(  تاأ�شي�س  وثيقة 

التاأ�شي�س( حمل عبارة )ين�س عقد التاأ�شي�س(، وعبارة )وثيقة تاأ�شي�س ال�شركة( حمل عبارة 

)عقد تاأ�شي�س ال�شركة(، وعبارة )وثيقة ال�شركة( حمل عبارة )عقد ال�شركة( اأينما وردت يف 

الباب ال�شابع من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 

�ملادة �لر�بعة 

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم بقانون رقم )21( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم )19( ل�ضنة 2006

ب�ضاأن تنظيم �ضوق �لعمل

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                  ملك مملكة �لبحرين.

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )1( من الفقرة )اأ( من املادة )4( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 

ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، الن�س الآتي:

»1- تنفيذ الخطة الوطنية ب�شاأن �شوق العمل والتي تت�شمن ال�شتراتيجية وال�شيا�شة العامة ب�شاأن 

ت�شغيل العمالة الوطنية والأجنبية.

موافقة  وبعد  الهيئة  مع  بالتن�شيق  الأهلي،  القطاع  يف  العمل  ب�شئون  املعنية  الوزارة  وت�شع 

التنمية  وخطط  العمل  �شوق  ب�شاأن  الدولة  ـه  تَوجُّ مبراعاة  وذلك  اخلطة  تلك  الوزراء  جمل�س 

القت�شادية والجتماعية.

لفرتات  اإعدادها  القت�شاء  عند  ويجوز  �شنوات،  اأربع  كل  اخلطة  هذه  ـع  و�شْ عليها  ويجب 

اأق�شر، وُتـن�َشـر اخلطة يف اجلريدة الر�شمية.

التي  العمل  لت�شاريح  الإجمايل  للعدد  اأق�شى  حدٍّ  ـع  و�شْ اخلطة  تلك  تت�شمن  اأن  ويجوز 

ُتـ�شِدرها الهيئة يف فرتة زمنية معينة �شواء يف كافة قطاعات العمل اأو ِوْفـقًا لكل مهنة اأو ن�شاط 

اقت�شادي«.

�ملادة �لثانية

ُيـلغى البند )1( من الفقرة )اأ( من املادة )7( والبند )8( من الفقرة )اأ( من املادة )12( 

من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.
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�ملادة �لثالثة

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 �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم بقانون رقم )22( ل�ضنة 2021

باإ�ضد�ر قانون �لتنفيذ يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين.

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

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014،

وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

وعلى قانون التحكيم ال�شادر بالقانون رقم )9( ل�شنة 2015،

املعدل   ،2018 ل�شنة   )22( رقم  بالقانون  ال�شادر  والإفال�س  التنظيم  اإعادة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2020،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعمل يف �شاأن التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية باأحكام القانون املرافق.

�ملادة �لثانية

ت�شري اأحكام القانون املرافق على اإجراءات التنفيذ التي تن�س القوانني الأخرى على �شريان 

قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأنها.
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�ملادة �لثالثة

ت�شري اأحكام القانون املرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل �شريانه ويتم توفيق اأو�شاع 

تلك امللفات تبعًا لأحكامه خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به، ول يوؤثر �شريان اأحكام القانون 

املرافق على اإجراءات احلجز القائمة واإجراءات البيع التي مت البدء فيها.

وي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا باآلية توفيق 

اأو�شاع تلك امللفات.

�ملادة �لر�بعة

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املرافعات املدنية  قانون  من  الثامن  الباب  يلغى 

)12( ل�شنة 1971.

�ملادة �خلام�ضة

ُي�شِدر الوزير املعني ب�شئون العدل القرارات التنفيذية للقانون املرافق، وذلك خالل �شتة 

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

�ملادة �ل�ضاد�ضة

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

به بعد م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 2�شفـــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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قانون �لتنفيذ يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية

�لف�ضل �لأول

�لأحكام �لعامة

مادة )1(

�خت�ضا�س حماكم �لتنفيذ

قا�س  اإ�شراف  حتت  التنفيذ  ويجري  التنفيذية،  ال�شندات  بتنفيذ  التنفيذ  حماكم  تخت�س 

التنفيذ ويعاونه يف اإجراءات التنفيذ عدد كاف من املنفذين اخلا�شني. ويخت�س قا�شي التنفيذ 

باإ�شدار القرارات والأوامر املتعلقة بالتنفيذ ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.

برجال  وال�شتعانة  القت�شاء  عند  اجلربية  القوة  با�شتعمال  التفوي�س  التنفيذ  ولقا�شي 

ال�شرطة والأمر بك�شر الأبواب وف�س الأقفال بالقوة.

مادة )2(

�ل�ضند�ت �لتنفيذية

اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  من  ال�شادرة  والقرارات  الأحكام  هي  التنفيذية  ال�شندات 

املوثقة  واملحررات  املخت�شة  املحكمة  من  بتنفيذها  الأمر  بعد  املحكمني  واأحكام  ودرجاتها 

وحما�شر ال�شلح التي ت�شدق عليها املحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه ال�شفة.

مادة )3(

�لأمر بتنفيذ حكم �لتحكيم

م اإىل ق�شم ُكـتَّـاب املحكمة الكربى بعد اأداء  اأحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدَّ

ر مرفقًا به اأ�شل احلكم اأو ن�شخة منه ون�شخة من التفاق على التحكيم. واإذا كان  الر�شم املقرَّ

ر كاتب املحكمة حم�شرًا  م ترجمة له باللغة العربية، ويحرِّ رًا بغري اللغة العربية ُتـقدَّ احلكم حمرَّ

بهذا الطلب وُتـعَلـن �شورته اإىل املطلوب تنفيذ احلكم يف مواجهته.

ويكون حكم التحكيم قاباًل للتنفيذ باأمر ُيـ�شِدره رئي�س املحكمة الكربى، وذلك بعد الطالع 

على احلكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبُّت من اأنه ل يوجد ما مينع من تنفيذه.

مادة )4(

�إ�ضناد بع�س �لأعمال �مل�ضاندة لإجر�ء�ت �لتنفيذ �إىل �لقطاع �خلا�س

اإىل  التنفيذ  لإجراءات  امل�شاندة  الأعمال  بع�س  اإ�شناد  العدل  ب�شئون  املعنية  للوزارة  يجوز 

القطاع اخلا�س، وتعترب تكلفتها م�شروفات ق�شائية.
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مادة )5(

�لرتخي�س للمنفذ �خلا�س

الإداري  والإ�شراف  اخلا�شني  للمنفذين  الرتخي�س  العدل  ب�شئون  املعنية  الوزارة  تتوىل 

عليهم، وي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتحديد 

الأعمال  الرتخي�س وحتديد  ومدة  اخلا�س  للمنفذ  الرتخي�س  منح وجتديد  واإجراءات  �شروط 

والإجراءات التي يجوز الرتخي�س بها وتنظيم عمل املرخ�س له وواجباته وم�شئولياته، وحالت 

عدم �شالحيته وتنظيم التفتي�س الإداري والفني على اأعماله وما يجب الحتفاظ به من �شجالت، 

وحتديد  واأجره،  اأتعابه  تقدير  و�شوابط  اخل�شومة،  اأطراف  على  الو�شاطة  عر�س  واإجراءات 

اإجراءات م�شاءلة املرخ�س له عما يقع منه من خمالفات اأثناء اأداء عمله.

وُيحدد الر�شم على طلب الرتخي�س امل�شار اإليه اأو جتديده بقرار من الوزير املعني ب�شئون 

العدل، بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة )6(

�ملنفذ �خلا�س و�لعاملون لديه يف حكم �ملوظفني �لعموميني

تطبيق  العموميني يف  املوظفني  لديه يف حكم  والعاملون  له  املرخ�س  املنفذ اخلا�س  يعترب 

قيامهم  اأو مبنا�شبة  ب�شبب  عليهم  اأو  منهم  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  العقوبات  قانون  اأحكام 

بالأعمال والإجراءات املرخ�س بها.

 وتكون كافة ال�شجالت والإي�شالت وامل�شتندات املتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكًا للوزارة 

املعنية ب�شئون العدل.

مادة )7(

�لإ�ضر�ف و�لرقابة على �ملنفذ �خلا�س

مُيار�س املنفذ اخلا�س عمله حتت اإ�شراف قا�شي حمكمة التنفيذ ورقابته، وله يف اإطار الأوامر 

الق�شائية ال�شادرة اأو الإجراءات املناط به تنفيذها قانونًا اأن يتخذ ما يلزم من اإجراءات.

مادة )8(

�أد�ء �ملنفذ �خلا�س لليمني

على املنفذ اخلا�س املرخ�س له �شواء كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو ممثاًل ل�شخ�س اعتباري وقبل 

اأن يوؤدي عمله اأن يوؤدي اليمني التالية اأمام الوزير املعني ب�شئون العدل »اأق�شم باهلل العظيم اأن 

اأقوم بكل مهمة ُيعهد اإيلَّ بها بال�شدق والأمانة«.
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وتعترب هذه اليمني �شارية على جميع الأعمال التي يكلف للقيام بها. 

مادة )9(

�جلز�ء�ت �لتاأديبية �لتي يجوز توقيعها على �ملنفذ �خلا�س

القانون  اأحكام  املنفذ اخلا�س حال خمالفته  توقيعها على  التي يجوز  التاأديبية  اجلزاءات 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له هي:

الإنذار  -1

الغرامة المالية التي ل تزيد على ع�شرة اآلف دينار.  -2

اإلغاء الترخي�س.  -3

مادة )10(

تنفيذ �لأحكام �لنهائية و�مل�ضمولة بالنفاذ �ملعجل

ل يجوز تنفيذ الأحكام تبعًا لإجراءات هذا القانون ما دام الطعن فيها بال�شتئناف جائزًا اإل 

اإذا كان النفاذ املعجل من�شو�شًا عليه يف القانون اأو ماأمورًا به يف احلكم، وذلك فيما عدا اأحكام 

املحاكم ال�شغرى النتهائية ال�شادرة وفقًا للفقرة الثانية من املادة )8( من قانون املرافعات 

املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

ويكون النفاذ املعجل واجب بقوة القانون لالأحكام والأوامر ال�شادرة يف املواد امل�شتعجلة. 

مادة )11(

�لأحكام �مل�ضمولة بالنفاذ �ملعجل وجوباً

تكون الأحكام ال�شادرة يف املواد التجارية م�شمولة بالنفاذ املعجل ب�شرط تقدمي كفالة.

كما يجب على املحكمة اأن ت�شمل حكمها بالنفاذ املعجل بدون كفالة، يف الأحوال الآتية:

اإذا كان المحكوم عليه قد اأقر بن�شاأة اللتزام.  -1

اإذا كان الحكـــم قـــد �شـــدر تنفيذًا لحكم اكت�شـــب الدرجة القطعيـــة، اأو كان مبنيًا على �شند   -2

ر�شمـــي لـــم يطعن فيه بالتزويـــر، اأو �شند عرفي لـــم يجحد، وذلك متـــى كان المحكوم عليه 

خ�شمًا في الحكم ال�شابق اأو طرفًا في ال�شند.

اإذا كان الحكم �شادرًا بتقرير نفقة وقتية اأو نفقة واجبة اأو اأجرة ح�شانة اأو ر�شاع اأو م�شكن   -3

اأو ت�شليم ال�شغير لأمه.
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مادة )12(

�لأحكام �مل�ضمولة بالنفاذ �ملعجل جو�زياً

يجوز للمحكمة بناًء على طلب اخل�شوم اأن ت�شمل حكمها بالنفاذ املعجل بكفالة، وذلك يف 

الأحوال الآتية:

اإذا كان الحكم �شادرًا في دعاوى الحيازة.  -1

اإذا كان الحكم �شادرًا باإخراج الم�شتاأجر من العين الموؤجرة طبقًا لأحكام القانون.  -2

اإذا كان الحكـــم �شـــادرًا باأداء اأجـــور ومرتبات الموظفين والم�شتخدميـــن اأو اأجور الخدم اأو   -3

ال�شناع اأو العمال.

اإذا كان الحكم �شادرًا باإجراء اإ�شالحات عاجلة.  -4

مادة )13(

وقف �لنفاذ �ملعجل

يجوز للمحكمة املرفوع اإليها ال�شتئناف اأو التظلم اأن تاأمر بناًء على طلب ذوي ال�شاأن بوقف 

النفاذ املعجل اإذا كان ُيخ�شى وقوع �شرر ج�شيم من التنفيذ وكانت اأ�شباب الطعن يف احلكم اأو 

الأمر ُيرجح معها اإلغاوؤه.

مادة )14(

خيار �مللزم باإيد�ع �لكفالة

يف الأحوال التي ل يجوز فيها تنفيذ احلكم اأو الأمر اإل بكفالة يكون للملزم بها اخليار بني 

اأن يودع خزانة اإدارة التنفيذ مبلغًا كافيًا اأو اأوراقًا مالية كافية وبني اأن يقبل اإيداع ما يح�شل 

من التنفيذ خزانة اإدارة التنفيذ اأو ت�شليم ال�شيء املاأمور بت�شليمه يف احلكم اأو الأمر اإىل حار�س 

اأمني. 

مادة )15(

�لأمو�ل �لتي ل يجوز �حلجز عليها

ل يجوز احلجز اأو التنفيذ على ما ياأتي:

الأموال العامة اأو الخا�شة المملوكة للدولة.  -1

اأموال ال�شفارات الأجنبية والهيئات الدبلوما�شية التي تتمتع بالح�شانة الدبلوما�شية.  -2

الدعم الحكومي والإعانات الجتماعية المقدمة للمنفذ �شده.  -3
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الفرا�ـــس الالزم للمنفذ �شده وزوجـــه واأقاربه واأ�شهاره على عمود الن�شب المقيمين معه في   -4

معي�شة واحدة، ول على ما يرتدونه من ثياب.

الأجـــور والرواتـــب لدى جهة العمـــل اإل بقدر الربع مـــن الأجر اأو الراتـــب الإجمالي الثابت،   -5

وعند التزاحم يخ�ش�ـــس ن�شفه لوفاء ديون النفقة المقررة والن�شف الآخر لما عداها من 

الديون، فاإن كان الحجز على الح�شاب الم�شرفي للمنفذ �شده فتنطبق اأحكام المادة )31( 

من هذا القانون. ول يمنع حجز الأجور من حجز اأموال المنفذ �شده الأخرى.

الأدوات وغيرهـــا من المنقولت الالزمة لمهنة المنفذ �شده التي ي�شتعملها بنف�شه في عمله   -6

ما لم تكن تاأمينًا لدين اأو كانت دينًا نا�شئًا عن ثمنها.

�شكـــن المنفذ �شده الذي ي�شكنه مع اأ�شرته المكلف �شرعـــًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته   -7

قبل وفاء الدين يترك ال�شكن لورثته القاطنين فيه والمكلف �شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته، 

وذلـــك اإذا كان متنا�شبـــًا مع حالهم وب�شرط األ يكون ال�شكن قد و�شـــع تاأمينًا لدين اقتر�شه 

المنفذ �شده اأو كان الدين نا�شئًا عن ثمن ذلك ال�شكن.

الإيـــرادات اأو المدفوعات اأو النفقات المقررة للمنفذ �شده اإل بقدر الربع، �شريطة األ يكون   -8

لديـــه اأجـــر اأو راتب واأن تكون �شرورية لإعا�شته هو واأ�شرتـــه، فاإن كان الحجز على الح�شاب 

الم�شرفي للمنفذ �شده فتنطبق اأحكام المادة )31( من هذا القانون.

مادة )16(

تنفيذ �لأحكام و�لأو�مر �ل�ضادرة يف بلد �أجنبي

اأجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات ال�شروط املقررة يف  الأحكام والأوامر ال�شادرة يف بلد 

قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر ال�شادرة يف مملكة البحرين. 

الو�شائل  ذلك  يف  مبا  املعتمدة  بالو�شائل  الكربى  املحكمة  اإىل  بالتنفيذ  الأمر  طلب  وُيقدم 

الإلكرتونية بعد اأداء الر�شم املقرر. 

ول يجوز الأمر بالتنفيذ اإل بعد التحقق مما ياأتي: 

اأن محاكـــم مملكة البحرين غيـــر مخت�شة بالمنازعة التي �شدر فيها الحكـــم اأو الأمر، واأن   -1

المحاكـــم الأجنبية التي اأ�شدرته مخت�شة بها طبقًا لقواعـــد الخت�شا�س الق�شائي الدولي 

المقررة في قانونها.

اأن الخ�شوم في الدعوى التي �شدر فيها الحكم قد ُكلفوا بالح�شور وُمثلوا تمثياًل �شحيحًا.  -2

اأن الحكم اأو الأمر قد اكت�شب الدرجة القطعية طبقًا لقانون المحكمة التي اأ�شدرته.  -3

اأن الحكـــم اأو الأمـــر ل يتعار�س مع حكم اأو اأمر �شبق �شدوره من محاكم مملكة البحرين ول   -4

يت�شمن ما يخالف النظام العام اأو الآداب فيها.
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مادة )17(

تنفيذ �ل�ضند�ت �لر�ضمية �ملحررة يف بلد �أجنبي

ال�شندات الر�شمية املحررة يف بلد اأجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات ال�شروط املقررة يف 

قانون ذلك البلد لتنفيذ ال�شندات الر�شمية القابلة للتنفيذ املحررة يف مملكة البحرين. 

ذلك  يف  مبا  املعتمدة  بالو�شائل  التنفيذ  حمكمة  قا�شي  اإىل  بالتنفيذ  الأمر  طلب  ويقدم 

الو�شائل الإلكرتونية بعد اأداء الر�شم املقرر. 

ول يجوز الأمر بالتنفيذ اإل بعد التحقق من توافر ال�شروط املطلوبة لر�شمية ال�شند وقابليته 

للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي مت فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام اأو الآداب يف مملكة 

البحرين.

مادة )18(

عدم �لإخالل باملعاهد�ت �لدولية

العمل بالقواعد املن�شو�س عليها يف املادتني )16( و)17( من هذا القانون ل يخل باأحكام 

املعاهدات املعقودة اأو التي تعقد بني مملكة البحرين وبني غريها من الدول يف هذا ال�شاأن.

مادة )19(

�إخطار �ملنفذ �ضده

من  وبن�شخة  بالوفاء  �شده  املنفذ  التنفيذ  يخطر طالب  اأن  التنفيذ  تقدمي طلب  قبل  يجب 

ال�شند التنفيذي قبل �شبعة اأيام على الأقل، وفق ال�شرتاطات التي ي�شدر بها قرار من الوزير 

املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء. 

مادة )20(

�لتقدم بطلب �لوفاء بالدين

للمنفذ �شده اأن يقوم بالوفاء مبحل ال�شند التنفيذي كاماًل، وي�شدر الوزير املعني ب�شئون 

العدل قرارًا بالإجراءات املتعلقة بذلك.

مادة )21(

تقدمي طلب �لتنفيذ

ُيقدم طلب التنفيذ بالو�شائل املعتمدة مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية، وي�شدر من الوزير 

وامل�شتندات  الإجراءات  بجميع  قرارًا  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  موافقة  بعد  العدل  ب�شئون  املعني 
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الالزمة لتقدمي طلب التنفيذ مبا يف ذلك ن�شخة من اإخطار املنفذ �شده وفقًا للمادة )19( يف 

هذا القانون اأو ما يفيد تعذر ذلك، واإجراءات اإعالن املنفذ �شده.

واإذا تويف املدين اأو فقد اأهليته اأو زالت �شفة من يبا�شر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء 

يف التنفيذ اأو قبل اإمتامه، فال يجوز التنفيذ قبل ورثته اأو من يقوم مقامه اإل بعد م�شي �شهر من 

تاريخ اإعالنهم بطلب التنفيذ. 

وعلى اأن يعلن طلب التنفيذ يف حالة وفاة املنفذ �شده اإىل ورثته جملة يف اآخر موطن كان 

يقيم فيه مورثهم بغري بيان اأ�شمائهم و�شفاتهم.

مادة )22(

عدم جو�ز �لطعن على �ضند �لتنفيذ ول و�ضف �حلكم

ل يقبل اأمام حمكمة التنفيذ العرتا�س على اإجراء التنفيذ اإذا كان العرتا�س مبنيًا على 

الطعن يف ال�شند املراد تنفيذه اأو تخطئته. 

اأو نهائية  ابتدائية  اأنها  ُيعدل ما و�شفت به الأحكام من  اأن  التنفيذ  ولي�س لقا�شي حمكمة 

ول الأمر ب�شمولها بالنفاذ املعجل اإذا كانت غري م�شمولة به، ول منع تنفيذها اإذا كانت م�شمولة 

بالنفاذ املعجل.

مادة )23(

عدم جو�ز تف�ضري �لغمو�س يف �حلكم

اأو كان فيه ما يحتاج لالإي�شاح، فال  اأو غمو�س،  اإبهام  اإذا كان يف احلكم املطلوب تنفيذه 

يجوز لقا�شي حمكمة التنفيذ تف�شريه اأو اإي�شاحه، ويتعني عليه قبل تنفيذه اأن ي�شتو�شح كتابًة من 

املحكمة التي اأ�شدرته عما ورد يف احلكم من اإبهام اأو غمو�س. 

مادة )24(

�لإف�ضاح

يلتزم املنفذ �شده يف اليوم التايل من تاريخ اإعالنه اأو علمه باأي اإجراء من اإجراءات التنفيذ 

وخالل �شبعة اأيام بالإف�شاح على النموذج املعد لذلك عن اأمواله يف حدود ما يغطي قيمة الدين 

يف�شح  اأن  فيجب  التنفيذي،  ال�شند  قيمة  تغطي  ل  اأمواله  كانت  فاإذا  التنفيذي،  ال�شند  حمل 

اإف�شاحًا كاماًل عن كافة اأمواله �شواء اأكانت لديه اأم لدى الغري، كما يلتزم بالإف�شاح عن الأموال 

التي ترد اإليه م�شتقباًل.

ويف حال الإف�شاح وفقًا للفقرة ال�شابقة فيجب على املنفذ �شده اأن يف�شح عن كافة الأموال 
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التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ مبوجبها اأو تاريخ اإن�شاء ال�شند التنفيذي. 

اأي تغيري يطراأ عليها وحتى متام  اأيام من  اأمواله خالل �شبعة  بالإف�شاح عن  التزامه  وي�شتمر 

التنفيذ.

مادة )25(

�لتنفيذ �لعيني و�لغر�مة �لتهديدية

ُتتخذ اإجراءات احلجز بالقدر الالزم للتنفيذ العيني اإذا كان لذلك حمل، واإذا مل يقم املنفذ 

حمكمة  قا�شي  من  يطلب  اأن  له  فللمنفذ  اإعالنه،  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  خالل  بالتنفيذ  �شده 

التنفيذ اأن يحكم بالغرامة التهديدية على املنفذ �شده حلمله على التنفيذ. 

واإذا راأى قا�شي حمكمة التنفيذ اأن مقدار الغرامة املحكوم بها غري كاف حلمل املنفذ �شده 

على التنفيذ، جاز له اأن يزيد فيها كلما راأى داعيًا للزيادة.

ويجوز للمنفذ �شده اأن ي�شتاأنف احلكم ال�شادر عليه بالغرامة التهديدية اأو بزيادتها اأمام 

املحكمة الكربى مبا�شرة بعد اأداء الر�شم املقرر، ويكون احلكم ال�شادر يف ال�شتئناف نهائيًا.

واإذا اأثبت املنفذ �شده اأن التنفيذ العيني غري ممكن توقف اإجراءات التنفيذ.

وي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتحديد القواعد 

والإجراءات اإذا كان حمل ال�شند التنفيذي عينيًا، مبا يف ذلك اإجراءات الت�شليم املق�شي بها.

مادة )26(

�إنهاء �إجر�ء�ت �لتنفيذ

ل يجوز اإنهاء اإجراءات التنفيذ اإل بالتنفيذ الكامل للدين حمل ال�شند التنفيذي اأو بتقدمي 

اتفاق ت�شوية بني املنفذ له واملنفذ �شده.

�لف�ضل �لثاين

�لتنفيذ على �لأ�ضخا�س �لطبيعيني و�لأ�ضخا�س �لعتباريني

مادة )27(

نطاق �ل�ضريان

ت�شري اأحكام هذا الف�شل على الأ�شخا�س الطبيعيني والأ�شخا�س العتباريني دون ال�شركات 

التجارية واملوؤ�ش�شات املالية املرخ�س لها مبوجب قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات 

املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 التي ت�شري عليها اأحكام املادة )50( من هذا 

القانون.
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مادة )28(

وقف نظر ملف �لتنفيذ

على  والإفال�س  التنظيم  اإعادة  اإجراءات  افتتاح  مت  اأنه  التنفيذ  حمكمة  لقا�شي  تبني  اإذا 

�شخ�س طبيعي ب�شفته تاجرًا منفذ �شده، توقف اإجراءات التنفيذ فورًا.

مادة )29(

حجز �أمو�ل �ملنفذ �ضده

وتتخذ  التنفيذ  بعد طلب  املنفذ �شده مبا�شرة،  اأموال  تلقائيًا على  اإجراءات احلجز  ُتتخذ 

ب�شاأنها الإجراءات الآتية:  

1- الحجـــز علـــى الح�شابـــات البنكيـــة والتنفيذ المبا�شـــر عليها في حـــدود الدين محـــل ال�شند 

التنفيذي.  

2- حجز المنقولت والعقارات.

مادة )30(

تنا�ضب قيمة �لأمو�ل �ملحجوزة مع قيمة �ل�ضند �لتنفيذي

يجوز للمنفذ �شده اإذا اأثبت اأن اأمواله تتجاوز ب�شكل كبري حمل ال�شند التنفيذي اأن يقرتح 

اأحد الأموال املحجوزة للتنفيذ عليها نظري رفع احلجز عن باقي اأمواله. وعلى قا�شي حمكمة 

التنفيذ اأن يرفع احلجز اإذا مل يخل ذلك ب�شرعة التنفيذ وب�شمانات ا�شتيفاء كامل الدين.

ويجوز للمنفذ له اأو املنفذ �شده التظلم من القرار اأمام قا�شي حمكمة التنفيذ خالل �شبعة 

اأيام من تاريخ اإعالنه اأو علمه به.

كما يجوز لهما ا�شتئناف قرار قا�شي حمكمة التنفيذ يف التظلم خالل �شبعة اأيام من تاريخ 

الإعالن اأو العلم به، ويكون قرار حمكمة ال�شتئناف نهائيًا يف هذا ال�شاأن.

مادة )31(

�حلد �لأدنى للمبالغ �لذي ل يجوز �حلجز عليه

ي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتحديد قيمة 

احلد الأدنى من املبالغ الذي ل يجوز التنفيذ عليه يف ح�شابات املنفذ �شده.



العدد: 3552 – الخميس 16 سبتمبر 2021

22

مادة )32(

�لإر�ضاد

للمنفذ له ويف اأي وقت اأن ير�شد قا�شي حمكمة التنفيذ عن اأية اأموال للمنفذ �شده �شواء 

اأو  اأ�شهاره  اأو  املنفذ �شده  اأقارب  ياأمر  اأن  التنفيذ  ولقا�شي حمكمة  الغري،  لدى  اأو  لديه  كانت 

وكالئه اأو موظفيه اأو املتعاملني معه، اأو امل�شتبه يف حماباته لهم، اأو مدين املنفذ �شده، بالإف�شاح 

تاريخ  وذلك من  اإليهم منه،  اآلت  اأخرى  اأموال  واأية  لديهم،  للمنفذ �شده  اململوكة  الأموال  عن 

رفع الدعوى التي مت التنفيذ مبوجبها اأو تاريخ اإن�شاء ال�شند التنفيذي، وذلك يف حدود ما يحقق 

الغر�س من الإف�شاح.

مر بالإف�شاح اأن يبادر خالل مدة ل تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ اإبالغه بالأمر 
ُ
وعلى من اأ

بتقدمي كافة البيانات املطلوبة اإىل املحكمة.

مادة )33(

قو�عد و�إجر�ء�ت �حلجز و�لبيع على �أمو�ل �ملنفذ �ضده وتوزيعها

الأ�شهم  وحجز  وبيعها  �شده  املنفذ  منقولت  على  باحلجز  ياأمر  اأن  التنفيذ  لقا�شي  يجوز 

الرواتب  وحجز  الغري  لدى  �شده  للمنفذ  ما  وحجز  وبيعها  واحل�ش�س  والإيرادات  وال�شندات 

بعد  العدل،  ب�شئون  املعني  الوزير  وي�شدر  البيع،  ح�شيلة  وتوزيع  وبيعه  العقار  وحجز  والأجور 

موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، قرارًا بتحديد القواعد املتعلقة بكيفية احلجز وتوزيع ح�شيلة 

البيع.

وفيما عدا ما ن�شت عليه املادة )34( من هذا القانون، يكون قرار قا�شي حمكمة التنفيذ 

بر�شو البيع وفقًا لالإجراءات �شندًا مللكية من ر�شا عليه البيع، وذلك بعد فوات ميعاد التظلم منه 

اأو ا�شتئنافه.

مادة )34(

مبا�ضرة �إجر�ء�ت بيع �لعقار باملز�د �لعلني

اإل مبوجب حكم من قا�شي  اإجراءات بيع العقار باملزاد العلني  ل يجوز البدء يف مبا�شرة 

حمكمة التنفيذ باإتاحة بيعه يف املزاد العلني ونقل ملكية العقار لحقًا ملن ير�شو عليه املزاد العلني 

تبعًا لالإجراءات، وذلك بعد اإعالن املنفذ �شده بع�شرة اأيام قبل تاريخ اإ�شدار احلكم على الأقل.

اأربعة ع�شر يومًا، كما يجوز  ويجوز ا�شتئناف حكم بيع العقار اأمام املحكمة الكربى خالل 

الطعن بالتمييز على احلكم ال�شادر يف ال�شتئناف، لالأ�شباب الآتية:

ورود البيع على عقار ل يملكه المنفذ �شده.  -1
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عدم جواز بيع العقار قانونًا.  -2

وجود حقوق على العقار تعادل اأو تجاوز قيمته.  -3

وجود اأموال اأخرى تفي بكامل الدين ول تخل ب�شرعة التنفيذ و�شمانات ا�شتيفاء كامل الدين   -4

وفقًا للمادة )30( من هذا القانون.

ول يتم البدء يف اإجراءات بيع العقار باملزاد العلني اإل بعد �شريورة احلكم نهائيًا.

ويكون قرار قا�شي حمكمة التنفيذ بر�شو البيع الذي مت مبوجب احلكم ووفقًا لالإجراءات 

�شندًا مللكية من ر�شا عليه البيع، وذلك بعد فوات ميعاد التظلم منه اأو ا�شتئنافه.

مادة )35(

وقف �لبيع

ُيوقف بيع العقار ب�شداد كامل الدين وامل�شاريف الق�شائية، وذلك يف اأي مرحلة قبل ر�شو 

البيع باملزاد.

مادة )36(

�ملحظور عليهم �ل�ضر�ء و�ملز�يدة

ل يجوز لأي �شخ�س منوط به القيام بواجب يتعلق ببيع اأي مال مبقت�شى هذا القانون اأن 

ي�شرتي املال اأو يزايد على �شرائه.

مادة )37(

�لتظلم من �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باحلجز وقر�ر ر�ضو �لبيع وتوزيع �ملبالغ 

التنفيذ  حمكمة  قا�شي  اأمام  باحلجز  املتعلقة  الإجراءات  من  التظلم  �شاأن  ذي  لكل  يجوز 

خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإعالنه اأو علمه بها، وفقًا لالأ�شباب الآتية:

ورود الحجز على مال ل يخ�س المنفذ �شده كليًا اأو جزئيًا.  -1

وجود حقوق اأخرى على المال المحجوز تعادل اأو تجاوز قيمته.  -2

عدم جواز بيع المال قانونًا.  -3

اأن يكـــون مبلـــغ الحجز اأكبر ممـــا يجوز الحجز عليه مـــن الح�شابات الم�شرفيـــة اأو الراتب   -4

ال�شهري اأو الإيرادات اأو المدفوعات اأو النفقات المقررة للمنفذ �شده.

كما يجوز لكل ذي �شاأن التظلم من قرارات ر�شو البيع وتوزيع املبالغ وامل�شاريف الق�شائية 

اأمام قا�شي حمكمة التنفيذ خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإعالنه اأو علمه بها. 
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الوزير املعني  الإلكرتونية، وي�شدر  الو�شائل  بالو�شائل املعتمدة مبا يف ذلك  التظلم  ويقدم 

ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتنظيم اإجراءات التظلم.

مادة )38(

��ضتئناف قر�ر�ت قا�ضي �لتنفيذ

القرارات ال�شادرة من قا�شي حمكمة التنفيذ واملن�شو�س عليها يف املادة )37( من هذا 

القانون، يجوز لكل ذي �شاأن ا�شتئنافها اأمام املحكمة الكربى، خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإعالنه 

اأو علمه بها.

ويعترب ال�شتئناف يف هذه احلالة من الأمور امل�شتعجلة ويرفع اإىل املحكمة مبا�شرة بعد اأداء 

الر�شم املقرر، وتنظر فيه املحكمة تدقيقًا اإل اإذا راأت خالف ذلك، ويعترب قرار املحكمة الكربى 

نهائيًا.

مادة )39(

تاأجيل تنفيذ �لقر�ر �مل�ضتاأنف

فيما عدا اإجراءات احلجز، يرتتب على ا�شتئناف قرار قا�شي حمكمة التنفيذ امل�شار اإليه يف 

املادة )38( من هذا القانون تاأجيل تنفيذ القرار امل�شتاأنف اإىل اأن تف�شل املحكمة الكربى فيه.    

مادة )40(

�ملنع من �ل�ضفر

اإذا كان يخ�شى فرار املنفذ �شده من البالد بغية التهرب من التنفيذ ومل تكن اأمواله الظاهرة 

كافية ل�شداد ديونه، فلقا�شي حمكمة التنفيذ بناًء على طلب املنفذ له اأن ي�شدر اأمرًا مبنعه من 

ال�شفر ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة، وبحد اأق�شى ثالث مرات، 

وذلك من اأجل التحقق من عدم وجود اأموال ميكن التنفيذ عليها تخ�س املنفذ �شده، ول يخل 

�شدور اأمر منع ال�شفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات ال�شادر بحق املنفذ �شده، اأو ب�شلطة الإدارة 

يف اإنهاء اإقامة الأجنبي اأو اأمره مبغادرة البالد طبقًا لأحكام القانون.

اأيام من  �شبعة  التنفيذ خالل  قا�شي حمكمة  اأمام  رف�شه  اأو من  الأمر  التظلم من  ويجوز 

تاريخ الإعالن اأو العلم به.

كما يجوز ا�شتئناف قرار قا�شي حمكمة التنفيذ يف التظلم خالل �شبعة اأيام، وت�شري على 

ال�شتئناف القواعد املقررة يف املادة )38( من هذا القانون دون رفع منع ال�شفر، ويكون قرار 

املحكمة نهائيًا.
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ويرفع املنع من ال�شفر بقوة القانون بفوات اأيًا من املدد امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه 

املادة دون جتديد اأو بانق�شاء هذه املدد جميعًا.

مادة )41(

��ضتيفاء �مل�ضروفات �لق�ضائية

ُت�شتوفى امل�شروفات الق�شائية املتعلقة بالتح�شيل واحلفظ والإ�شالح والبيع والتوزيع قبل 

قرارًا  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  موافقة  بعد  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  وُي�شدر  اآخر،  حق  اأي 

بطريقة ح�شاب تلك امل�شروفات. 

مادة )42(

�لتاأ�ضري على �ل�ضجل �لئتماين للمنفذ �ضده

التنفيذي، فعلى قا�شي حمكمة  ال�شند  الدين حمل  ل�شداد  املنفذ �شده  اأموال  اإذا مل تكف 

التنفيذ اأن ُي�شدر اأمرًا بالتاأ�شري على �شجله الئتماين لفرتة �شبع �شنوات، وذلك حماية للدائنني 

املحتملني م�شتقباًل ولعدم زيادة مديونيات املنفذ �شده.

ول ُيرفع التاأ�شري اإل يف حالة الت�شوية اأو بانق�شاء املدة. 

باإجراءات  قرارًا  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  موافقة  بعد  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  وي�شدر 

التاأ�شري على ال�شجل الئتماين للمنفذ �شده. 

مادة )43(

�لرتقب

التنفيذي، فعلى قا�شي حمكمة  ال�شند  الدين حمل  ل�شداد  املنفذ �شده  اأموال  اإذا مل تكف 

التنفيذ التعميم على جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وم�شرف البحرين املركزي، والإدارة 

التوثيق  واإدارة  البحرين،  بور�شة  و�شركة  التجاري،  وال�شجل  ال�شواحل،  وخفر  للمرور،  العامة 

اأو  الهبة  اأو  ال�شراء  اأو  بالبيع  �شواء  �شده  املنفذ  باأموال  تتعلق  معامالت  اأية  فورًا عن  باإخطاره 

ال�شتبدال اأو باأي �شكل اآخر يزيد اأو ينق�س من مالءته املالية. 

ويجوز للوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء اإ�شدار قرار باإ�شافة 

باحلجز  تقوم  باأن  وفقًا لخت�شا�شها  اأي من اجلهات  مع  التفاق  له  يجوز  كما  اأخرى،  جهات 

مبا�شرة بناًء على تعميم قا�شي حمكمة التنفيذ -امل�شار اإليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة- 

على ما يتوافر لديها من اأموال ل�شالح املنفذ �شده واإخطار قا�شي حمكمة التنفيذ فورًا بذلك، 

وذلك كله مبا ل يخل بامل�شئولية اجلنائية للمنفذ �شده حال اإخالله باأحكام القانون.
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�لف�ضل �لثالث

�لتنفيذ على �ل�ضركات

مادة )44(

�ل�ضريان على �ل�ضركات �لتجارية

ت�شري اأحكام هذا الف�شل على ال�شركات التجارية املرخ�شة وفقًا لقانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة  2001 ، وي�شتثنى منها املوؤ�ش�شات املالية املرخ�س لها 

مبوجب قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006 التي ت�شري عليها اأحكام املادة )50( من هذا القانون.

مادة )45(

وقف نظر ملف �لتنفيذ

ُتوقف اإجراءات التنفيذ على الفور اإذا تبني لقا�شي حمكمة التنفيذ اأنه مت افتتاح اإجراءات 

اإعادة التنظيم والإفال�س على �شركة جتارية منفذ �شدها.

مادة )46(

مهلة �لت�ضوية

فيما عدا ما ن�شت عليه املادة )25( من هذا القانون، مُتهل ال�شركات التجارية مدة اإحدى 

وع�شرون يومًا من تاريخ تقدمي طلب التنفيذ �شدها، لتقدمي ت�شوية مع املنفذ له.

مادة )47(

�أثر �نتهاء مهلة �لت�ضوية

دون متام  القانون  املادة )46( من هذا  اإليها يف  امل�شار  للت�شوية  املحددة  املدة  انتهت  اإذا 

لذلك  املعد  النموذج  كاماًل على  اإف�شاحًا  بتقدمي  التايل  اليوم  املنفذ �شده يف  التزم  الت�شوية، 

عن و�شعه املايل مع اإرفاق امل�شتندات الدالة على ذلك من تاريخ رفع الدعوى التي مت التنفيذ 

مبوجبها اأو تاريخ اإن�شاء ال�شند التنفيذي، مع وجوب الإف�شاح عما اإذا كان املنفذ �شده عاجزًا 

عن ال�شداد اأو اأن قيمة التزاماته تتجاوز اأ�شوله، ويف هذه احلالة يجب على املنفذ �شده اأن يتخذ 

اإجراءاته وفقًا لقانون اإعادة التنظيم والإفال�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من اليوم التايل لنتهاء 

مهلة الت�شوية ووجوب تقدمي الإف�شاح. 
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مادة )48(

عدم �إف�ضاح �ل�ضركة

الإف�شاح  متطلبات  ت�شتكمل  مل  اأو  �شدها  املنفذ  ال�شركة  قبل  من  الإف�شاح  يتم  مل  اإذا 

اإعادة  لقانون  وفقًا  الإجراءات  تتخذ  مل  اأو  القانون  هذا  من   )47( املادة  يف  عليها  املن�شو�س 

اتخاذ  املادة )27(،  ا�شتثناًء من ن�س  التنفيذ  والإفال�س، فيجب على قا�شي حمكمة  التنظيم 

اإجراءات التنفيذ املن�شو�س عليها يف الف�شل الثاين من هذا القانون على ال�شركة.

�لف�ضل �لر�بع

�لتنفيذ على �ملوؤ�ض�ضات �ملالية

مادة )49(

�ل�ضريان على �ملوؤ�ض�ضات �ملالية

م�شرف  قانون  مبوجب  لها  املرخ�س  املالية  املوؤ�ش�شات  على  الف�شل  هذا  اأحكام  ت�شري 

البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.  

مادة )50(

�لإحالة �إىل م�ضرف �لبحرين �ملركزي

اإذا كان املنفذ �شده مرخ�س له مبوجب قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، ُيحال املو�شوع اإىل م�شرف البحرين املركزي لتخاذ 

الإجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف القانون امل�شار اإليه.

وُي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بالتن�شيق مع حمافظ م�شرف البحرين املركزي وبعد 

موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتحديد فئات املرخ�س لهم التي ت�شري عليها اأحكام هذه 

املادة، واإجراءات تطبيق املادة )25( من هذا القانون.

كما ي�شدر م�شرف البحرين املركزي قرارًا بتحديد قواعد واإجراءات التنفيذ التي يتبعها 

جتاه املرخ�س له واخلا�شعني لإجراءاته.

�لف�ضل �خلام�س

�حلجز �لحتياطي

مادة )51(

�خت�ضا�س قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة

يخت�س قا�شي الأمور امل�شتعجلة بتطبيق اأحكام هذا الف�شل.
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مادة )52(

�حلجز على منقولت �ملدين

للدائن اأن يوقع احلجز الحتياطي على منقولت مدينه يف الأحوال الآتية:

اإذا كان حاماًل لكمبيالة اأو �شند تحت الإذن، وكان المدين تاجرًا له توقيع على الكمبيالة اأو   -1

ال�شند يلزمه بالوفاء بح�شب قانون التجارة.

في كل حالة يخ�شى فيها فقد الدائن ل�شمان حقه.  -2

مادة )53(

�حلجز على �ملنقولت و�لثمر�ت و�ملح�ضولت

ملوؤجر العقار اأن يوقع يف مواجهة امل�شتاأجر اأو امل�شتاأجر من الباطن احلجز الحتياطي على 

املنقولت والثمرات واملح�شولت املوجودة بالعني املوؤجرة وذلك �شمانًا لالأجرة امل�شتحقة.

مادة )54(

�حلجز على �ملنقول يف يد حائزه

ملالك املنقول اأن يوقع احلجز الحتياطي عليه عند من يحوزه.

مادة )55(

�ضو�بط �حلجز �لحتياطي

ل يوقع احلجز الحتياطي املن�شو�س عليه يف املواد )52( و )53( و )54( من هذا القانون 

اإل اقت�شاًء حلق حمقق الوجود وحال الأداء. 

واإذا مل يكن بيد الدائن �شند تنفيذي اأو حكم واجب النفاذ اأو كان دينه غري معني املقدار فال 

يوقع احلجز اإل باأمر من القا�شي ياأذن فيه باحلجز ويقدر دين احلاجز تقديرًا موؤقتًا. 

ت�شتمل  اأن  ال�شابقة  املادة  يف  املذكورة  احلالة  يف  ويجب  م�شببة،  بعري�شة  الأمر  ويطلب 

يجري  اأن  اأمره  اإ�شدار  قبل  وللقا�شي  حجزها.  املطلوب  للمنقولت  واف  بيان  على  العري�شة 

حتقيقًا خمت�شرًا اإذا مل تكفه امل�شتندات املوؤيدة للطلب. 

ويجوز التظلم من الأمر ال�شادر باحلجز الحتياطي اأمام قا�شي الأمور امل�شتعجلة خالل 

�شبعة اأيام من تاريخ اإعالنه اأو علمه به.

واإذا كانت الدعوى مرفوعة باحلق من قبل اأمام املحكمة املخت�شة جاز طلب الإذن باحلجز 

من قا�شي املحكمة الذي ينظر الدعوى.
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مادة )56(

قو�عد و�إجر�ء�ت �حلجز �لحتياطي

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  والإجراءات  القواعد  املنقولت  على  الحتياطي  احلجز  يف  يتبع 

القانون. 

ويجب اأن يبلغ احلاجز املحجوز عليه باأمر احلجز مرفقًا به �شورة من حم�شر احلجز خالل 

ثمانية اأيام على الأكرث من تاريخ توقيعه، واإل اعترب كاأن مل يكن. 

ويجب على احلاجز خالل اخلم�شة ع�شر يومًا التالية لتوقيع احلجز اأن يرفع اأمام املحكمة 

املخت�شة نوعيًا دعوى بثبوت احلق و�شحة احلجز واإل اعترب احلجز كاأن مل يكن.

واإذا كانت الدعوى بثبوت احلق مرفوعة اأمام حمكمة اأخرى قدمت دعوى �شحة احلجز اإىل 

نف�س املحكمة لتنظر فيهما معًا.

مادة )57(

�إجر�ء�ت بيع �ملنقول �ملحجوز عليه

اأو  املحجوز عليها،  املدين  لبيع منقولت  املقررة  الإجراءات  تتبع  اإذا حكم ب�شحة احلجز 

يجري التنفيذ بت�شليم املنقول يف احلالة امل�شار اإليها يف املادة )54( من هذا القانون.

�لف�ضل �ل�ضاد�س

�مل�ضئولية �جلنائية

مادة )58(

�إخفاء �لأمو�ل �أو تهريبها �أو �لمتناع عن �لإف�ضاح �أو تقدمي معلومات خاطئة

يعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاِوز 

مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كلُّ َمن:

اأخفـــى اأو هـــرب عْمدًا كل اأمواله اأو بع�شها اأو اأنق�س فـــي تقدير قيمتها عمدًا، وذلك بق�شد   -1

المتناع عن التنفيذ.

د المغالة في تقدير ديونه، وذلك بق�شد المتناع  اأف�شح عْمدًا عن وجود دائن وهمي اأو تَعمَّ  -2

عن التنفيذ.

عَقـــد مـــع اأحد دائنيه اتفاقًا ُيك�ِشبـــه مزايا خا�شة اإ�شرارًا بالمنفذ لـــه مع علم المنفذ �شده   -3

بذلك.

تعمد عرقلة اإجراءات التنفيذ.  -4
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م اإلى المحكمة اأو اأثناء الإجراءات بيانات اأو �شجـــالت اأو م�شتندات كاذبة اأو م�شلِّلة مع  قـــدَّ  -5

علمه بذلك.

امتنـــع عـــن الإف�شاح عما لديه من اأمـــوال، اأو حَجب عْمدًا عن المحكمـــة اأو المنفذ الخا�س   -6

اأيـــة بيانات اأو �شجالت اأو م�شتندات كان يتعيَّن عليـــه تزويد المحكمة بها، اأو حال عْمدًا من 

الطالع عليها.

مادة )59(

م�ضئولية �ل�ضخ�س �لعتباري

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 

بغرامة ل تقل عن األفي دينار ول جتاِوز مائة األف دينار، اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته 

نتيجة  القانون، وكان ذلك  املادة )58( من هذا  املن�شو�س عليها يف  اأية جرمية من اجلرائم 

ف اأو امتناع اأو موافقة اأو َت�َشرتُّ اأو اإهمال ج�شيم من اأيِّ ع�شو جمل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول  رُّ ت�شَ

�س اآخر - يف ذلك ال�شخ�س العتباري – اأو ممن يت�شرف بهذه ال�شفة.  مفوَّ

مادة )60(

�لتنفيذ �ملبا�ضر على �ملت�ضبب يف �إعاقة �لتنفيذ

يجوز احلكم على كل من حكم عليه وفقًا للمادتني )58( و)59( من هذا القانون بالتنفيذ 

املبا�شر على اأمواله.
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 مر�ضوم بقانون رقم )23( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �أحكام قانون �لطفل

�ل�ضادر بالقانون رقم )37( ل�ضنة 2012

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                  ملك مملكة �لبحرين.

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

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

َتـُحـل عبارة »وزارة الرتبية والتعليم« حمل عبارة »وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية« 

وعبارة »بوزارة الرتبية والتعليم« حمل عبارة »بوزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية« اأينما 

وردت يف الف�شل الأول من الباب الثالث واملادة )63( من قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم 

)37( ل�شنة 2012. 

وَتـُحـل عبارة »وزير الرتبية والتعليم« حمل عبارة »وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية« 

وعبارة »لوزير الرتبية والتعليم« حمل عبارة »لوزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية« اأينما 

وردت يف الف�شل الأول من الباب الثالث من ذات القانون.

�ملادة �لثانية 

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم رقم )96( ل�ضنة 2021

 بتعيني رئي�س للبعثة �لدبلوما�ضية ململكة �لبحرين

لدى مملكة بلجيكا

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )57( ل�شنة 2015 بتعيينات يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شفري عبداهلل في�شل جرب الدو�شري رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى  ُيـعيَّ

مملكة بلجيكا بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

�ملادة �لثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم رقم )97( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �أحكام �ملر�ضوم رقم )54( ل�ضنة 2019

باإن�ضاء �أكادميية حممد بن مبارك �آل خليفة للدر��ضات �لدبلوما�ضية

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2019 باإن�شاء اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات 

ل باملر�شوم رقم )28( ل�شنة 2020، الدبلوما�شية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

وعبارة  الثالثة،  املادة  الواردة يف  تنفيذي(  عبارة )مدير  عام( حمل  عبارة )مدير  َتـُحـل 

)املدير العام( حمل عبارة )املدير التنفيذي( الواردة يف املادة الرابعة، من املر�شوم رقم )54( 

ل�شنة 2019 باإن�شاء اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية.

�ملادة �لثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 مر�ضوم رقم )98( ل�ضنة 2021

 بتعديل �ملادة �لأوىل من �ملر�ضوم رقم )23( ل�ضنة 2021

باإعادة تنظيم وز�رة �خلارجية

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.

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 )23( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـي الفقرتني )اأولً( و)ثالثاً( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )23( ل�شنة  يُـ�شتبدَل بن�شَّ

ـان الآتيان: 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، الن�شَّ

�لفقرة )�أوًل(:

»�أوًل: رئي�س قطاع �شئون حقوق الإن�شان«.

�لفقرة )ثالثاً(:

»ثالثاً: المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية )بدرجة وكيل 

م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة التدريب واللغات.

2- اإدارة �شئون الأكاديمية.

3- اإدارة الدرا�شات والتقييم«.

�ملادة �لثانية

الفقرة  اإىل   )6( برقم  جديد  وبند  )خام�شًا(  الفقرة  اإىل   )7( برقم  جديد  بند  ُيـ�شاف 

)�شاد�شًا( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

ـاهما الآتيان: ن�شَّ

�لفقرة )خام�ضاً( �لبند )7(:
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»7- رئي�س قطاع المنظمات«.

�لفقرة )�ضاد�ضاً( �لبند )6(:

»6- رئي�س قطاع ال�شئون القانونية«.

�ملادة �لثالثة

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 9 �شبتمبر 2021م
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 قر�ر رقم )46( ل�ضنة 2021

�س �إىل وز�رة �خلارجية بنقل �ضفري فوق �لعادة مفوَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، 

ل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2015 بتعيني �شفراء فوق العادة مفوَّ�شني،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

مملكة  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�س   – اجل�شي  جواد  بهية  الدكتورة  ُتـنَقـل 

بلجيكا – اإىل وزارة اخلارجية. 

�ملادة �لثانية

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

الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــــــــر 1443هـ

الـمــــوافـــــق: 14 �شبتمبر 2021م
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 قر�ر رقم )47( ل�ضنة 2021

بتعيني مديرين يف هيئة �لبحرين لل�ضياحة و�ملعار�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،

لل�شياحة  البحرين  هيئة  يف  مديرين  وتعيني  بنْقـل   2020 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واملعار�س،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الرقابة والتراخي�س. 1-  ال�شيد �شنان علي نا�شر مح�شن  

مديرًا لإدارة الموارد والمعلومات.  2-  ال�شيد علي اأحمد عبداهلل �شيف  

�ملادة �لثانية

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

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفـــــــــر 1443هـ

الـمــــوافـــــق: 14 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )95( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

ـْبـط �لق�ضائي �ضفة ماأموري �ل�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

ل  وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�س باملوازين واملقايي�س واملكاييل، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )65( ل�شنة 2014، القيمة، املعدَّ

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،

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

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

الأخ�س  وعلى  وتعديالته،  التجارية،  الأ�شرار  ب�شاأن   2003 ل�شنة   )7( رقم  القانون  وعلى 

املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006، 

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
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وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 

)33( منه،

الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )81( رقم  القانون  وعلى 

مواد  من  اخلام�شة  املادة  الأخ�س  وعلى  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  ـد  املوحَّ

الإ�شدار واملادة ال�شاد�شة والع�شرون من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، 

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغـ�س التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )26( منه،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة )17( 

منه،

وعلى قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارية وال�شياحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اأ�شماوؤهم، �شفة  ل موظفو اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية  يخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ

القوانني الواردة بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

1- نورة اأحمد ال�شيخ عي�شى اأحمد بوب�شيت.

2- �شلمان محمد اإبراهيم محمد بو�شرار.

3- يو�شف يعقوب جا�شم محمد اإبراهيم الذوادي.

4- اأحمد �شامي اأحمد عبداهلل اأحمد الحجي.

5- علي �شلمان علي �شلمان يو�شف.

6- محمد اأ�شامة عبدالجليل الكوهجي.
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�ملادة �لثانية

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

 وزير �لعدل

 و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شفــــــر 1443هــ

الـمـــوافـــــــق: 9 �شبتمبر 2021م



العدد: 3552 – الخميس 16 سبتمبر 2021

41

وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )84( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن ت�ضكيل جلنة �ضئون �ملتطوعني خلدمة �لأمن �لعام وحتديد نظام عملها 

وزير الداخلية: 

ل�شنة   )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

1982، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2020 ب�شاأن التطوُّع خلدمة الأمن العام، 

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

قرر �لآتي: 

مادة )1(  

الب�شرية،  للموارد  امل�شاعد  الوكيل  برئا�شة  املتطوعني(  �شئون  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ـل  ُتـ�شكَّ

وع�شوية ممثلني عن اجلهات التالية، وي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(:  

1- رئا�شة الأمن العام.                                   )نائبًا للرئي�س( 

2- الأكاديمية الملكية لل�شرطة. 

3- الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.  

4- الإدارة العامة للدفاع المدني.                         

5-  مركز الإ�شعاف الوطني. 

 وُيـ�شرَتط األ يقل م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة. 

مادة )2(  

جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة اأ�شهر اأو كلما دعت احلاجة لذلك، بدعوة من رئي�شها اأو نائبه 

يف حالة غيابه، ول يكون انعقادها �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم 

الرئي�س اأو نائبه. وُتـ�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، واإذا ت�شاوت الأ�شوات 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.  يرجَّ

 ويجوز للجنة اأْن ت�شتعني باخلرباء واملخت�شني واأْن تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها ملناق�شتهم 

وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شها، ول يكون 

لأيٍّ منهم �شوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات اأو تو�شيات. 
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مادة )3(  

تخت�سُّ اللجنة بجميع اإجراءات قبول املتطوعني واللتحاق بالعمل التطوعي خلدمة الأمن 

العام، ولها على الأخ�س القيام بالآتي: 

1- درا�شة وتحديد مدى احتياجات الوزارة للمتطوعين في القطاعات المختلفة.  

مة للتطوُّع ومدى انطباق ال�شروط الواردة في القانون عليها.  2- فْحـ�س ودرا�شة الطلبات المقدَّ

3- تحديد البرامج والدورات التدريبية للمتطوعين. 

ـها علـــى الوزير لإ�شدار  4- اقتـــراح مواعيـــد ومدد البرامج والـــدورات التدريبية وغيرها وعْر�شُ

قرار ب�شاأنها. 

5- اإعـــداد تو�شيات ب�شـــاأن المكافاآت والأنـــواط وال�شهـــادات المقتَرح مْنـُحـهـــا للم�شتحقين من 

ـها على الوزير لإ�شدار قرار ب�شاأنها.  المتطوعين لعْر�شِ

م في نهاية ال�شنة المالية يت�شمن حالة المتطوعين والبرامج التدريبية  6- اإعداد تقرير �شامل يقدَّ

ـه على الوزير.  التي خ�شعوا لها وتكاليف البرنامج التطوُّعي لعْر�شِ

مادة )4( 

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

ن�َشـره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                                                                            

  وزيـر �لد�خليـة 

 �لفريق �أول ركن   

ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغ�شطــــــــ�س 2021م   
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )85( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن �ملجالت �لتي ي�ضارك فيها �ملتطوع خلدمة �لأمن �لعام  

وزير الداخلية: 

)3( ل�شنة  رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

1982، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2020 ب�شاأن التطوُّع خلدمة الأمن العام، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر �لآتي: 

مادة )1(  

تكون م�شاركة املتطوع خلدمة الأمن العام ح�شب متطلبات وزارة الداخلية يف اأيٍّ من املجالت 

الآتية: 

1- الدفاع المدني وال�شالمة العامة واإطفاء الحريق والإنقاذ والإخالء والإيواء. 

2- الأمن العام. 

3- ِخـْدمات الإ�شعاف. 

دها وزير الداخلية.  4- اأية مجالت اأخرى يحدِّ

مادة )2( 

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                              

   وزيـر �لد�خليـة 

 �لفريق �أول ركن   

ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغ�شطــــــــ�س 2021م   
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )86( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن ��ضرت�طات �للياقة �ل�ضحية للقيام بالعمل �لتطوعي خلدمة �لأمن �لعام 

وزير الداخلية: 

 )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

ل�شنة 1982، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2020 ب�شاأن التطوُّع خلدمة الأمن العام، 

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

قرر �لآتي: 

مادة )1(  

يتم حتديد مدى اللياقة ال�شحية للقيام بالعمل التطوعي خلدمة الأمن العام ح�شب طبيعة 

م للتطوُّع.  املهام التي �شيكلَّـف بها املتقدِّ

مادة )2( 

م للتطوُّع اإىل اإدارة ال�شئون ال�شحية والجتماعية  تقوم جلنة �شئون املتطوعني باإحالة املتقدِّ

ـه طبيًا.  بوزارة الداخلية لفْحـ�شِ

ال�شحية  اللياقة  مدى  يت�شمن  تقرير  اإعداد  والجتماعية  ال�شحية  ال�شئون  اإدارة  وعلى 

م للتطوُّع ح�شبما انتهت اإليه نتيجة الفْحـ�س.   للمتقدِّ

مادة )3( 

مه  م للتطوُّع الإف�شاح عن اأية اأمرا�س اأو اإ�شابات اأو اإعاقة �شابقة على تاريخ تقدُّ على املتقدِّ

للتطوُّع. 

مادة )4( 

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                          

 وزيـر �لد�خليـة 

 �لفريق �أول ركن   

ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغ�شطــــــــ�س 2021م   
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

 قر�ر رقم )94( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )44( ل�ضنة 2018

باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة تطوير وتنظيم موقع �ضوق �ملنامة �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )44( ل�شنة 2018 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تطوير وتنظيم موقع 

�شوق املنامة ال�شياحي،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الثانية من القرار رقم )44( ل�شنة 2018 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تطوير 

وتنظيم موقع �شوق املنامة ال�شياحي، الن�س الآتي:

ل اللجنة برئا�شة الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة وملعار�س، وع�شوية ُكلٍّ من: ُتـ�شكَّ

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

2- ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

3- ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

4- ممثل عن مجل�س التنمية القت�شادية.

5- ممثل عن محافظة العا�شمة.

6- ممثل عن مجل�س اأمانة العا�شمة.

7- ال�شيدة هالة يتيم.

8- ال�شيد فوؤاد ال�شكر.

9- ال�شيد فا�شل ال�شرف.

10- ال�شيد اإبراهيم نونو.

.Kishore kewalram 11- ال�شيد

اللجنة يف جمالت  َمـن ميثلها يف ع�شوية  اإليها حتديد  امل�شار  وعلى كل جهة من اجلهات 

يقل  األ  على  التحتية،  البنية  وتطوير  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ودْعـم  والرتويج  الت�شويق 

م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة.
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�ملادة �لثانية

ُيـ�شاف اإىل املادة اخلام�شة من القرار رقم )44( ل�شنة 2018 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تطوير 

ـه الآتي: وتنظيم موقع �شوق املنامة ال�شياحي بند جديد برقم )6(، ن�شُّ

6- الإ�شـــراف علـــى تنفيـــذ الم�شاريع والمبـــادرات المعتَمـدة مـــن ِقـَبـل هيئة البحريـــن لل�شياحة 

ـَخـذ �شد  والمعار�ـــس لموقع �شـــوق المنامة ال�شياحي، واقتراح الإجراءات والتدابيـــر التي ُتـتَّ

ُّر�س اأيٍّ من تلـــك المن�شاآت والمرافق للتلف اأو  المخالفيـــن في حالة ثبـــوت اأية مخالفة اأو تَعـ

التخريب، وذلك كله بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

�ملادة �لثالثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة

 قر�ر رقم )48( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حل جمعية بيوت �ل�ضباب �لبحرينية 

 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989، وتعديالته،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

)27( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1985 بالرتخي�س يف تاأ�شي�س جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية، 

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2020 باإعادة اإ�شدار لئحة النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت 

ال�شباب البحرينية،  

وعلى القرار رقم )139( ل�شنة 2020 بتعيني جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2021 ب�شاأن اإغالق جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة، 

 

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـَحـلُّ جمعية بيوت ال�شباب البحرينية.

مادة )2(

ـن ال�شيد/ يو  اإت�س واي – ال�شيد العيوطي و�شركاه م�شفيًا للجمعية، ويتوىل تنفيذ مهام  ُيـعيَّ

الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989، 

ـنة يف هذا القرار، وتكون اأتعاب امل�شفي مبلغًا مقداره  والنظام الأ�شا�شي للجمعية، والأحكام املبيَّ

األفي دينار. 
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مادة )3(

ُيـحَظـر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وال�شجالت اخلا�شة باجلمعية، وميتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى  امل�شتندات  ـي جميع  امل�شفِّ

امل�شرف املوَدعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ـي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ـر الآتي: ـي ح�شْ يتوىل امل�شفِّ

1- موجودات الجمعية وما لها وما عليها من ديون.

2- جميع اأ�شماء الدائنين بَمن فيهم ذوو المطالبات.

من  لديهم  ما  ليقدموا  الت�شفية  بافتتاح  الدائنني  جميع  باإخطار  يقوم  اأن  ـي  امل�شفِّ وعلى 

م�شتندات تفيد مبا لهم من مطالبات وديون ِقـَبـل اجلمعية - اإْن ُوِجـدت -، على اأن يكون الإخطار 

الدائنون غري  اإذا كان  الن�شر يف �شحيفة حملية  الو�شول، مع مراعاة  بعلم  ـلة  بخطابات م�شجَّ

معلومني اأو كان موطنهم غري معلوم. 

مادة )5(

ـي املطالبة مبا يكون م�شتَحـقًا للجمعية لدى الغري، وعليه جتميع طلبات ما عليها  يتوىل امل�شفِّ

من ديون اأو مطالبات مالية اأيًا كان نوعها.  

مادة )6(

باملر�شوم  ال�شادر  املدين  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الديون  لأ�شحاب  بالوفاء  ـي  امل�شفِّ يقوم 

بقانون رقم )19( ل�شنة 2001.

مادة )7(

م�شتحقاتهم-  لت�َشـلُّم  اجلمعية  دائني  من  اأيٍّ  م  تقدُّ عدم  حالة  يف   - ـي  امل�شفِّ على  يجب 

اتخاذ اإجراءات العْر�س بالوفاء والإيداع ِوْفـقًا لأحكام الباب التا�شع من قانون املرافعات املدنية 

والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.
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مادة )8(

ـي اإيداع ناجت الت�شفية - اإْن ُوِجـد - يف ح�شاب م�شتقل يف اأحد البنوك الوطنية  على امل�شفِّ

ف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ول يتم ال�شرف من هذا احل�شاب اإل بعد موافقة  حتت ت�شرُّ

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة.  

مادة )9(

ـي النتهاء من اأعمال الت�شفية خالل �شتة اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار  على امل�شفِّ

مامل تقت�ِس اأعمال الت�شفية متديد هذه املدة لـُمـدد مماثلة اإذا دعت �شرورة اإجرائية حالت دون 

النتهاء من اأعمال الت�شفية، كما يجب عليه تقدمي ح�شاب ختامي عن اأعمال الت�شفية لوزير 

�شئون ال�شباب والريا�شة.

ـي اأن ُيـ�شـِهـر انتهـاَءه من اأعمال الت�شفية يف اإحدى اجلرائد اليومية املحلية،   وعلـى امل�شفِّ

ول يحتج على الغري بانتهاء الت�شفية اإل من تاريخ هذا الن�شر. 

مادة )10(

ـل. ُيـَبـلَّـغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )11(

على وكيل الوزارة واملعنيني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ضئون �ل�ضباب و�لريا�ضة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 5 �شفــــــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12�شبتمبر 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )208( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة بوكو�رة – جممع 927

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 املحافظة اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

927 �شمن ت�شنيف  – جممع  09065150 الكائن يف منطقة بوكوارة  ـف العقار رقم  ي�شنَّ

مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( – ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ب�شرط 

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ �شماًل،  له  املال�شق   09066231 رقم  العقار  مع  ْمج  الدَّ

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 محـــــــرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 31 اأغ�شط�س 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )210( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة مدينة حمد – جممع 1210

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

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 �لآتي:

مادة )1(

ـف العقارات الكائنة مبنطقة مدينة حمد جممع 1210 �شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع  ت�شنَّ

عليها  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )MOH( الإ�شكان  وزارة 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 محرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )212( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار 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، 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

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 املحافظة 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 �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   457 جممع   – بوقوة  الكائن يف منطقة   04030215 العقار رقم  ـف  ي�شنَّ

القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   –  )RB( ب اخلا�س  ال�شكن  مناطق 

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

ل�شنة 2009.
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 محرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )213( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �جل�ضرة – جممع 1001

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

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 املحافظة 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 �لآتي:

مادة )1(

1001 من ت�شنيف  13060461 الكائن مبنطقة اجل�شرة جممع  ـر ت�شنيف العقار رقم  يغيَّ

ِوْفـقًا   )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )RG( مناطق ال�شكن احلدائقي

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

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 محرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )214( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة مدينة �ضلمان – جممع 580

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

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 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 �لآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 13230044 الكائن مبنطقة مدينة �شلمان جممع 580 من ت�شنيف  يغيَّ

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

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

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 محرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 �شبتمبر 2021م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )215( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة مدينة �ضلمان – جممع 580

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

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 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 �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 13230043 الكائن مبنطقة مدينة �شلمان جممع 580 من ت�شنيف 

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

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

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

 وزير �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 محرم 1443هـ

المــــــوافـــــق: 6 �شبتمبر 2021م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )40( ل�ضنة 2021 

 ب�ضاأن �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح 

لـ)�ضركة فينزو �س.م.ب. مقفلة( 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،  

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

املركزي وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية، 

 

 قرر �لآتي: 

مادة )1( 

– اإ�شدار  املايل  للقطاع  يلغى ترخي�س �شركة )فينزو �س.م.ب. مقفلة( – �شركة م�شاندة 

حتت  2018 وامل�شجل  فع، املمنوح بتاريخ 18 دي�شمرب  الدَّ ِخـْدمات  ومقدمو  البطاقات  ومعاجلة 

ال�شجل التجاري رقم 119211. 

 

مادة )2( 

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

 

 

 

        حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي 

ر�ضيد حممد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 6 �شفــــــــــر 1443هـ  

الـمــــوافــــــق: 13 �شبتمبر 2021م  
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 �إعالن رقم )8( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن قر�ر�ت �لرت�ضية �ل�ضادرة يف �ملناق�ضات خالل �ضهر �أغ�ضط�س 2021

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

يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  تن�شر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات الآتية:

   
 

 17 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/08 /2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/08 /2021 
 

  

         
            

 الشركة العامة للدواجن

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

  66,302.000 
 

الشركة العربية ألمات الدواجن بالمملكة العربية  
 السعودية  

1 
 

 GPC-4/2021 1 مناقصة ألف صوص بياض عمر يوم واحد 156توريد  المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 66,302.000

 المجلس األعلى للبيئة

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

  116,028.150 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30775/2021 1 مناقصة شراء أعالف طازجة من شركة دلمون للدواجن 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 116,028.150

 المجلس األعلى للصحة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  رينير بحدينا عمالت أخرى 

  31,270.000 
 

INFORMATICA 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/29304/2020 1 تجديد  INFORMATICAالتعاقد المباشر مع شركة 

       ات بالدينار البحريني:مجموع الترسي 31,270.000

        

 البحرينبدالة انترنت 

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

  8,000.000 
 

 1 سعد جابر الدوسري 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30612/2021 1 مناقصة تجديد اتفاقية خدمة المحاماة واالستشارات القانونية

       ار البحريني:مجموع الترسيات بالدين 8,000.000

   
 

 17 من 2 صفحة
 

 

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني خرى عمالت أ

  224,455.000 
 

ADAA BUILDING SOLUTIONS W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 والحنينة تعيين مقاول للقيام بإنشاء مبنيين لمحالت خدمية في اللوزي 
 

 EB-2021-E 04   1 مناقصة

  45,000.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مناقصة لتعيين مساح كميات لمشروع الرملي االسكاني القسم الرابع
 

 EB/2021/E-03 2 مناقصة

  652,882.000 
 

 1 مجموعة المير 
 

الخدمات والمزايدات 
 االستثمار و 

 متر مربع في البسيتين  1016اركت بمساحة مزايدة لتأجير سوبرم
 

 EB/2021/A-01   3 مزايدة

  95,660.000 
 

URBAN VISION CO. S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 EB-2020-E 05   4 مناقصة تعيين استشاري لإلشراف الهندسي لمشروع دانات الحورة اإلسكاني 

       ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 1,017,997.000

 بوليتكنك البحرين

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

  15,960.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30569/2021 1 تجديد    IWORLD CONNECTعقد بوليتكنك البحرين مع 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 15,960.000

 تمكين 

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

  50,700.000 
 

QUALTRICS 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار 

QUALTRICS SOFTWARE SUBSCRIPTION  تجديد TB/30739/2021 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,700.000

 جامعة البحرين 

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

  12,249.970 
 

GULF CUSTOMER EXPERIENCE 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 UOBP/14/2018 1 تمديد عة بالجام االتصالتوفير خدمة مركز 

USD 40,321.000 15,241.338* 
 

RESPONDUS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30568/2021 2 تجديد  توفير تراخيص برنامج مراقبة االمتحانات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 27,491.308

 حلبة البحرين الدولية

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

USD 325,082.620 122,881.230* 
 

FORMULA ONE HOSPITALITY AND 
EVENT SERVICES LIMITED  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 FORMULA ONE HOSPITALITYمشتريات مختلفة من شركة / 
AND EVENT SERVICES LIMITED (FOHES  )  لسباق جائزة

 2021وان   للفورموالالبحرين الكبرى لطيران الخليج 

 TB/29810/2021 1 مناقصة
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 17 من 3 صفحة
 

 

  202,532.000 
 

BANDER DOWNTOWN ROTANA 1 

  37,983.000 
 

FOUR SEASONS HOTEL 2 

  53,086.000 
 

INTERCONTINENTAL REGENCY 
BAHRAIN 

3 

  17,554.000 
 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN 4 

  2,514.000 
 

NOVOTEL ALDANA RESORT 
BAHRAIN 

5 

  103,649.000 
 

SOFITEL RESORT 6 

  31,651.000 
 

THE ART HOTEL & RESORT AMWAJ 
ISLAND 

7 

  15,884.000 
 

THE K HOTEL 8 

  11,984.000 
 

THE RITZ CARLTON BAHRAIN 9 

  440.000 
 

WYNDHAM GRAND MANAMA 10 

  جموع )د.ب.(: الم 477,277
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

حجز الفنادق والسكن للفرق المشاركة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران  
 2020وان   للفورموالالخليج 

 TB/27700/2019 2 مناقصة

  177,242.818 
 

THE ART HOTEL & RESORT AMWAJ 
ISLAND 

1 

  138,943.093 
 

SOFITEL RESORT 2 

  36,633.919 
 

INTERCONTINENTAL REGENCY 
BAHRAIN 

3 

  23,196.748 
 

FOUR SEASONS HOTEL 4 

  20,086.495 
 

THE RITZ CARLTON BAHRAIN 5 

  13,321.723 
 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN 6 

  11,806.000 
 

SAMHAAN HOLDING S.P.C 7 

  10,281.905 
 

THE K HOTEL 8 

  6,142.785 
 

BEST WESTERN PLUS THE OLIVE 9 

  5,696.430 
 

BANDER DOWNTOWN ROTANA 10 

  1,157.142 
 

GULF HOTEL BAHRAIN 11 

  المجموع )د.ب.(:  444,509.058
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

لكبرى لطيران  حجز الفنادق والسكن للفرق المشاركة في سباق جائزة البحرين ا
 2021وان   للفورموالالخليج 

 TB/29821/2021 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,044,667.288

   
 

 17 من 4 صفحة
 

 

 العقاري لالستثمارشركة البحرين 

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

  25,362.070 
 

NASSER PHARMACY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/29732/2020 1 مزايدة طلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدينة عيسى

  234,000.000 
 

 1 بنك  وربستك انف
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/27740/2019 2 تجديد  ي المنطقة الدبلوماسيةالستحواذ على مبنى موقف السيارات متعدد الطوابق ف

  155,685.600 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 توفير خدمات األمن والسالمة لعدد من عقارات شركة )إدامة( 
 

 RFP/EDM/2021/02 3 قصةمنا

  56,952.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

زايدات الخدمات والم
 واالستثمار 

 توفير خدمات التنظيفات والصيانة العامة لعدد من عقارات )إدامة(
 

 RFP/EDM/2021/03 4 مناقصة

  148,866.200 
 

 1 شركة الجراش للتجارة ذ.م.م
 

 TB/30614/2021 5 مزايدة  مستودعات في منطقة سترة بندر الدار ر جي تأ المواد والمعدات

       ترسيات بالدينار البحريني:مجموع ال 620,865.870

 شركة تطوير للبترول

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

  158,250.000 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY 

1 
 

 توريد مقياس الجريان بالموجات فوق الصوتية  النفط
 

 TP-742-2021 1 مناقصة

  91,629.000 
 

ESTEDAMA ENERGY SOLUTIONS 
WLL 

1 
 

 PROVISION OF SUPPLY OF GAS LIFT VALVES FOR النفط
IMMEDIATE PURCHASE AGREEMENT  

 TB/30438/2021 2 مناقصة

  101,023.000 
 

BIZAGI LIMITED 1 
 

 PROVISION OF BIZAGI UPGRADE AND CURRENT النفط
PROCESSES RE-ENGINEERING SERVICE  

 TP-687-2020 3 مناقصة

  1,004,574.000 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL L.L.C 

1 
 

 توسعة شبكة اتصاالت الفايبر اوبتك  ةتوفير خدم النفط
 

 TP-666-2020 4 مناقصة

  30,636.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 
 

 وريد عداد االنسياب بالموجات فوق الصوتية ت  النفط
 

 TP-751-2021 5 مناقصة

  37,695.000 
 

HAYNES AND BOONE 1 
 

 SERVICE AGREEMENT SA-371-2020 FOR النفط
EXTERNAL LEGAL SERVICES 

 TB/29256/2020 6 تمديد

  27,800.000 
 

AL THAWADI ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 
 

طالنف   PROVISION OF REPAIR AND TESTING OF 
ELECTRICAL MOTORS 

 TB/30059/2021 7 تجديد 

  81,139.000 
 

NAFFCO BAHRAIN  1 
 

 توفير مركبة التدخل السريع  وطلبتوريد  النفط
 

 TP-679-2020   8 مناقصة

  111,396,341.000 
 

WOODLANDS ENERGY SERVICES 
CO. 

1 
 

-TP-601-2020_SA-388 مناقصة لآلبار  غير المصاحبافق ضغط الغاز توفير مر النفط
2020 

9 

  85,472.000 
 

FUNDAMENTAL INFORMATION 
TECHNOLOGY CO. W.L.L 

1 
 

 RFP/Tatweer/100/2017   10 ييري تغ  رمأ عقد زمني لتوفير نظام مراقبة المركبات والخدمات المرتبطة بها المواد والمعدات
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 17 من 5 صفحة
 

 

  -38.000 
 

OSI SOFT 1 
 

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

 TP-769-2021 11 أمر تغييري 

  25,000.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 TB/29871/2021 12 تمديد  SUPPLY OF INDUSTRIAL GASES النفط

  3,078,898.160 
 

INTERTEK INDUSTRY  1 
 

  PROVISION OF THIRD PARTY INSPECTION النفط
SERVICES 

 TP-722-2021 13 مناقصة

  204,260.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 ”SUPPLY OF EMERGENCY SHUTDOWN VALVES 3 النفط
AND 4” 

 

 TP-759-2021   14 مناقصة

  11,201,021.000 
 

WEATHERFORD DRILLING 
INTERNATIONAL 

1 
 

 صيانة المضخات التشغيلية لآلبار  النفط
 

 TP-696-2020 15 مناقصة

  794,452.000 
 

PRAXIS SOLUTIONS 1 
 

 توفير خدمات المرحلة الثانية من ماكسيمو النفط
 

 TP-715-2021   16 مناقصة

  180,859.000 
 

TECHNICAL UNIVERSITY 
BERGAKADENUE OF FREIBERG 

1 
 

 PROVISION OF EOR SCREENING STUDY FOR النفط
MAUDDUD RESERVOIR (2ND STAGE) 

 TB/30637/2021 17 مناقصة

  20,000.000 
 

ABDULLA ALRAYES & SONS 1 
 

 EXISTING SO-766-2018 - SUPPLY OF WORK-OVER النفط
TOOL HOUSE  

 TB/30693/2021 18 ي يرأمر تغي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 128,519,011.160

 شركة مطار البحرين

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

  1,099,880.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

الدولي على مدار  البحرينبمطار  والصيانة عمتوفير أيدي عاملة ماهرة للد الطيران
 الساعة 
 

 RFP/BAC/2021/26  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,099,880.000

 شركة نفط البحرين

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

USD 30,000.000 11,340.000* 
 

MARSH AVIATION RISK FACILITY 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط
INSURANCE 

 TB/11910/2010 1 تمديد

USD 5,000.000 1,890.000* 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط
INSURANCE 

 TB/11910/2010 2 تمديد

       نار البحريني:سيات بالديمجموع التر 13,230.000

 طيران الخليج 

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

  6,584.000 
 

MACK AIR LIMITED 1 
 

 RENWAL OF GENERAL SALES AGENT (GSA) FOR الطيران
SRILANKA 

 TB/12343/2010 1 تجديد 

   
 

 17 من 6 صفحة
 

 

  10,471.000 
 

SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

 CUTE CONTRACT AT CHENNAI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT (MAA) 

 TB/15493/2012 2 تجديد 

USD 20,361,778.000 7,696,752.084* 
 

AMADEUS IT GROUP 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار 

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - AMADEUS 1210-1-14 تمديد-ITC 3 

  104,062.000 
 

SHARAF CARGO 1 
 

 ITC 4-1762-01-18 تجديد   CARGO CENERAL SALES AGENCY (GSA) IN DUBAI الطيران

  12,772.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 ITC 5-2200-08-20 أمر تغييري   INSURANCE FOR WWCC AND HDO الطيران

  168,026.000 
 

CELEBI 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING الطيران
SERVICES AT TRABZON INTERNATIONAL 

AIRPORT, TRABZON, TURKEY  

 TB/30468/2021 6 مناقصة

USD 906,000.000 342,468.000* 
 

JORAMCO 1 
 

 - MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKS الطيران
AIRBUS FLEET 

 ITC 7-1067-8-12 تمديد

  318,384.000 
 

AL SHATEI BUSINESS FOR 
AIRPORT SERVICES 

1 
 

 RENEWAL OF MEDICAL LIFT & WHEELCHAIRS AT الطيران
EL- QASSIM AIRPORT BURAYDAH, SAUDI ARABIA 

 TB/30215/2021 8 مزايدة

USD 3,346,662.900 1,265,038.576* 
 

ASSOCIATED ENERGY GROUP 
LLC 

1 
 

 (TLVتوريد وقود الطائرات في مطار تل أبيب ) الطيران
 

 BTB   9-2272-03-21 مناقصة

  142,500.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

 & VALUE ADDED TAX (VAT) ADVISORY الطيران
COMPLIANCE SERVICES AND SECONDMENT FOR 

MANAGING VAT AFFAIRS 

 BTB 10-2257-01-21 اقصةن م

  84,108.000 
 

LONDON HEATHROW MARRIOTT 
HOTEL 

1 
 

 CREW ACCOMMODATION AT LONDON, UNITED الطيران
KINGDOM   

 TB/30483/2021 11 مناقصة

  25,649.000 
 

MACK AIR LIMITED 1 
 

 RENWAL OF GENERAL SALES AGENT (GSA) FOR الطيران
SRILANKA 

 TB/12343/2010 12 تجديد 

  307,026.000 
 

WORLDWIDE GSA 1 
 

 CARGO GENERAL SALES AGENT (GSA) IN الطيران
THAILAND 

 ITC 13-0968-12-11 تجديد 

  23,924.000 
 

GOZEN HAVACILIK VE TICARET  1 
 

 PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA)IN الطيران
TURKEY 

 TB/26815/2019 14 تجديد 

  734,916.000 
 

SWISSPORT SAUDI ARABIA 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT MADINAH الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ITC 15-1479-3-16 مناقصة

  84,825.000 
 

ARTHUR J GALLAGHER (AJG) 1 
 

 يط دولي للتأمين وإعادة التأمين على الطيران تعيين وس الطيران
 

 BTB 16-2287-04-21 مناقصة

  -293,287.000 
 

AUXILIAIRE DES TRANSPORTS 
AERIENS 

1 
 

خدمات تقديم الطعام على متن الطائرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء  الطيران
 المغرب  الدولي،

 

 BTB 17-2206-09-20 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,034,218.660

 صاديةقتاالمجلس التنمية 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني ى عمالت أخر
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 17 من 7 صفحة
 

 

  21,256.200 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

خدمات التوظيف الشاملة لمقر مجلس التنمية االقتصادية مع شركه  توفير 
BASMA 

 TB/30665/2021 1 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 21,256.200

 مجلس الشورى 

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

  5,488.000 
 

 1 جموعة الدولية للمحاماة واالستشارات القانونية الم
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

وعة الدولية للمحاماة واالستشارات لمجممع امجلس الشورى د تجديد تعاق
 قوانين الشرق "  “شبكةالقانونية 

 TB/23696/2017 1 تجديد 

  26,788.000 
 

BATELCO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 ستثمار واال

 TB/28080/2019 2 مناقصة لشركة بتلكو AWSمشروع 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 32,276.000

 بمجلس النوا

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

  28,799.988 
 

AL MOAYED SERVICES 1 
 

لمزايدات الخدمات وا
 واالستثمار 

 TB/29487/2020 1 مناقصة تجديد عقد الصيانة لنظام القاعة الرئيسية 

       لدينار البحريني:بامجموع الترسيات  28,799.988

 مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 

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

  72,000.000 
 

NASIR MUSA MUSTAFA QAMASH 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/27636/2019 1 ديد ج ت  2019تقديم خدمات استشارية  

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 72,000.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

USD -83,623.400 -31,609.645* 
 

EXPO DUBAI 2020 LLC 1 
 

 الخدمات والمزايدات
 االستثمار و 

جناح البحرين في قرية االكسبو للمشاركة في إكسبو دبي   ن فريقحجز سك
 م 2021

 TB/29410/2020 1 أمر تغييري 

  9,000.000 
 

AL FATEH REAL ESTATE COMPANY 
S.P.C. 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/28128/2019 2 تجديد  لبحرين ا توفير موافق السيارات لموظفي إدارة االتصال والترويج في مبنى باب

  16,695.000 
 

UNICORN TECHNOLOGY CENTRE 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30772/2021 3 تجديد  الجسرة زلمركائيين تقنية معلومات توفير أخص

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,914.645-

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  رينيدينار بح أخرى ت المع

  40,572.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 BTEA114/2019 1 تجديد  خدمات توفير رجال امن وسالمة 

   
 

 17 من 6 صفحة
 

 

  10,471.000 
 

SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

 CUTE CONTRACT AT CHENNAI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT (MAA) 

 TB/15493/2012 2 تجديد 

USD 20,361,778.000 7,696,752.084* 
 

AMADEUS IT GROUP 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار 

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - AMADEUS 1210-1-14 تمديد-ITC 3 

  104,062.000 
 

SHARAF CARGO 1 
 

 ITC 4-1762-01-18 تجديد   CARGO CENERAL SALES AGENCY (GSA) IN DUBAI الطيران

  12,772.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 ITC 5-2200-08-20 أمر تغييري   INSURANCE FOR WWCC AND HDO الطيران

  168,026.000 
 

CELEBI 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING الطيران
SERVICES AT TRABZON INTERNATIONAL 

AIRPORT, TRABZON, TURKEY  

 TB/30468/2021 6 مناقصة

USD 906,000.000 342,468.000* 
 

JORAMCO 1 
 

 - MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKS الطيران
AIRBUS FLEET 

 ITC 7-1067-8-12 تمديد

  318,384.000 
 

AL SHATEI BUSINESS FOR 
AIRPORT SERVICES 

1 
 

 RENEWAL OF MEDICAL LIFT & WHEELCHAIRS AT الطيران
EL- QASSIM AIRPORT BURAYDAH, SAUDI ARABIA 

 TB/30215/2021 8 مزايدة

USD 3,346,662.900 1,265,038.576* 
 

ASSOCIATED ENERGY GROUP 
LLC 

1 
 

 (TLVتوريد وقود الطائرات في مطار تل أبيب ) الطيران
 

 BTB   9-2272-03-21 مناقصة

  142,500.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

 & VALUE ADDED TAX (VAT) ADVISORY الطيران
COMPLIANCE SERVICES AND SECONDMENT FOR 

MANAGING VAT AFFAIRS 

 BTB 10-2257-01-21 اقصةن م

  84,108.000 
 

LONDON HEATHROW MARRIOTT 
HOTEL 

1 
 

 CREW ACCOMMODATION AT LONDON, UNITED الطيران
KINGDOM   

 TB/30483/2021 11 مناقصة

  25,649.000 
 

MACK AIR LIMITED 1 
 

 RENWAL OF GENERAL SALES AGENT (GSA) FOR الطيران
SRILANKA 

 TB/12343/2010 12 تجديد 

  307,026.000 
 

WORLDWIDE GSA 1 
 

 CARGO GENERAL SALES AGENT (GSA) IN الطيران
THAILAND 

 ITC 13-0968-12-11 تجديد 

  23,924.000 
 

GOZEN HAVACILIK VE TICARET  1 
 

 PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA)IN الطيران
TURKEY 

 TB/26815/2019 14 تجديد 

  734,916.000 
 

SWISSPORT SAUDI ARABIA 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT MADINAH الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ITC 15-1479-3-16 مناقصة

  84,825.000 
 

ARTHUR J GALLAGHER (AJG) 1 
 

 يط دولي للتأمين وإعادة التأمين على الطيران تعيين وس الطيران
 

 BTB 16-2287-04-21 مناقصة

  -293,287.000 
 

AUXILIAIRE DES TRANSPORTS 
AERIENS 

1 
 

خدمات تقديم الطعام على متن الطائرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء  الطيران
 المغرب  الدولي،

 

 BTB 17-2206-09-20 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,034,218.660

 صاديةقتاالمجلس التنمية 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني ى عمالت أخر

   
 

 17 من 8 صفحة
 

 

  2,116,573.850 
 

SANTY EXCAVATION & 
CONSTRUCTION CO. SPC 

1 
 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

 الدفان وتسوية الموقع لتطوير ساحل قاللي  أعمال
 

 BTEA175/2021   2 مناقصة

  63,441.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 BTEA122/2019 3 تجديد  توفير عمال نظافة ومراسلين داخليين 

       :البحريني بالدينار لترسياتا مجموع 2,220,586.850

 هيئة الكهرباء والماء

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

  64,998.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 ام واحدة عتوفير أيدي عاملة مهرة لهيئة الكهرباء والماء لمد
 

 RP-FRSD  1-090-2020 د تجدي 

  54,000.000 
 

LEYO INC 1 
 

 توالمزايدا الخدمات
 واالستثمار 

IMPLEMENTING A NEW WORKFLOW SOLUTION AT 
THE WATER DISTRIBUTION DIRECTORATE 

 TB/30617/2021 2 تجديد 

  55,785.360 
 

SAMA SAFETY & SECURITY 1 
 

 هيئة الكهرباء والماء تمنشئافحة الحريق في جميع دات مكارية لمعة الدو يان الص المواد والمعدات
 

 RP-ISSD 3-008-2021 مناقصة

  37,703.200 
 

 1 شركة الخليج لآلليات والتكنولوجيا
 

دارة نقل صيانة الضواغط بنظام الهواء المضغوط في المحطات التابعة ال المواد والمعدات
 عقد سنتين  -الكهرباء

 

 RP-ETD  4-047-2021 صةمناق

  34,566.225 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 
 

 عدة موصالت للكابالت  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2021/029   5 مناقصة

  31,555.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS 

1 

  34,802.640 
 

BICC MET CO 2 

  المجموع )د.ب.(:  66,357.64
 

 U/G CABLE المواد و المعدات
 

 PT/CSD/FN/2020/215 6 مناقصة

  52,850.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 VENT, STEEL المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2021/039 7 مناقصة

  431,400.000 
 

ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO  

1 
 

 CABLE, UNDERGROUND HV المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2021/034   8 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 797,660.425

 ئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةهي

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

  10,575.295 
 

SPECIALIZED TECHNICAL 
SERVICES  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/28760/2020 1 تجديد  للبحث  FUSIONيص أداة ترختجديد 

  2,394.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 مناقصة خدمة تأجير السيارات
 

 iGA/2017/05 2 تجديد 

  393,750.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/29996/2021 3 مناقصة تجربة المستخدمين    وتحسينمتطلبات التقنية  كبة الالوطنية لموا تطوير البوابة

   
 

 17 من 9 صفحة
 

 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 406,719.295

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

USD 770,508.000 291,252.024* 
 

SYSTOR TRONDHEIM AS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 ICT/1110/154 1 تجديد  شراء أجهزة النظام المركزي لنقل األرقام

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 291,252.024

 هيئة جودة التعليم والتدريب

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

  106,812.300 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي هيئة جودة التعليم والتدريب 
 

 BQA/DHF/2021/01  1 مناقصة

       ي:مجموع الترسيات بالدينار البحرين 106,812.300

 ة اإلسكان روزا

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

  -3,378,500.377 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروع    -يقة منحة المملكة العربية السعودية الشق -برنامج التنمية الخليجي  
 ة البنية التحتية الثانوية طرح مناقص -رملي لا

 HP/24/16 1 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,378,500.377-

 والتخطيط العمراني  البلديات وشؤون األشغالوزارة 
 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  91,066.479 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/26572/2019 1 تجديد  مع صالح الدين سوفتيك سلوشن   -دعم وصيانة برمجيات بنتلي  

  56,032.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  -ستشارية والدراسات الخدمات اال -قامة الطويلة بالمحرق إلمشروع مركز ا
 تقييم المناقصةمعايير 

 SP-2013-4 2 تجديد 

  735,720.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 

  639,760.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

2 

  639,760.000 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

3 

  639,760.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

4 

  المجموع )د.ب.(:  2,655,000
 

-2020المقاولة الزمنية لتأجير معدات الطرق ألعمال الدفن والتسوية الترابية  المواد والمعدات
2022 
 

 RDS-20/0011 3 مناقصة

  927,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

:  اإلعدادية للبنات / رقم المشروع االبتدائيةمبنى أكاديمي بمدرسة البديع 
15028 

 CPD-21/0004   4 مناقصة
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 17 من 9 صفحة
 

 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 406,719.295

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

USD 770,508.000 291,252.024* 
 

SYSTOR TRONDHEIM AS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 ICT/1110/154 1 تجديد  شراء أجهزة النظام المركزي لنقل األرقام

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 291,252.024

 هيئة جودة التعليم والتدريب

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

  106,812.300 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي هيئة جودة التعليم والتدريب 
 

 BQA/DHF/2021/01  1 مناقصة

       ي:مجموع الترسيات بالدينار البحرين 106,812.300

 ة اإلسكان روزا

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

  -3,378,500.377 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروع    -يقة منحة المملكة العربية السعودية الشق -برنامج التنمية الخليجي  
 ة البنية التحتية الثانوية طرح مناقص -رملي لا

 HP/24/16 1 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,378,500.377-

 والتخطيط العمراني  البلديات وشؤون األشغالوزارة 
 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  91,066.479 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/26572/2019 1 تجديد  مع صالح الدين سوفتيك سلوشن   -دعم وصيانة برمجيات بنتلي  

  56,032.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  -ستشارية والدراسات الخدمات اال -قامة الطويلة بالمحرق إلمشروع مركز ا
 تقييم المناقصةمعايير 

 SP-2013-4 2 تجديد 

  735,720.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 

  639,760.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

2 

  639,760.000 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

3 

  639,760.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

4 

  المجموع )د.ب.(:  2,655,000
 

-2020المقاولة الزمنية لتأجير معدات الطرق ألعمال الدفن والتسوية الترابية  المواد والمعدات
2022 
 

 RDS-20/0011 3 مناقصة

  927,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

:  اإلعدادية للبنات / رقم المشروع االبتدائيةمبنى أكاديمي بمدرسة البديع 
15028 

 CPD-21/0004   4 مناقصة

   
 

 17 من 10 صفحة
 

 

  267,274.476 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

بمنطقة    1203ف بمجمع طرق الداخلية في سوق واقال  وتطويرترحة مواقف مق 
 مدينة حمد 

 

 RDS-20/0022   5 مناقصة

  245,700.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

تزويد الوزارة بخدمات القوى العاملة من مستخدمي مكتب ومراسلين )لشئون  
 األشغال( 

 

 MOW/HRD/18/2021  6 مناقصة

  1,099,568.330 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 CPD-21/0003 7 مناقصة 19032مبنى أكاديمي بمدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات / رقم المشروع  

  196,431.042 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

االستشارات اإلنشاءات و 
 دسيةن اله

 ( مدرسة حكومية 13وإعادة بناء أسوار )هدم 
 

 BMD – 20/0014 8 مناقصة

  527,147.626 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

عراد مجمع   – 4338وتطوير طريق   46تطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 
243 
 

 RDS-20/0027   9 مناقصة

  1,065,799.900 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 بجامعة بحرين بوليتكنك  19إضافة طابق إلى مبنى  
 

 SPD-20/0001 10 مناقصة

  299,277.800 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 11 أمر تغييري  2019 - 2017ف الطرق المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رص

  566,658.853 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-20/0030   12 أمر تغييري  )توسعة وتطوير شارع الشيخ جابر األحمد الصباح )تطوير قناة المعامير 

  -527.994 
 

INTERLOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-15/0012 13 أمر تغييري  ( 2017-2016يب حواجز المشاة )المقاولة الزمنية لتوريد وترك

  53,819.810 
 

COWI GULF A S 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 R/26/03 14 تجديد  مشروع إعادة إنشاء جسر سترة

  116,100.000 
 

 1 الخدمات روفي حطة فخرو لتم
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 MUN/DP/44/2021 15 مناقصة مشروع الرمال 

  149,481.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 المرحلة الثانية  - 525مجمع  13تجميل شارع سار رقم  
 

 MUN/CMS/12/2021 16 مناقصة

  150,000.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 

  2,300,000.000 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L. L 2 

  المجموع )د.ب.(:  2,450,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/30705/2021 17 مناقصة انشاء الشارع الخاص بين قصر الروضة وقصر الصخير

  57,632.500 
 

TAILS VETERINARY CENTRE 1 
 

والمزايدات  تدماالخ 
 واالستثمار 

 إخصاء وتعقيم الكالب الضالة 
 

 MUN/AR/10/2021 18 مناقصة

  276,700.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BMD-GP/21-0001 19 مناقصة القضيبية )مشاريع صيانة المباني(  حديقة قصرمشروع صيانة  

  112,325.000 
 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC 

1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الهندسية

 بعد التعاقد للمجلس الوطني  وماقبل   االستشاريةخدمات مسح الكميات 
 

 SPO/231/2020 20 مناقصة

       :مجموع الترسيات بالدينار البحريني 11,212,486.822
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 17 من 11 صفحة
 

 

 
 موزارة التربية والتعلي

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  نار بحرينيدي عمالت أخرى 

  2,034,751.103 
 

AWAL PRESS 1 

  1,697,634.995 
 

ARABIAN IMPRESSIONS DESIGN & 
PUBLIC RELAT 

2 

  المجموع )د.ب.(:  3,732,386.098
 

 ة ألربع سنوات( طباعة الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية)زمني  المواد والمعدات
 

 M/1/2021 1 مناقصة

  148,566.600 
 

ANSARI ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مدرسة حكومية  160تقييم البنية التحتية في عدد 
 

 S 42/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,880,952.698

 وزارة الخارجية 

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

  45,911.925 
 

FOUR SEASONS HOTEL 
DAMASCUS 

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

تزوج( المبتعث  م  -محمود )سكرتير أول  ال / علي خالد عقد ايجار سكن السيد
 بسفارة مملكة البحرين في دمشق  

 TB/30462/2021 1 تجديد 

  16,743.240 
 

HELEN SUTANTO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

طلب تجديد عقد سكن السيدة نسرين العنزي السكرتير أول بسفارة مملكة 
 البحرين في جاكرتا

 TB/30579/2021 2 مناقصة

  153,979.016 
 

MR. RAVINDER NATH  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30687/2021 3 تجديد  ايجار مقر سفارة مملكة البحرين في نيودلهي  عقد

  28,282.500 
 

160 CENTRAL PARK UNIT  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

م المتحدة في لدى األم نحري الب ائم لمملكة طلب سكن مؤقت لسعادة المندوب الد
 نيويورك 

 TB/30621/2021 4 مناقصة

       ع الترسيات بالدينار البحريني:مجمو 244,916.681

 وزارة الصحة 

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

   
 

 17 من 12 صفحة
 

 

  48,535.200 
 

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 

  26,000.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 2 

  28,500.000 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 3 

  112,938.075 
 

FINE FOODS 4 

  167,035.200 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 5 

  10,800.000 
 

FINE FOODS 6 

  16,800.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 7 

  17,561.400 
 

RADHWAN BAKERY 8 

  30,000.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 9 

  31,000.000 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

10 

  15,952.650 
 

GULF PHARMACIES 11 

  39,293.130 
 

ELECTRICITY & WATER AUTHORITY 12 

  44,812.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 13 

  86,400.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 14 

  10,656.000 
 

RADHWAN BAKERY 15 

  28,465.080 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 16 

  104,824.420 
 

ELECTRICITY & WATER AUTHORITY 17 

  44,250.000 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 18 

  43,450.440 
 

BAHRAIN PHARMACY  19 

  18,600.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 20 

  101,360.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  21 

  18,000.000 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

22 

  86,688.000 
 

TRANSWORD MEDICAL 
TECHNOLOGY 

23 

  28,000.000 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 24 

  المواد والمعدات
الشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعالج  

 COVID-19  -وللوقاية من فايروس كورونا التاجي المستجد 

 TB/30680/2021 1 مناقصة
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 17 من 13 صفحة
 

 

  28,500.000 
 

MEDFLEX W.L.L 25 

  13,633.200 
 

BAHRAIN ELECTROMECHANICAL 
SERVICES CO. BEMCO 

26 

  105,000.000 
 

INDRA BAHRAIN CONSULTANCY 27 

  15,100.000 
 

GULF PHARMACY  28 

  12,798.380 
 

LEADING TRADING EST 29 

  30,800.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 30 

  108,731.992 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 31 

  28,105.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

32 

  542,541.888 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 33 

  29,100.000 
 

GULF PHARMACIES 34 

  18,622.800 
 

BAHRAIN ELECTROMECHANICAL 
SERVICES CO. W.L.L. 

35 

  19,001.000 
 

RADHWAN BAKERY 36 

  17,950.000 
 

GULF PHARMACY  37 

  27,720.000 
 

FINE FOODS 38 

  11,941.200 
 

BAHRAIN PHARMACY  39 

  10,500.000 
 

YMH 40 

  16,697.585 
 

YMH 41 

  16,750.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 42 

  30,610.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 43 

  12,760.000 
 

RADHWAN BAKERY 44 

  33,850.000 
 

YMH 45 

  12,967.500 
 

REFACT SERVICES 46 

  13,902.000 
 

AL HAMER TRADING EST 47 

  23,440.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

48 

   
 

 17 من 14 صفحة
 

 

  11,760.000 
 

CLEANCO W.L.L 49 

  1,047,776.000 
 

SILAH GULF W L L 50 

  151,795.104 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 51 

  18,600.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

52 

  61,620.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 53 

  11,329.500 
 

HASAN & HABIB S/O MAHMOOD 
COMPANY 

54 

  94,000.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 55 

  18,500.000 
 

DIAMOND MEDICAL SUPPLIES 56 

  13,282.500 
 

TECHNOWAVE INTERNATIONAL 
GROUP 

57 

  30,124.500 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

58 

  18,942.000 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

59 

  24,895.500 
 

BUKANAN FURNISHING 60 

  10,319.600 
 

ELECTRICITY & WATER AUTHORITY 61 

  66,306.000 
 

GENERAL MEDICAL 62 

  22,140.000 
 

FINE FOODS 63 

  29,889.000 
 

RADHWAN BAKERY 64 

  29,889.000 
 

RADHWAN BAKERY 65 

  المجموع )د.ب.(:  4,002,112.844
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 17 من 15 صفحة
 

 

  -515,063.405 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

 GHC-41/2019 2 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون   المواد والمعدات

  515,063.405 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 GHC-41/2019 3 أمر تغييري  من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون    ويةألدمناقصة االشراء الموحد ل المواد والمعدات

  -510.300 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 GHC-41/2019 4 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون   المواد والمعدات

  510.300 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 GHC-41/2019 5 أمر تغييري  ول مجلس التعاون  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لد المواد والمعدات

  265.000 
 

DESIGNERS GALLERY 1 

  3,690.750 
 

BUKANAN FURNISHING 2 

  المجموع )د.ب.(:  3,955.75
 

 شيخ عبدهللا بن خليفة الصحيال أثاث لمركز وتزويدشـراء  المواد والمعدات
 

 MOH/116/2020 6 مناقصة

  139,104.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 

  97,200.000 
 

GULF PHARMACY  2 

  23,472.409 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

3 

  المجموع )د.ب.(:  259,776.409
 

 الخدمات والمزايدات
 ستثمار واال

 TB/30683/2021 7 مناقصة   222905394-طلوبة بشكل عاجل للطلب رقم ة م ادوي 

  -286,228.305 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 SGH-39/2017 8 أمر تغييري  شراء وتوفير أدوية مخزنة حسب سعر مناقصة األمانة العامة  المواد والمعدات

  286,228.305 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 SGH-39/2017 9 أمر تغييري  شراء وتوفير أدوية مخزنة حسب سعر مناقصة األمانة العامة  اتمواد والمعدال

  169,260.271 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 GHC-40/2018 10 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون   المواد والمعدات

  -169,260.271 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 GHC-40/2018 11 أمر تغييري  س الصحة لدول مجلس التعاون  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجل  المواد والمعدات

  -204,300.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 NTG/001/2018 12 أمر تغييري  ة المناقصة الوطنية للشراء الموحد لألدوي   المواد والمعدات

  204,300.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 NTG/001/2018 13 أمر تغييري  الوطنية للشراء الموحد لألدوية  المناقصة  المواد والمعدات

  -476,018.138 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 NTG/001/2018 14 أمر تغييري  موحد لألدوية المناقصة الوطنية للشراء ال  المواد والمعدات

  476,018.138 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 1 
 

 NTG/001/2018 15 أمر تغييري  نية للشراء الموحد لألدوية المناقصة الوط  المواد والمعدات

  49,140.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

دول  لة ل مجلس الصح من خال واللقاحاتاألمصال  ةلمناقصالشراء الموحد  المواد والمعدات
 مجلس التعاون  

 GHC-31/2019 16 أمر تغييري 

   
 

 17 من 16 صفحة
 

 

  335,984.600 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 17 مناقصة مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

  -1,034,673.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 GHC-41/2019 18 أمر تغييري  من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون    يةمناقصة األدو الشراء الموحد ل المواد والمعدات

  1,034,673.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 GHC-41/2019 19 يري أمر تغي الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون   المواد والمعدات

  -521,410.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 20 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

  521,410.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 MOH/004/2020 21 ر تغييري أم مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

  60,293.200 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 بمركز الحورة الصحي أعمال التجديد لقسم التمريض  
 

 MOH/103/2021 22 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,711,262.803

 ون اإلسالمية واألوقافوزارة العدل والشئ

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  طاعقال # اء الفائز العط دينار بحريني عمالت أخرى 

  241,600.000 
 

KOOHEJI CONTRACTORS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 1 11/2011 تجديد  استئجار مخزن لملفات ومستندات الوزارة

  228,973.500 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 ر واالستثما

  والشئونبرمجين أوراكل إلدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل م  6توفير عدد 
 اف واألوقاإلسالمية  

 

 2 2021-2 مناقصة

  9,765.000 
 

TRANSWORLD IT 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 3 10/2012 تمديد نظمة وزارة العدلتطوير وصيانة أ

  67,759.650 
 

BASMA SECURITY 1 
 

ت داي لخدمات والمزاا
 واالستثمار 

 4 2/2017 تمديد توريد حجاب لقاعات المحاكم 

  38,832.045 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30727/2021 5 مناقصة حية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة مشروع محاكم العدالة اإلصال

       دينار البحريني:البموع الترسيات مج 586,930.195

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  حرينيدينار ب عمالت أخرى 

  498,135.000 
 

 1 خليج البحرين وير خدمات  شركة تط
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

شروع برج احتياطي األجيال  لم  (BBUالبحرين )التعاقد مع شركة تطوير خليج 
 القادمة 

 TB/30698/2021 1 مناقصة

  1,356.000 
 

 IMD 1د التنمية اإلدارية معه
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30659/2021 2 أمر تغييري    IMDدارية لبحرين في تقارير معهد التنمية االإدراج مملكة ا

  73,286.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 والتطبيقات اإللكترونية بالوزارةتوفير ثالثة استشاريين لتطوير ودعم األنظمة  
 

 HFR/03/2021 3 مناقصة

  58,000.000 
 

 IMD 1معهد التنمية اإلدارية 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار 

 TB/30659/2021 4 مناقصة   IMDة ي دارلتنمية االإدراج مملكة البحرين في تقارير معهد ا

   
 

 17 من 17 صفحة
 

 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 630,777.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  -77,740.174 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 ات والمزايداتالخدم
 الستثمار وا

 MTT/HRD/02/2019 1 أمر تغييري  واالتصاالت خدمات التنظيفات العامة لوزارة المواصالت 

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار 77,740.174-

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  500,000.000 
 

GCT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/30069/2021 1 مناقصة حرين التاريخي  ترميم وإعادة تأهيل نادي الب 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 500,000.000

 وزارة شئون مجلس الوزراء

 # المناقصةم قر النوع  موضوع ال القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  33,600.000 
 

 1 شركة الحمرية إلدارة وتطوير العقارات
 

والمزايدات  الخدمات
 واالستثمار 

 TB/9015/2008 1 تجديد  اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,600.000
 

           

 بالعملة األخرى. ي لالترسية األص * مبلغ
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 17 من 17 صفحة
 

 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 630,777.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  -77,740.174 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 ات والمزايداتالخدم
 الستثمار وا

 MTT/HRD/02/2019 1 أمر تغييري  واالتصاالت خدمات التنظيفات العامة لوزارة المواصالت 

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار 77,740.174-

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  500,000.000 
 

GCT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/30069/2021 1 مناقصة حرين التاريخي  ترميم وإعادة تأهيل نادي الب 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 500,000.000

 وزارة شئون مجلس الوزراء

 # المناقصةم قر النوع  موضوع ال القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  33,600.000 
 

 1 شركة الحمرية إلدارة وتطوير العقارات
 

والمزايدات  الخدمات
 واالستثمار 

 TB/9015/2008 1 تجديد  اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,600.000
 

           

 بالعملة األخرى. ي لالترسية األص * مبلغ
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�ضجيل

�إعالن رقم )752( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ هينا مجيد عبدالمجيد 

محمد �شديق بت، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرواد ال�شتراتيجيين للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  123775، طالبا تغيير  القيد رقم 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هينا مجيد عبدالمجيد محمد  وبراأ�شمال مقداره 

     .NAVID NISAR SOLANGIشديق بت، و�

      

�إعالن رقم )753( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

علي محمود جناحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلو برينت العقارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الثاني والثالث من الموؤ�ش�شة الم�شجلين با�شم )ماد كاو لالأغذية( و)خدمات  124077، طالبًا تحويل الفرعين 

تقديم الطعام( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )754( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  الطبي(،  كريم  د.  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شاعاتي،  عبدالر�شا 

القيد رقم 135554-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن رقم )755( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

القيد  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )�شوكولوجي كافيه(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي محمود جناحي، �شاحب 

رقم 12698، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 7 و9 و11  والم�شجلة با�شم )�شوكولوجي كافيه( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )756( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة قائمة

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

الفردان، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيماء لخدمات التنظيفات وال�شيانة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 12004، طالبًا تحويل فرع الموؤ�ش�شة رقم 5 الم�شجل با�شم )بوتيك اأحيان(، وفرعها رقم 6 الم�شجل 

با�شم )اأحيان في�شن(، وفرعها رقم 7 الم�شجل با�شم )اأحيان في�شن( اأي�شًا اإلى فروع بال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة القائمة الم�شماة )نيو اأحيان في�شن ذ.م.م(، والم�شجلة بموجب القيد رقم 147330. 

�إعالن رقم )757( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

غلوم  عبداهلل  �شغرى  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

قادر،  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النحل للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57897، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

 ،AKAVALAPPIL KUNHABDULLAاألفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شغرى عبداهلل غلوم قادر، و(

.UMMER ABDULLAو ،HUMSA MAIDANIو

�إعالن رقم )758( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

داد  جان  قل  ال�شيد/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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رحمن �شالمين �شراج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الدادين كراج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وال�شيد  اإبراهيم  ال�شيد ح�شين عبداهلل عبدالكريم  لكل من  الموؤ�ش�شة  تنازله عن ملكية  101466-1، معلنًا عن 

ROY ZACHARIAH، وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

�إعالن رقم )759( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة ت�ضامن  

  

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

المحدودة التي تحمل ا�شم )تيني �شتب�س لالإدارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 137405، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

 .MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMELو ،REMYA THANKACHAN :با�شم كل من

�إعالن رقم )760( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

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

131243، طالبين تغيير  اإيه بارت التجارية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  اأب  التي تحمل ا�شم )رام 

25،000 )خم�شة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقدره  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد م�شطفى ح�شن زمزم،  وحامد عبدالحليم حامد  وع�شرون 

عبدالفتاح، وطاهرة بي محمود اإبراهيم جوكلي.

�إعالن رقم )761( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

الم�شمى  المحترف  المكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

)تر�شت بارتنرز(، نيابة عن ورثة ال�شيد/ عي�شى حبيب جعفر الخراز، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 

بفرعيها  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،18392 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  )المزايا 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  للمقاولت( و)مطعم منيمن(  الم�شجلين با�شم )المزايا 

5،600 )خم�شة اآلف و�شتمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: دانة عي�شى حبيب جعفر الخراز، ودلل 

عي�شى حبيب جعفر الخراز، وريم عي�شى حبيب جعفر الخراز، وزين عي�شى حبيب جعفر الخراز، وفريدة محمد 

اأحمد حاجي �شالح. 
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�إعالن رقم )762( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

علي  را�شد  محمد  فوزية  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  الرقمية(،  والحلول  ليد لالفتات  ا�شم )اإل بي فليك�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبداهلل، �شاحبة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،25582 رقم  القيد  بموجب 

  .SHOLET ROYمحدودة، وت�شجل با�شم كل من: طارق محمود �شالح الدين عبدالعزيز بت، و

     

�إعالن رقم )763( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم عبداهلل فا�شل 

محمد المرزوقي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون محطة الن�شاء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

125332-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عائ�شة �شلمان جا�شم بدر بحر، واإيمان محمد 

حامد بكر.  

�إعالن رقم )764( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

خلف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة ال�شماح للنجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25076، 

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

 ARUNALAYANو اأحمد،  علي  خلف  اأحمد  علي  ح�شين  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000

   .CHANDRADAS

�إعالن رقم )765( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

اإليها ال�شيد/ محمد جواد يو�شف  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 
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بموجب  الم�شجلة  )اإكيوزون(،  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  العفو،  يو�شف  عبدالر�شول 

القيد رقم 90665-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدود،ة 

2 )ديناران بحرينيان(، وت�شجل با�شم كل من: علي جعفر علي نا�شر محمد، ومحمد جواد  وبراأ�شمال مقداره 

يو�شف عبدالر�شول يو�شف العفو. 

�إعالن رقم )766( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

عبداهلل العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كورينتا ديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49832-

اإلى �شركة  1، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )وينتك ل�شيانة الهيدرولك والتجارة(، 

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

.ALPHONSE EDWARD، LINODTH XAVIERشلمان محمد عبداهلل العالي، و�

�إعالن رقم )767( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  الفنية(،  للحلول  العالمية  �شتريم  )اآب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك   JAFFAR

القيد رقم 86298-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 ،ALIKHAZAL JAFFAR :وبراأ�شمال مقداره 35،000 )خم�شة وثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.ASMAA NAJIH JAMILو

�إعالن رقم )768( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبوت اأون لالإنتاج الإعالمي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

104333، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة �شبوت اأون لالإنتاج الإعالمي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: حنان الديب محمد محمد، واأن�س خالد ح�شن �شاهين جناحي. 
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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. 

�إعالن رقم )769( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الألمنيوم(،  لمطابخ  )الدولية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،45424

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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.  

�إعالن رقم )770( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �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 )جي اإف اإك�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125920-1، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي هيثم م�شطفى الحليوة، وعلي حاتم عبداللطيف 

حمادي، وهيثم م�شطفى �شعيد الحليوة، وال�شيخ علي بن محمد بن خليفة بن علي اآل خليفة.

�إعالن رقم )771( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي محمد حمد الوزان، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوزان لو�شاطه التاأمين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 23784، طالبًا 

 50،000 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن رقم )772( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ت�ضامن

 

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

اق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج اأبو �شاجر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98103- اإبراهيم ال�شقَّ

200 )مائتين(  2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 

 MAMUN ABULKASHAMو اق،  ال�شقَّ اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  خليل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

.SUKUR HARUN FAKIR FAKIRو ،ABULKASHAM

�إعالن رقم )773( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة ت�ضامن 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )�شي. كي. للخدمات الإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104941، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

.JASEELA BASHEERو ،MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL :وت�شجل با�شم كل من

�إعالن رقم )774( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة    

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

123989، طالبًا تغيير ال�شكل  المحدودة التي تحمل ا�شم )فلزين هاو�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

مراد  عي�شى  يعقوب  محمد  منى  ال�شيدة/  با�شم  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

بلو�س، وتكليف �شركة )كي بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، لمتابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )775( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 �إىل �ضركة ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

تغيير  طالبين   ،114484 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للت�شويق  دوت  )لوغ  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 
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بحريني،  دينار  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

 MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTIو  ،LOUDYMER URSUA BURGOS من:  كل  با�شم  وت�شجل 

.KUNNUMMEL

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.

�إعالن رقم )776( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اليها فاطمة عبدالرحمن اأحمد  تعلن 

العلي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبا الحيوانات الأليفة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 142174، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

 MONIKAو ،MOHAMMED AHSANو ،BINDU SEBASTIAN :األفين( دينار بحريني، وذلك باإدخال كل من(

RANI BHALLA، وRAGEENA SALIL HAEZ �شركاء معها في ال�شجل.


