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�اأمر�ملكي�رقم�)36(�ل�سنة�2021

�العهد�نائب�القائد�الأعلى �بـتكليف�ويلِّ

القيام�مبهام�احلكم�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

حمد              بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأعلى  القائد  نائب  عهدنا  ويلِّ  اإىل  ُيـعهد 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. بن عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة�الثانية

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

������������������������������������������������������������������������������ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 14 ربيع الأول 1443هـ

الموافـق: 20 اأكتـوبـــــــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)108(�ل�سنة�2021

�بتعديل�املادة�الأوىل�من�املر�سوم�رقم�)105(�ل�سنة�2021

�بتحديد�اجلهات�املخت�سة�طبقاً�للقانون�رقم�)10(�ل�سنة�2006

�ب�ساأن�بع�ض�مهام�واخت�سا�سات�اجلهات�املخت�سة�بالنفط�والغاز

�وتعديل�بع�ض�اأحكام�املر�سوم�بقانون�رقم�)42(�ل�سنة��1999

باإن�ساء��سركة�نفط�البحرين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )105( ل�شنة 2021 بتحديد اجلهات املخت�شة طبقًا للقانون رقم )10( 

بع�س  وتعديل  والغاز  بالنفط  املخت�شة  اجلهات  واخت�شا�شات  مهام  بع�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة 

اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�س الفقرة الثانية من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )105( ل�شنة 2021 بتحديد 

اجلهات املخت�شة طبقاً للقانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن بع�س مهام واخت�شا�شات اجلهات 

باإن�شاء  ل�شنة 1999  رقم )42(  بقانون  املر�شوم  اأحكام  بع�س  وتعديل  والغاز  بالنفط  املخت�شة 

�شركة نفط البحرين، الن�س الآتي:

»وا�شتثناًء من اأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة تكون ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز هي 

اجلهة املخت�شة بتعيني جمال�س اإدارات ال�شركات التي تقوم بالأعمال املتعلقة ب�شناعات النفط 

والتي متلكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي احلكومة يف جمال�س الإدارة واجلمعيات العمومية 

لل�شركات التي ت�شاهم الدولة بن�شيب يف راأ�س مالها.

املادة  عليها يف  املن�شو�س  املخت�شة  اجلهة  والغاز هي  للنفط  القاب�شة  ال�شركة  تكون  كما 

الثانية من القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن بع�س مهام واخت�شا�شات اجلهات املخت�شة 

بالنفط والغاز وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط 

البحرين.« 
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املادة�الثانية

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

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

  

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 14 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 20 اأكتـوبــــــــر 2021م
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با�سم��ساحب�اجلاللة�امللك�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

ملك�مملكة�البحرين

املحكمة�الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 20 اأكتوبر 2021م، املوافق 14 ربيع الأول 1443هـ،                  

 برئا�شة معايل ال�شيخ خليفــــة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفــــة، رئي�س املحكمــة.

نائب  املال،  را�شــد  اإبراهيــم  اأحمـــد  امل�شـــت�شـــــــار  الق�شـــــــــــــاة:  ال�شــــــــــــادة  وع�شويـــة    

الكعبي،  و�شعيد ح�شن احلايكي، وعي�شى بن مبارك  الدوي�شان،  املحكمة، وعلي عبداهلل  رئي�س 

والدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة الد�شتورية.

وح�شور ال�شيد عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت�احلكم�الآتي:

يف الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )م.ت/2021/1( ل�شنة )19( ق�شائية.

املقامة�من:

معاذ مبارك العايدي

وكيله املحامي: اأحمد النم�شان الدو�شري.

�سد:

1- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء )ب�شفته(.

ويمثله جهاز ق�شايا الدولة.

2- �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )اإدامة(.

وكيلها املحامي: ع�شام عبدالأمري التميمي.

الإجراءات

بتاريخ العا�شر من يونيو 2021م، اأودع املدعي �شحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة 

الد�شتورية طالًبا احلكم:

�اأوًل�– بالم�شـــي فـــي تنفيـــذ حكم المحكمـــة الد�شتورية ال�شـــادر في الدعـــوى الد�شتورية رقم 

)د/2016/2( بجل�شة 2016/11/30، والمن�شور بالجريدة الر�شمية العدد 3292 بتـــــاريخ 

 

 
 

 المحكمة رئيس   نائب الرئيس   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة 
             

-1- 

 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين 
 المحكمة الدستورية 

 
                    هـ،1443 ربيع األول 14م، الموافق  2021 أكتوبر 20  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم األربعاء

 المحكمــة. رئيس  ،خليفــــةل  آ معالي الشيخ خليفــــة بن راشد بن عبدهللابرئاسة  
 

الســـوعضوي       أحمـــــــتشـــالمس  :اةـــــــــــــالقضادة  ـــــــــــ ـة  إبراهي ـــار  راشــد  المحكمة،    ، المالد  ــم  رئيس  نائب 
  وعلي عبدهللا الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، 

 وأحمد حمد عبدهللا الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية.
 

 ، أمين السر. عمر عبدالعزيز حسانيوحضور السيد 
 

 اآلتي: أصدرت الحكم 
 ( قضائية. 19) ة لسن  (1/2021/م.ت) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم

 من: المقامة 
 معاذ مبارك العايدي 

 .النمشان الدوسري أحمد : ي المحام هوكيل
 :ضد

 صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء )بصفته(.-1
 جهاز قضايا الدولة. هويمثل

 . العقاري )إدامة(  لالستثمارشركة البحرين -2
 وكيلها المحامي: عصام عبداألمير التميمي. 

حكم�من�املحكمة�الد�ستورية
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2016/12/15، فيما ف�شل فيه من اأن المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجنة المنازعات 

الإيجاريـــة هـــي المحكمة الكبرى المدنية ب�شفتها ال�شتئنافيـــة، مع ما يترتب على ذلك من 

اآثار اأخ�شها جواز الطعن بالتمييز على اأحكامها ال�شادرة في هذا الخ�شو�س.      

ثانًيـــا�– بعـــدم العتـــداد بالقرار ال�شادر من محكمة التمييز – فـــي غرفة م�شورة – في الطعن 

رقم 818 ل�شنة 2020 بتاريخ 2020/9/9، واعتباره كاأن لم يكن.

ثالًثا�- باإلزام المدعى عليهما الر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

قّدم جهاز ق�شايا الدولة عن املدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها احلكم: اأوًل – وب�شفة 

اأ�شلية – عدم قبول دعوى منازعة التنفيذ لنتفاء حملها. ثانًيا – وب�شفة احتياطية – عدم 

قبول الدعوى لنتفاء �شرط امل�شلحة املو�شوعية املبا�شرة. ثالًثا – وعلى �شبيل الحتياط الكلي 

احلكم برف�س الدعوى لقيامها على غري ذي �شند من القانون.

كما قّدمت ال�شركة املدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها احلكم: 

بعدم قبول الدعوى لرفعها خالًفا للو�شع الذي ر�شمه القانون.  -1

برف�س الدعوى لعدم تعار�س الحكم ال�شادر في الطعن 818 ل�شنة 2020، والحكم ال�شادر   -2

عن المحكمة الد�شتورية في الدعوى الد�شتورية رقم )د/2016/2(.

رًدا على مذكرة  اأخرى  الأول، ومذكرة  رًدا على مذكرة املدعى عليه  م املدعي مذكرة  وقدَّ

املدعى عليها الثانية، وردد يف مذكرتيه دفاعه الوارد يف �شحيفة الدعوى.

مت ال�شركة املدعى عليها الثانية مذكرة تعقيًبا على مذكرة املدعي انتهت فيها اإىل  كما قدَّ

ذات طلباتها يف مذكرتها �شالفة الإ�شارة.

نظرت الدعوى على النحو املُبنيَّ مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق واملداولة.

اأن  يف   - الأوراق  و�شائر  الدعوى  �شحيفة  من  يبني  ما  – على  تتح�شل  الوقائع  اإن  حيث 

اأمام  ل�شنة 2020   9 رقم  الإيجارية  املنازعة  واآخرين  املدعي  اأقامت �شد  الثانية  املدعى عليها 

جلنة املنازعات الإيجارية طلبت فيها احلكم بطرد املدعى عليهم من العني املوؤجرة وت�شليمها 

للمدعية، وبتاريخ 2020/3/17، اأ�شدرت تلك اللجنة قرارها بطرد املدعى عليهــــم من الأر�س 
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الكائنة يف منطقة جنوب املحرق. ومل يرت�ِس املدعى عليهم بهذا القرار فطعنوا عليه اأمام 

املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية – الدائرة الأوىل – بال�شتئناف رقم 1582 ل�شنة 2020، 

بتاأييد القرار املطعون عليه، طعن املدعى عليهم بالتمييز بالطعن رقم 818 ل�شنة  التي ق�شت 

.2020

– بعدم قبول  – يف غرفة م�شورة  التمييز قرارها  اأ�شدرت حمكمة  وبتاريخ 2020/9/9، 

الطعن واأوردت بالأ�شباب »... من املقرر وفًقا لن�س املادتني )1/8(، )9( من قانون حمكمة 

اأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التمييز هي الأحكام ال�شادرة من حمكمة  التمييز 

�شدور  وحالة  ال�شتئنافية،  ب�شفتها  املدنية  الكربى  املحكمة  من  اأو  املدنية  العليا  ال�شتئناف 

واأن �شدر  �شبق  اآخر  نزاع خالًفا حلكم  اأ�شدرته ف�شل يف  التي  املحكمة  كانت  اأًيا  نهائي  حكم 

بني اخل�شوم اأنف�شهم وحاز قوة الأمر املق�شي، اأو احلالت التي يجيز املُ�شّرع الطعن فيها اأمام 

هذه املحكمة بن�س خا�س، وكان احلكم املطعون فيه قد �شدر من املحكمة الكربى املدنية نهائًيا 

ب�شفتها البتدائية طعًنا على قرار جلنة املنازعات الإيجارية، وذلك وفًقا لن�س املادتني )40(، 

فيه  الطعن  يجوز  ل  ثم  ومن   ،2014 ل�شنة   )27( رقم  العقارات  اإيجارات  قانون  من  )43/اأ( 

بطريق التمييز، الأمر الذي يتعني معه عدم قبول الطعن«.

واأورد املدعي يف �شحيفة دعواه اأن هذا القرار ال�شادر من حمكمة التمييز بعدم جواز الطعن 

بالتمييز على اأحكام املحكمة الكربى املدنية ال�شادرة يف الطعن على قرارات جلنة املنازعات 

الإيجارية، ميثل عائًقا وعقبة يف تنفيذ احلكم ال�شادر من املحكمة الد�شتورية رقم د/2016/2 

 ،)40( املواد  د�شتورية  بعدم  احلكم  بطلب  واملقامة  الدعوى.  برف�س   ،2016/11/30 بتاريخ 

اأ�شباب مرتبطة ارتباًطا  اإيجار العقارات، وذلك تاأ�شي�ًشا على  )41(، )42(، )43( من قانون 

وثيًقا مبنطوق هذا احلكم والذي اأورد بها ما ن�شه: )ملا كان ذلك وكان امل�شرع قد اأفرد تنظيًما 

ق�شائًيا حل�شم الدعاوى واملنازعات النا�شئة عن عقود اإيجار العقارات اخلا�شعة لأحكام القانون 

اأوًل اإىل جلنة املنازعات الإيجارية، وهي هيئة ذات  رقم )27( ل�شنة 2014، باأن يتم اللتجاء 

اخت�شا�س ق�شائي، تتوافر فيها جميع ال�شمانات الق�شائية املن�شو�س عليها قانوًنا، وُت�شدر يف 

النزاعات املعرو�شة عليها قرارات م�شببة كالأحكام الق�شائية، يجوز الطعن عليها اأمام املحكمة 

الكربى املدنية خالل اأجل حمدد وت�شدر حكمها يف الطعن ويكون حكمها يف الطعن نهائًيا ...(.

ويرى املدعي اأنه من خالل ذلك يتبني اأن هذا احلكم قد ت�شمنت اأ�شبابه املرتبطة مبنطوقه 

قاعدة قانونية م�شمونها اأن قرارات جلنة املنازعــات الإيجـــارية ذات طبيعة ق�شــــائـية وليـ�شت 
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اإدارية، وذلك لف�شلها يف خ�شومة ق�شائية بني طرفيها وبالتايل فاإنها متثل التقا�شي على 

اأول درجة، واأن املحكمة الكربى املدنية عند نظرها الطعن بال�شتئناف على قرار هذه اللجنة 

تقبل  ل  اأنها  مبعنى  نهائية،  ال�شاأن  هذا  يف  واأحكامها  درجة،  ثاين  على  التقا�شي  متثل  فاإنها 

بالطرق  عليها  الطعن  ُيقبل  فال  املدنية،  العليا  ال�شتئناف  اأمام حمكمة  ال�شتئناف من جديد 

العادية، واإمنا ُيقبل الطعن عليها بالطرق غري العادية فقط. وعلى هذا الأ�شا�س وهذا املعنى الذي 

حدده احلكم الد�شتوري فاإن املحكمة الكربى املدنية حني ت�شدر حكمها يف الطعن املاثل اأمامها 

فاإنها ت�شدره – وبطريق ال�شرورة واللزوم - ب�شفتها ال�شتئنافية، هذا ف�شاًل عن اأن احلكم 

الد�شتوري �شالف البيان قد و�شف املحكمة الكربى املدنية التي تنظر الطعن على قرارات جلنة 

املنازعات الإيجارية – ويف اأكرث من مو�شع من احلكم – باأنها املحكمة الكربى ال�شتئنافية، اإل 

اأن قرار حمكمة التمييز يف الطعن رقم 818 ل�شنة 2020- مو�شوع منازعة التنفيذ املاثلة اآنف 

الذكر – قد اأ�شبغ معنًى مغايًرا لن�شو�س املواد )40(، )41(، )42(، )43( من قانون اإيجار 

العقارات وذلك باملخالفة ملا انتهت اإليه املحكمة الد�شتورية يف ق�شائها �شالف البيان.

وا�شتطرد املدعي قائاًل اإن هذا املعنى الذي اأ�شبغته املحكمة الد�شتورية مل�شمون هذه املواد 

من قانون اإيجار العقارات ُيكون الدعامة الأ�شا�شية التي اأنبنى عليها حكمها املتقدم ولزم للنتيجة 

التي انتهى اإليها ويرتبط ارتباًطا وثيًقا مبنطوقه ويكمله لتمتد اإليه احلجية التي اأ�شبغتها الفقرة 

الأوىل من املادة )31( من قانون املحكمة الد�شتورية بالن�شبة للكافة وللدولة ب�شلطاتها املختلفة. 

كما اأن الأعمال التح�شريية للمادة رقم )43( من قانون اإيجار العقارات ت�شري اإىل اجتاه اإرادة 

املنازعات  ال�شادرة يف  املدنية  الكربى  اأحكام املحكمة  بالتمييز على  الطعن  امل�شرع نحو جواز 

الإيجارية، اإذ اإن جمل�س ال�شورى عند مناق�شة املادة )43( من قانون اإيجار العقارات رقم )27( 

ل�شنة 2014، امل�شار اإليه وفق ما هو ثابت مب�شبطة جل�شة 2014/5/22، يت�شح منها اأن اإرادة 

من  ال�شادر  احلكم  على  الطعن  – اإىل جواز  و�شريحة  – ب�شورة جازمة  اجتهت  قد  امل�شرع 

املحكمة الكربى املدنية طعًنا على قرار جلنة املنازعات الإيجارية اأمام حمكمة التمييز، وباأنها 

مل تتجه اإىل غلق باب الطعن عليه بهذا الطريق، وباأن املق�شود من املحكمة التي تنظر الطعن 

هي املحكمة الكربى املدنية ب�شفتها ال�شتئنافية.

وحيث اإنه عن دفع ال�شركة املدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى �شكاًل لرفعها خالًفا حلكم 

اإن�شاء املحكمة الد�شتورية، اإذ اإن املدعي مل يبِد دفعه بعدم الد�شتورية  املادة )18( من قانون 

اأمام حمكمة املو�شوع ومل ت�شرح له اأي حمكمة بتقدمي الطعن، فاإنه دفع غري �شديد، ذلك اأن 

الدعوى املاثلة لي�شت من املنازعات اخلا�شة بالرقابة على د�شتورية القوانني واللوائح التي تنظم 
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طرق رفعها املادة )18( �شالفة الإ�شارة – واإمنا هي منازعة متعلقة بتنفيذ الأحكام ال�شادرة 

عن املحكمة الد�شتورية التي تف�شل فيها املحكمة طبًقا للمادة )32( من قانون اإن�شائها. 

وقد جرى ق�شاء هذه املحكمة على اأنه يجوز رفع منازعة التنفيذ املت�شلة باأحكامها مبا�شرة 

من هوؤلء الذين تعلقت م�شاحلهم ال�شخ�شية املبا�شرة باإعمال م�شمونها دون ما حاجة اإىل اأن 

تاأذن لهم حمكمة املو�شوع باإقامة املنازعة يف التنفيذ.

وحيث اإنه عن دفع جهاز ق�شايا الدولة بانتفاء �شرط امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة للمدعي 

على �شند من اأن النزاع املو�شوعي �شبق اأن ق�شت فيه حمكمة التمييز يف الطعن رقم 6 ل�شنة 

2001، والذي انتهت فيه اإىل اإنهاء عقد الإيجار حمل النزاع، فاإنه دفع مردود. اإذ اإن املادة )33( 

اأنه: »فيما عدا ما ن�س عليه هذا القانون من  اإن�شاء املحكمة الد�شتورية تن�س على  من قانون 

اأحكام ت�شري على قرارات الإحالة اإىل املحكمة والدعاوى التي تقدم اإليها والأحكام والقرارات 

ال�شادرة عنها القواعد املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية مبا ل يتعار�س مع طبيعة 

اخت�شا�س املحكمة والأو�شاع املقررة اأمامها«.

كما تن�س املادة )5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية على اأنه: »ل يقبل اأي طلب اأو 

دفع ل يكون ل�شاحبه فيه م�شلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي امل�شلحة املحتملة اإذا 

كان الغر�س من الطلب الحتياط لدفع �شرر حمدق اأو ال�شتيثاق حلق يخ�شى زوال دليله عند 

النزاع فيه«.

وحيث اإن الأ�شل املقرر بن�س هذه املادة اخلام�شة هو األ تقبل اأي دعوى ل تكون لرافعها فيها 

م�شلحة قائمة يقرها القانون، اأو م�شلحة حمتملة – بال�شروط التي بينها – وقد اأحال قانون 

املحكمة الد�شتورية بن�س مادته رقم )33( اإىل اأحكام قانون املرافعات جميعها كافاًل �شريانها 

على الدعاوى والطلبات التي تقدم اإليها ب�شرطني اأولهما: األ يكون قانون املحكمة مت�شمًنا لن�س 

والأو�شاع  األ يكون تطبيقها منافًيا لطبيعة اخت�شا�س املحكمة  وثانيهما:  خا�س على خالفها. 

املقررة اأمامها.

التنفيذ املاثلة والق�شاء مبا يطلبه املدعي بعدم  ملا كان ما تقدم وكان الف�شل يف منازعة 

العتداد بقرار غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز يف الطعن رقم 818 ل�شنة 2020، موؤداه اأن ينعقد 

الف�شل يف النزاع من جديد اأمام حمكمة التمييز، على �شوء ق�شاء املحكمة الد�شتورية امللزم 

للكافة وجميع �شلطات الدولة، ومن ثم فاإنه يكون للمدعي م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة يف اإقامة 

دعوى منازعة التنفيذ املاثلة، والتي ت�شتقل بذاتها ومقوماتها وموجباتها عن الدعوى املو�شوعية، 
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فال تندجمان يف بع�شهما، ول تتحدان يف اأ�ش�س الف�شل يف كل منهما، ويكون الدفع بانتفاء 

امل�شلحة جدير بالرف�س.

وحيث اإنَّ ق�شاء هذه املحكمة قد جرى على اأن قوام منازعة التنفيذ اأن يكون تنفيذ احلكم 

 – الق�شائي مل يتم وفًقا لطبيعته، وعلى �شوء الأ�شل فيه، بل اعرت�شته عوائق حتول قانونـــــًا 

مب�شمونها اأو اأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعّطل تبًعا لذلك اأو تقّيد ات�شال حلقاته وت�شاممها 

القانونية هي ذاتها  التنفيذ  تكون عوائق  ثم  اآثاره كاملة دون نق�شان، ومن  يعرقل جريان  مبا 

مو�شوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى يف غايتها النهائية اإنهاء الآثار القانونية امل�شاحبة لتلك 

العوائق اأو النا�شئة عنها اأو املرتتبة عليها، ول يكون ذلك اإل باإ�شقاط م�شبباتها، واإعدام وجودها 

ل�شمان العودة بالتنفيذ اإىل حالته ال�شابقة على ن�شوئها، وكلما كان التنفيذ متعلًقا بحكم �شادر 

يف دعوى د�شتورية، فاإن حقيقة م�شمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار املتولدة 

عنه يف �شياقها وعلى �شوء ال�شلة احلتمية التي تقوم بينها هي التي حتدد جميعها �شكل التنفيذ 

املحكمة  تدخل  اأن  بيد  فعاليته،  ل�شمان  لزًما  يكون  ما  كذلك  وتعني  الإجمالية،  �شورته  وتبلور 

اآثارها يف مواجهة  اأحكامها، وتنال من جريان  التي تعرت�س  التنفيذ  الد�شتورية لإزاحة عوائق 

الكافة دون متييز، بلوًغا للغاية املبتغاة منها يف تاأمني احلقوق لالأفراد و�شون حرياتهم، اإمنا 

يفرت�س ثالثة اأمور، اأولها: اأن تكون هذه العوائق – �شواء بطبيعتها اأو بالنظر اإىل نتائجها – حتول 

فعاًل دون تنفيذ اأحكامها تنفيذا �شحيًحا مكتماًل اأو مقّيًدا لنطاقها. ثانيها: اأن يكون اإ�شنادها 

اإىل تلك الأحكام وربطها منطقًيا بها ممكًنا، فاإذا مل تكن بها من �شلة، فاإن خ�شومة التنفيذ 

اأن منازعة  ثالثها:  تعترب غريبة عنها منافية حلقيقتها ومو�شوعها.  بل  العوائق،  بتلك  تقوم  ل 

التنفيذ ل ُتعدُّ طريًقا للطعن يف الأحكام الق�شائية وهو ما ل متتد اإليه ولية هذه املحكمة.

اأن احلجية املطلقة لأحكام  اإّنه من املقرر وفًقا ملا ا�شتقر عليه ق�شاء هذه املحكمة  وحيث 

املحكمة الد�شتورية يف الدعاوى الد�شتورية، �شواء كان احلكم قد ق�شى بعدم د�شتورية الن�س 

�شلطة يف  كل  يلزم  د�شتورية، مبا  م�شاألة  ف�شاًل يف  قبولها  بعدم  اأو  الدعوى  برف�س  اأو  الطعني 

على  مقت�شاه  وتنفيذ  ق�شائها  باحرتام  اختالفها-  على  الق�شائية  اجلهات  فيها  مبا   - الدولة 

وجهه ال�شحيح، كما تثبت هذه احلجية املطلقة لأ�شباب احلكم الد�شتوري اإذا ما كانت مرتبطة 

باملنطوق ارتباًطا وثيًقا، اإّما لأنها متثل دعامة �شرورية له ل يقوم من دونها، واإّما لأنها ح�شمت 

جزًءا من النزاع اأو ف�شلت يف دفع من الدفوع التي اأثريت يف الدعوى.

اأن ق�شاء احلكم يعترب من�شرًفا اإىل امل�شائل التي ف�شل فيها �شراحة،  ومن املقرر كذلك 

وكذلــك اإىل تلــك التي ترتبـــط بها بحــكم القت�شــاء العقلي فال يكونــان اإل ُكـــاّل غيــر منـق�شم، 

 

 
 

 المحكمة رئيس   نائب الرئيس   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة 
             

-1- 

 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين 
 المحكمة الدستورية 

 
                    هـ،1443 ربيع األول 14م، الموافق  2021 أكتوبر 20  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم األربعاء

 المحكمــة. رئيس  ،خليفــــةل  آ معالي الشيخ خليفــــة بن راشد بن عبدهللابرئاسة  
 

الســـوعضوي       أحمـــــــتشـــالمس  :اةـــــــــــــالقضادة  ـــــــــــ ـة  إبراهي ـــار  راشــد  المحكمة،    ، المالد  ــم  رئيس  نائب 
  وعلي عبدهللا الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، 

 وأحمد حمد عبدهللا الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية.
 

 ، أمين السر. عمر عبدالعزيز حسانيوحضور السيد 
 

 اآلتي: أصدرت الحكم 
 ( قضائية. 19) ة لسن  (1/2021/م.ت) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم

 من: المقامة 
 معاذ مبارك العايدي 

 .النمشان الدوسري أحمد : ي المحام هوكيل
 :ضد

 صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء )بصفته(.-1
 جهاز قضايا الدولة. هويمثل

 . العقاري )إدامة(  لالستثمارشركة البحرين -2
 وكيلها المحامي: عصام عبداألمير التميمي. 



العدد: 3558 – الخميس 21 أكتوبر 2021

14

ويتكامالن بالتايل يف �شاأن بنيان احلكم، والدعائم التي يقوم عليها. اأّما ما مل يكن مطروًحا 

على املحكمة، ومل يكن مثاًرا للنزاع اأمامها، ومل تف�شل فيه بالفعل فال ميكن اأن يكون مو�شوعا 

حلكم يحوز قوة الأمر املق�شي؛ فهي ل تلحق �شوى منطوق احلكم وما هو مت�شل بهذا املنطوق 

من الأ�شباب ات�شاًل حتمًيا بحيث ل تقوم له قائمة اإل بها.

الد�شتورية رقم  الواردة يف احلكم يف الدعوى  اإنه ملا كان ما تقدم وكانت الأ�شباب  وحيث 

منازعة  يف  املدعي  اإليها  يت�شاند  والتي   - الإ�شارة  �شالفة   - ق�شائية   )14( ل�شنة  د/2016/2 

التنفيذ املاثلة ويرى اأن ما اأوردته غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز يف اأ�شباب قرارها يف الطعن 

احلكم  تنفيذ  يف  عقبة  يعد  قبوله  – بعدم  التنفيذ  منازعة  – مو�شوع   2020 ل�شنة   818 رقم 

الد�شتوري مل�شادمته له. اإذ ت�شمن القرار: »... وكان احلكم املطعون فيه قد �شدر من املحكمة 

الكربى املدنية نهائًيا ب�شفتها البتدائية طعًنا على قرار جلنة املنازعات اليجارية وذلك وفًقا 

اإيجار العقارات رقم )27( ل�شنة 2014، ومن ثم ل  لن�س املادتني )40(، )43/اأ( من قانون 

يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ...« واأن ذلك يتناق�س مع مقت�شى احلكم الد�شتوري، مبقولة 

اإن املعنى الذي حدده احلكم الد�شتوري لن�س املادة )43(، هو اأن املحكمة الكربى املدنية حني 

ت�شدر حكمها يف الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية، فاإنها ت�شدره وبطريق ال�شرورة 

واللزوم ب�شفتها ال�شتئنافية فاإن هذا القول مردود، ول يتفق مع ما ت�شمنه احلكم الد�شتوري 

املنازع يف تنفيذه اإذ اإن الفقرة منه التي ي�شتند اإليها املدعي – �شالفة البيان – ن�شت على اأنه: 

ب�شفتها  اأنها  تذكر  ومل  املدنية«  الكربى  املحكمة  اأمام  اللجنة(  )قرارات  عليها  الطعن  »يجوز 

البتدائية اأم ال�شتئنافية وهو ذات ما اأورده ن�س البند )اأ( من املادة )43( من القانون رقم 

)27( ل�شنة 2014.

وحيث اإنه بالإ�شافة اإىل ما تقدم فاإن احلكم يف الدعوى الد�شتورية املنازع يف تنفيذه رد على 

باإقامتها �شدر عن املحكمة  الت�شريح  اإن  الدعوى مبقولة  الدولة بعدم قبول  دفع جهاز ق�شايا 

الكربى ال�شتئنافية، يف حني اأن الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية يكون اأمام املحكمة 

الكربى املدنية طبًقا لن�س املادة )43( �شالفة الإ�شارة، واأورد احلكم يف اأ�شبابه اأن هذا الدفع 

غري �شديد، ذلك اأن الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية تنفرد بتحقيقه حمكمة املو�شوع 

ول �شاأن للطعن بعدم د�شتورية املواد )40(، )41(، )42(، )43( من القانون به. ومن ثم فاإن 

املحكمة الد�شتورية مل حتدد �شفة املحكمة الكربى املدنية طبًقا لن�س املادة )43( هل هي ب�شفة 

ابتدائية اأم ا�شتئنافية ول يغري من الأمر ورود عبارة »املحكمة الكربى ال�شتئنافية« يف اأكرث من 

مو�شع من احلــكم عند الإ�شـــارة اإىل وقائــع الدعوى، ذلك اأن الطعــن بعدم الد�شتـــوريـــة الذي 
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ما  اأن  كما  ال�شتئنافية،  الكربى  املحكمة  من  به  م�شّرًحا  كان  الد�شتورية  املحكمة  نظرته 

ت�شمنه احلكم يف الدعوى الد�شتورية – اآنفة الإ�شارة – من اأن جلنة املنازعات الإيجارية هي 

هيئة ذات اخت�شا�س ق�شائي، واأن امل�شرع حني اأوجب التقا�شي اأمامها مل يخّل بحق التقا�شي اأو 

ينال من ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، اأو يهدر مبداأ امل�شاواة، ل توجد ثمة �شلة حتمية بينه وبني 

اأن تكون املحكمة الكربى املدنية – حني تنظر الطعون يف قرارات اللجنة – ب�شفتها البتدائية، 

�شمًنا  اأو  �شراحة  الد�شتورية  الدعوى  يف  احلكم  اأ�شباب  تت�شمن  ومل  ال�شتئنافية  ب�شفتها  اأم 

ل  اإذ  بالتمييز من عدمه،  فيه  الطعن  يجوز  الكربى  املحكمة  اأن حكم  العقلي  القت�شاء  بحكم 

يوجد ثمة ارتباط بني اعتبار جلنة املنازعات الإيجارية هيئة ذات اخت�شا�س ق�شائي وبني جواز 

الطعن يف الأحكام ال�شادرة من املحكمة الكربى املدنية ب�شاأنها اأمام حمكمة التمييز، ذلك اأن 

اأ�شبابه اأن  – قد ت�شمنت  اإليه  احلكم يف الدعوى الد�شتورية ذاتها رقم )د/2016/2( امل�شار 

الد�شتور مل يتطلب اأن يكون التقا�شي على اأكرث من درجة يف جميع اأنواع املنازعات، واإمنا ترك 

ذلك لل�شلطة التقديرية للم�شرع ومراعاة طبيعة املنازعات التي قد تختلف فيما بينها، والذي 

تّغيا �شرعة اإنهاء املنازعات الإيجارية حتى ت�شتقر حقوق اأ�شحابها.

وحيث اإن ما اأورده املدعي يف �شحيفة دعواه باأن الأعمال التح�شريية للمادة رقم )43( من 

قانون اإيجار العقارات – اآنفة الذكر – ت�شري اإىل اجتاه اإرادة املُ�شّرع نحو جواز الطعن بالتمييز 

اأحكام املحكمة الكربى املدنية ال�شادرة يف املنازعات الإيجارية، وبفر�س �شحته فاإنه ل  على 

يعد �شنًدا ملنازعة التنفيذ القائمة، فاإنه وعلى النحو ال�شالف بيانه، فاإن قوام منازعة التنفيذ 

اأن يكون تنفيذ احلكم يف الدعوى الد�شتورية املنازع يف تنفيذه مل يتم وفًقا لطبيعته وعلى �شوء 

الأ�شل فيه وهو ما يحدد نطاق منازعة التنفيذ ح�شًرا، فال ميتد اإىل بحث الأعمال التح�شريية 

لن�شو�س القانون املطعون بعدم د�شتوريتها، واإمنا تنح�شر فيما ت�شمنه احلكم املنازع يف تنفيذه، 

يف منطوقه اأو اأ�شبابه املرتبطة به ارتباًطا ل يقبل التجزئة.

وحيث اإنه وبالبناء على ما تقدم، وبالفرتا�س – جدًل – اأن غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز 

اإيجار العقارات رقم )27(  قد جانبها ال�شواب يف تطبيق املادتني )40(، )43/اأ( من قانون 

ل�شنة 2014، فاإن ذلك ل يجوز اأن يكون �شنًدا لخت�شا�س املحكمة الد�شتورية بنظر منازعات 

التنفيذ املعقودة لها مبوجب ن�س املادة )32( من قانونها ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )27( 

اإىل  اأن ميتد  دون  اأحكامها،  تنفيذ  تعرت�س  التي  العوائق  اإزالة  يدور حول  والذي   ،2002 ل�شنة 

املحكمة  تعد  ل  اإذ  عوار،  من  الأخرى  الق�شاء  جهات  من  ال�شادرة  الأحكام  حلق  ما  ت�شحيح 

الد�شتورية حال ممار�شتها هذا الخت�شا�س جهة طعن يف تلك الأحكام.

 

 
 

 المحكمة رئيس   نائب الرئيس   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة   عضو المحكمة 
             

-1- 

 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين 
 المحكمة الدستورية 

 
                    هـ،1443 ربيع األول 14م، الموافق  2021 أكتوبر 20  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم األربعاء

 المحكمــة. رئيس  ،خليفــــةل  آ معالي الشيخ خليفــــة بن راشد بن عبدهللابرئاسة  
 

الســـوعضوي       أحمـــــــتشـــالمس  :اةـــــــــــــالقضادة  ـــــــــــ ـة  إبراهي ـــار  راشــد  المحكمة،    ، المالد  ــم  رئيس  نائب 
  وعلي عبدهللا الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، 

 وأحمد حمد عبدهللا الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية.
 

 ، أمين السر. عمر عبدالعزيز حسانيوحضور السيد 
 

 اآلتي: أصدرت الحكم 
 ( قضائية. 19) ة لسن  (1/2021/م.ت) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم

 من: المقامة 
 معاذ مبارك العايدي 

 .النمشان الدوسري أحمد : ي المحام هوكيل
 :ضد

 صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء )بصفته(.-1
 جهاز قضايا الدولة. هويمثل

 . العقاري )إدامة(  لالستثمارشركة البحرين -2
 وكيلها المحامي: عصام عبداألمير التميمي. 
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الدعوى  يف  الد�شتورية  املحكمة  من  ال�شادر  تنفيذه  يف  املنازع  احلكم  كان  ملا  اإنه  وحيث 
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هذه املحكمة مما تكون معه الدعوى املعرو�شة حرية بعدم القبول.

فلهذه�الأ�سباب
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 ( قضائية. 19) ة لسن  (1/2021/م.ت) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم

 من: المقامة 
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 جهاز قضايا الدولة. هويمثل
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)118(�ل�سنة�2021

�بتعديل�املادة�الثانية�من�القرار�رقم�)82(�ل�سنة��2021

ـني�يف�املجالت�الجتماعية�والنف�سية �بتعيني�ُخرباء�ُمت�سِّ

��للقيام�باأعمال�اخلربة�اأمام�حماكم�العدالة�الإ�سالحية�للطفل

واللجنة�الق�سائية�للطفولة�وحتديد�نظام�عملهم

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

املجالت  يف  ـني  ُمـخت�شِّ ُخـرباء  بتعيني   2021 ل�شنة   )82( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  اأمام حماكم  باأعمال اخلربة  للقيام  والنف�شية  الجتماعية 

الق�شائية للطفولة وحتديد نظام عملهم، 

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـني يف  ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الثانية من القرار رقم )82( ل�شنة 2021 بتعيني ُخـرباء ُمـخت�شِّ

اأمام حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل   املجالت الجتماعية والنف�شية للقيام باأعمال اخلربة 

واللجنة الق�شائية للطفولة وحتديد نظام عملهم، الن�س الآتي:

باأعمال اخلربة يف املجالت الجتماعية والنف�شية  للقيام  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شادة  ـن  »ُيـعيَّ

اأمام املحكمة املخت�شة واللجنة: 

اأخ�شائية عالج نف�شي. 1- �شعيدة اأحمد علي ال�شماهيجي         

اأخ�شائية عالج نف�شي. 2- انت�شار عبدالكريم جعفر           

باحثة اجتماعية. ـر عبدالنبي             3- فخرية ال�شيد �شبَّ

باحثة اجتماعية. 4- عائ�شة عبداهلل محمد الغاوي          

باحثة اجتماعية.« 5- اأ�شماء محمد علي            
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املادة�الثانية

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

���������وزير�العدل

�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�خـالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيــع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 اأكتـوبـــــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)119(�ل�سنة�2021

�باإعادة�ت�سكيل�جلنة�امتحان�طالبي�القْيد

ار�سني�لل�سريعة�الإ�سالمية يف�جدول�املحامني�لغري�الدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )109( ل�شنة 2019 باإعادة بت�شكيل جلنة امتحان طالبي القْيد يف جدول       

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، املحامني لغري الدَّ

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

لل�شريعة  ار�شني  الدَّ لغري  املحامني  جدول  يف  القْيد  طالبي  امتحان  جلنة  تـ�شكيـل  ُيعاد 

الإ�شالمية على النحو الآتي:

1- ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان   وكيل بمحكمة التمييز                رئي�شًا.

ع�شوًا. 2- ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور   وكيل بمحكمة التمييز   

ع�شوًا. 3- القا�شي اأحمد علي يحيى     وكيل بمحكمة التمييز   

�املادة�الثانية

يكون ت�شكيل اللجنة امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة ملدة �شنتني.

املادة�الثالثة

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

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

�وزير�العدل�

وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة������������������������������������������������������

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتـوبـــــــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)120(�ل�سنة�2021

باإعادة�ت�سكيل�جلنة�القْيـد�يف�اجلدول�العام�للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد   

وتعديالته،

 وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

 وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة القْيـد يف اجلدول العام للمحامني،

 وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، وتر�شيح جمعية املحامني البحرينية،

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيعاد تـ�شكيـل جلنة القْيـد يف اجلدول العام للمحامني على النحو الآتي:

1- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة.   قا�س بمحكمة التمييز                              رئي�شًا

2- القا�شي ريا�س محمد �شيادي.                    قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة )اأ( 

                                                                           ع�شوًا

3- المحامي فريد جا�شم غازي.                       ع�شوًا

4- القا�شي محمد عبداهلل �شالح.                    قا�س بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة )اأ( 

                                                                           ع�شوًا ب�شفة احتياطية

املادة�الثانية

املحاماة  لقانون  اجلدول العام ِطْبقًا  املحامني يف  قْيـد  طلبات  يف  بالنظر  اللجنة  تخت�س 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، والقرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ 

قانون املحاماة.

املادة�الثالثة

تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها ملدة �شنتني.
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املادة�الرابعة

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

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

�وزير�العدل�

وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة������������������������������������������������������

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 19 اأكتـوبـــــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)70(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�مدير�موؤقت�جلمعية�املحافظة�اجلنوبية�الثقافية�الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املحافظة اجلنوبية 

الثقافية الجتماعية،

املحافظة  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )89( رقم  القرار  وعلى 

اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

خة يف 2021/9/7، وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرَّ

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

املحافظة  جلمعية  موؤقتًا  مديرًا  الكوهجي  عبدالغفور  اأحمد  ها�شم  اأمينة  ال�شيدة  ـن  تعيَّ

لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  لها  وتكون  الجتماعية،  الثقافية  اجلنوبية 

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

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

الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)2(

يف  القرار  هذا  ن�ْشـر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  اأ�شهر  ثمانية  املوؤقت  املدير  مدة  تكون 

اجلريدة الر�شمية.
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مادة�)3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  باملادة )2( من هذا 

ـنًا اأمورها املالية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  اًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفـقًا 

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة�)5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيـع الأول 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 11 اأكتوبـــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)71(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�جلمعية�اململكة

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اململكة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اململكة، 

خة يف 2021/10/10 والثابتة فيها  وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرَّ

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

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

للجمعية،     

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية اململكة، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اململكة ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ زكريا عبدالقادر  ُيـعيَّ

اإ�شماعيل خنجي، و ع�شوية ُكـلٍّ من: 

1- حمد �شلمان �شالح تقي. 

2-  هاني ال�شافعي محمود اأبوطالب �شنب. 

3-  عبداهلل بن �شجاع بن الح�شين ال�شريف. 

4- ح�شين �شيد عبيد محمد ال�شيد. 

5- محمد محمود مال اأحمد عبدالغني. 

6- اأحمد عبداهلل اأحمد ح�شين البنخليل.

7- عبدالرحيم ح�شن محمد نقي.

8- منير اإبراهيم اأحمد ح�شن �شرور.
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مادة�)2(

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

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

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

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 

مادة�)4(

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

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

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

�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة�)6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيـع الأول 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 11 اأكتوبـــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)74(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�جلمعية�وكالء�ال�سحن

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية وكالء ال�شحن، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية وكالء ال�شحن، 

خة يف 2021/10/11 والثابتة فيها  وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرَّ

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

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

للجمعية، 

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية وكالء ال�شحن، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 BALAJI /ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية وكالء ال�شحن ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد ُيـعيَّ

ARDHANARI، وع�شوية ُكـلٍّ من: 
SHAHROM KHODAYAR FALATI. -1

NARAYANAN BISWAS KRISHNA. -2

  ANOOPKUMAR SREEKUMAR SREEKUMAR. -3

 JOHN VARGHESE. -4

مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 

مادة�)4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة�)6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 اأكتـــوبـــر 2021م
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وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

�قرار�رقم�)54(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�القرار�رقم�)2(�ل�سنة�2018

�يف��ساأن�الالئحة�النموذجية�للنظام�الأ�سا�سي�ملراكز�متكني�ال�سباب

والهيئات�ال�سبابية�اخلا�سعة�لإ�سراف�وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  2018 يف  ل�شنة  رقم )2(  القرار  وعلى 

متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )50( املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

ملراكز متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية املرافقة للقرار رقم )2( ل�شنة 2018، الن�س الآتي:

»يجتمع جمل�س الإدارة اأربع مرات يف ال�شنة على الأقل اأو كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك، بناًء 

على دعوة من اأمني �شر املجل�س اأو َمن ينوب عنه قبل موعد الجتماع باأ�شبوع على الأقل، على اأن 

يرفق بالدعوة جدول الأعمال واملذكرات اخلا�شة به، ويجوز اأن تكون الدعوة حل�شور الجتماع 

ـة كالربيد الإلكرتوين، كما يجوز انعقاد املجل�س  باأية و�شيلة اإلكرتونية معتَمـدة من الإدارة املخت�شَّ

ق الغاية من هذا الجتماع«. ة ب�شرط اأن حتقِّ باأية و�شيلة اإلكرتونية معتَمـدة من الإدارة املخت�شَّ

املادة�الثانية

ُتـ�شاف فقرة ثالثة اإىل املادة )23( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي ملراكز متكني 

جديدة  مواد  ُتـ�شاف  كما   ،2018 ل�شنة   )2( رقم  للقرار  املرافقة  ال�شبابية  ال�شباب والهيئات 

رًا اإىل ذات الالئحة، ن�شو�شها الآتية: رًا و)51( مكرَّ رًا و)31( مكرَّ باأرقام )23( مكرَّ
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مادة�)23(�فقرة�ثالثة:

من  معتَمـدة  اإلكرتونية  و�شيلة  باأية  الجتماع  حل�شور  لالأع�شاء  الدعوة  ـه  توَجَّ اأن  ويجوز 

ين ب�شحتها لدى املركز على اأن يرفق  ـة كالربيد الإلكرتوين ِوْفـقًا لبياناتهم املُقرِّ الإدارة املخت�شَّ

بها جدول الأعمال وامل�شتندات املبينة باملادة )24( من هذه الالئحة.

مادة�)23(�مكرراً:

ُتـعَقـد اجلمعية العمومية يف مقر املركز، ويجوز ملجل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العمومية 

ده يف خطاب الدعوة. لالنعقاد يف اأيِّ مكان اآخر يحدِّ

ويجوز مبوافقة الوزارة انعقاد اجلمعية العمومية باأية و�شيلة اإلكرتونية معتَمـدة من الإدارة 

ـق الغاية من هذا الجتماع. ـة ب�شرط اأن حتقِّ املخت�شَّ

مادة�)31(�مكرراً:

مع مراعاة اأحكام املادة )31( من هذه الالئحة، يجوز مبوافقة الوزارة اأن يتم الت�شويت يف 

ـد من  ـة من �شاأنها التاأكُّ اجلمعية العمومية عرب اأية و�شيلة اإلكرتونية معتَمـدة من الإدارة املخت�شَّ

�شخ�شية الع�شو.

مادة�)51(�مكرراً:

ـة،  املخت�شَّ الإدارة  لدى  املعتَمـد  الإلكرتوين  التطبيق  ا�شتخدام  الإدارة  جمل�س  على  يجب 

ويتوىل اأمني ال�شر اإبالغ جميع املحا�شر واإدخال كافة امللفات وتوثيق ما ُيـ�شِدره رئي�س واأع�شاء 

املجل�س من قرارات اأو توجيهات من خالل هذا التطبيق.

�املادة�الثالثة

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

                                            

                                         

�وزير��سئون�ال�سباب�والريا�سة

�����������������اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 اأكتـوبــــــــر 2021م



العدد: 3558 – الخميس 21 أكتوبر 2021

30

الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)8(�ل�سنة�2021

بتعديل�م�سمى�الحتاد�البحريني�للجامعات

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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

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

1989، وتعديالته، 

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

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

بوزارة  للجامعات  البحريني  الحتاد  ت�شجيل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )59( رقم  القرار  وعلى 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى موافقة اللجنة الأوملبية البحرينية ب�شاأن تعديل ا�شم الحتاد البحريني للجامعات،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ل م�شمى الحتاد البحريني للجامعات املقيَّد يف �شجل قْيد الحتادات الريا�شية حتت  ُيعدَّ

رقم )27( اإىل )الحتاد الريا�شي البحريني للمدار�س واجلامعات(.

املادة�الثانية

على كافة املعنيني – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

رئي�ض�اللجنة�الأوملبية�البحرينية

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شفـــــــــر 1443هـ

المــــــوافـــــق: 16 �شبتمبر 2021م
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الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)9(�ل�سنة�2021

�بتعديل�م�سمى�الحتاد�البحريني�للكيك�بوك�سينج�

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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

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

1989، وتعديالته، 

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

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2020ب�شاأن ت�شجيل الحتاد البحريني للكيك بوك�شينج بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى موافقة اللجنة الأوملبية البحرينية ب�شاأن تعديل ا�شم الحتاد البحريني للكيك بوك�شينج،

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ل م�شمى الحتاد البحريني للكيك بوك�شينج املقيَّد يف �شجل قْيد الحتادات الريا�شية  ُيعدَّ

حتت رقم )31( اإىل )الحتاد البحريني للكيك بوك�شينج واملواي تاي(.

املادة�الثانية

على كافة املعنيني – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

رئي�ض�اللجنة�الأوملبية�البحرينية

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شفـــــــــر 1443هـ

المــــــوافـــــق: 16 �شبتمبر 2021م
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الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)10(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�لنادي��سباقات�احللبة�الريا�سي�والثقايف

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

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

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2004 ب�شاأن ن�شر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي 

�شباقات احللبة الريا�شي والثقايف،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي �شباقات احللبة الريا�شي والثقايف،

نة عدم كفاية عدد  مة من القائم باأعمال اإدارة الرقابة والتدقيق املت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ

اأع�شاء جمل�س الإدارة لنعقاده انعقادًا �شحيحًا،

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

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي �شباقات احللبة الريا�شي والثقايف ملدة عام، برئا�شة مازن 

حممد هادي احللي، وع�شوية كل من:

ع�شوًا. 1- اأحمد عبدالر�شا اأ�شد باقر    

ع�شوًا. 2- في�شل محمد عبدالرحمن ال�شافعي   

ع�شوًا. 3- اإياد حافظ حمد محمد المحميد   

ع�شوًا. 4- غدير محمد جعفر ح�شن يو�شف   

ع�شوًا.  5- عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل العبا�شي  
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مادة�)2(

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  يكون 

للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

 ،1990 ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.

مادة�)3(

النادي،  اأو�شاع  ب�شاأن  للريا�شة  العامة  الهيئة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املعنيَّ  الإدارة  ُيعد جمل�س 

وفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ

لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.

مادة�)4(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية لجتماع ُيعقد قبل انتهاء املدة املحددة باملادة 

اًل عن  تقريرًا مف�شَّ ويعر�س عليها  الهيئة،  بعد موافقة  الأقل  ب�شهر على  القرار  )1( من هذا 

حالة النادي، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ 

الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام 

الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليهم.

مادة�)5(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شفـــــر 1443هـ

المـــــوافــــــق: 20 �شبتمبر 2021م
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الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)11(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�لنادي�الب�سيتني�الريا�سي�والثقايف

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

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

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الب�شيتني الريا�شي والثقايف،

نة عدم كفاية عدد  مة من القائم باأعمال اإدارة الرقابة والتدقيق املت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ

اأع�شاء جمل�س الإدارة لنعقاده انعقادًا �شحيحًا،

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

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي الب�شيتني الريا�شي والثقايف ملدة عام، برئا�شة يحيى علي 

املجدمي، وع�شوية كل من:

ع�شوًا. 1- اإح�شان عبدالرحيم العبا�شي  

ع�شوًا. 2- خالد محمد جميل    

ع�شوًا. 3- نبيل عبدالرحمن محمد   

ع�شوًا. 4- ح�شن محمد ح�شن علي   

ع�شوًا. 5- يو�شف اأحمد يو�شف    

ع�شوًا. 6- جا�شم حممد الباز              

ع�شوًا. 7- اأحمد �شالم الم�شاري           

ع�شوًا. 8- غ�شان عبدالقادر الكوهجي    

ع�شوًا.  9- محمد عبداهلل ال�شيخ        
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مادة�)2(

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  يكون 

للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

 ،1990 ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.

مادة�)3(

النادي،  اأو�شاع  ب�شاأن  للريا�شة  العامة  الهيئة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املعنيَّ  الإدارة  ُيعد جمل�س 

وفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ

لأحكام القانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.

مادة�)4(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية لجتماع ُيعقد قبل انتهاء املدة املحددة باملادة 

اًل عن  تقريرًا مف�شَّ ويعر�س عليها  الهيئة،  بعد موافقة  الأقل  ب�شهر على  القرار  )1( من هذا 

حالة النادي، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ 

الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام 

الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليهم.

مادة�)5(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شفـــــــــر 1443هـ

المــــــوافـــــق: 20 �شبتمبر 2021م
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الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سجيل�الحتاد�البحريني�اخلما�سي�احلديث

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

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

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

بالهيئة  الريا�شية  الحتادات  قْيد  �شجل  يف  احلديث  اخلما�شي  البحريني  الحتاد  ل  ي�شجَّ

العامة للريا�شة، حتت قْيد رقم )40(. 

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

رئي�ض�اللجنة�الأوملبية�البحرينية

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1443هـ

المــــــوافـــــق: 10 اأكتـوبــــــر 2021م
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الهيئة�العامة�للريا�سة

�قرار�رقم�)14(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سجيل�الحتاد�البحريني�لرجبي�كرة�القدم

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

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

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

بالهيئة  الريا�شية  الحتادات  قْيد  �شجل  يف  القدم  كرة  لرجبي  البحريني  الحتاد  ل  ي�شجَّ

العامة للريا�شة، حتت قْيد رقم )41(. 

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�سة

رئي�ض�اللجنة�الأوملبية�البحرينية

خالد�بن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1443هـ

المــــــوافـــــق: 10 اأكتـوبــــــر 2021م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)268(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�البحري�– جممع�941

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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  ل�شنة 2005، ولئحته  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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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 اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  منطقة البحري – جممع 941 �شمن  ـف العقار رقم 09066378 الكائن يف  ي�شنَّ

مناطق املعار�س التجارية )COM(، ب�شرط دْمـج العقار رقم 09066378 )الزاوية( مع العقار 

مع  تتما�شى  ل  )الزاوية(  العقار  م�شاحة  لكْون  اجلنوب  جهة  من  له  رقم 09038724 املال�شق 

�قرارات�وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ب�ساأن�ت�سنيف�وتغيري�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�
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ة  اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

ل�شنة   )28( رقم  القرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  عليه ال�شرتاطات  وتطبَّق  القرار،  لهذا 

 .2009

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأكتــوبـــــــر 2021م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)270(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�عايل– جممع��740

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 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  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07013989 الكائن مبنطقة عايل جممع 740 من ت�شنيف مناطق 

ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( وفقا ملا هو وارد 

يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 

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�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 اأكتــوبــــر 2021م
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هيئة�تنظيم�الت�سالت

�قرار�رقم�)7(�ل�سنة��2021

باإ�سدار�الالئحة�التنظيمية�ب�ساأن�ِخـْدمات�النفاذ

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:

بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعّدل 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادتني )3( و)57( منه،

وعلى لئحة تنظيم ِخـْدمات النفاذ اإىل �شبكة ومرافق الت�شالت ال�شادرة عن هيئة تنظيم 

الت�شالت بتاريخ 30 اأبريل 2005،

وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن ِخـْدمات النفاذ املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

ُتـلغى لئحة تنظيم ِخـْدمات النفاذ اإىل �شبكة ومرافق الت�شالت ال�شادرة عن هيئة تنظيم 

الت�شالت بتاريخ 30 اأبريل 2005.  

املادة�الثالثة

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

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�هيئة�تنظيم�الت�سالت

املهند�سة�مرمي�اأحمد�جمعان

�شدر بتاريخ: 13ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتـوبـــــــر 2021م



العدد: 3558 – الخميس 21 أكتوبر 2021

45

الالئحة�التنظيمية�ب�ساأن�ِخـْدمات�النفاذ

مادة�)1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

يف قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وتكون للكلمات والعبارات 

ـنة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:  التالية املعاين املبيَّ

القانون: قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.

دي ِخـْدمات النفاذ، ِوْفـقًا  اأمـــر�النفـــاذ: الأمر ال�شادر من الهيئـــة بفْر�س التزام اأو اأكثر على مزوِّ

لأحكام القانون والمادة )3( من هذه الالئحة.

د ِخـْدمات النفاذ طبقًا لأحكام المادتين )5(  التزامـــات�النفاذ: اللتزامات المفرو�شة على مزوِّ

و)6( من هذه الالئحة.

ـ�س له المتمتع بو�شع مهيمن في �شوق الت�شالت والذي  ـل المرخَّ د�ِخـْدمات�النفـــاذ: الم�شغِّ مـــزوِّ

يقدم ِخـْدمات النفاذ. 

د  �س له الذي ي�شعى للح�شول على ِخـْدمات النفاذ من مزوِّ ـل المرخَّ طالب�خدمة�النفاذ: الم�شغِّ

خدمة النفاذ، ول ي�شمل الم�شتخدمين النهائيين.

الأمر: الأمر ال�شادر عن الهيئة ِوْفـقًا لأحكام القانون.

د خدمة النفاذ  ـن على مزوِّ عْر�ض�النفاذ�المرجعي: العر�س المرجعي لِخـْدمات النفاذ التي يتعيَّ

توفيرها.

مادة�)2(

نطاق�ال�سريان�

دي ِخـْدمات النفاذ. ت�شري اأحكام هذه الالئحة على مزوِّ

مادة�)3(

مهام�و�سالحيات�الهيئة

يجـــوز للهيئة عن طريق اإ�شدار اأمر النفاذ، اأن تفر�ـــس التزامًا اأو اأكثر من التزامات النفاذ  اأ- 

دي ِخـْدمات  المن�شو�ـــس عليها فـــي المادتين )5( و)6( من هذه الالئحة علـــى اأيٍّ من مزوِّ

رت الهيئـــة جوهرية الحاجة لذلك، اأن تفر�ـــس اأية التزامات  النفـــاذ. كما يجـــوز لها اإذا قدَّ

د ِخـْدمـــات نفاذ، على اأن تقـــوم الهيئة بتقديم  اأخـــرى تتعلـــق بِخـْدمات النفاذ علـــى اأيِّ مزوِّ

اأ�شباب مكتوبة اإليه.
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تتولـــى الهيئـــة - في حالة ما اإذا قررت فْر�س اأيٍّ من التزامـــات النفاذ - تقييم ما اإذا كانت  ب- 

دة من ِقـَبـل الهيئة من  هـــذه اللتزامات منا�شبة و�شروريـــة في معالجة اأوجه الق�شور المحدَّ

عدمه، مع الأْخذ بالعتبارات الآتية:    

1- الجدوى الفنية والقت�شادية لإقامة مرافق تناف�شية وذلك على �شوء م�شتوى ومعدل نمو 

ال�شوق.

2- جدوى وكفاءة تقديم نوع ِخـْدمات النفاذ وخا�شة ال�شعة المتاحة.

3- التزامات الهيئة بحماية وت�شجيع تطور المناف�شة وم�شالح الم�شتخدمين النهائيين على 

المدى الطويل.

للهيئـــة الحـــق في تعديـــل اأو اإلغاء اأية التزامـــات �شاريـــة اأو فْر�س التزامـــات اإ�شافية خالل  ج- 

دي ِخـْدمات النفاذ. مراجعتها الدورية لاللتزامات المفرو�شة على مزوِّ

دي ِخـْدمـــات النفاذ لتلبية طلبـــات النفاذ اإلى  يجـــوز للهيئـــة اأن تفر�س التزامات علـــى مزوِّ د- 

دة من �شبكات الت�شالت ومرافق الت�شالت وا�شتخدامها. نات محدَّ مكوِّ

مادة�)4(

رْفـ�ض�توفري�ِخـْدمات�النفاذ

اأ�ش�س ومعايري مو�شوعية  د ِخـْدمات النفاذ رْفـ�س توفري خدمة النفاذ بناًء على  يجوز ملزوِّ

وال�شالمة.  ال�شحة  على  خطر  وجود  اأو  ال�شبكة  �شالمة  على  احلفاظ  اأو  الفنية  بالأمور  تتعلق 

ويجوز لطالب النفاذ اأن يتقدم بطلب حل النزاع ِوْفـقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف البند )ز( 

ْفـ�س ل ي�شتند اإىل معايري مو�شوعية. من املادة )57( من القانون، اإذا كان الرَّ

مادة�)5(

دي�ِخـْدمات�النفاذ التزامات�مزوِّ

دي ِخـْدمات النفاذ �شمان الآتي: يجب على مزوِّ اأ- 

1- ال�شتمرار في تقديم خدمة النفاذ ل�شبكة ومرافق الت�شالت وعدم �شْحـب هذه الخدمة 

بعد مْنـِحـها اإل اإذا كان هناك ما يبرر هذا ال�شحب مثل التحديث وا�شع النطاق ل�شبكة 

اإ�شعار  فترة  منح  وبعد  الت�شالت  تنظيم  هيئة  مع  بالتفاق  يجرى  والذي  الت�شالت 

منا�شبة.

2- التفاو�س بُحـ�ْشـن نية مع طالبي النفاذ.

3- توفير عْر�س النفاذ المرجعي.
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دي ِخـْدمات النفاذ القيام بالآتي: يجوز للهيئة الطلب من مزوِّ ب- 

دة من �شبكات الت�شالت و/ نات محدَّ 1- مْنـح طالب خدمة النفاذ اإمكانية النفاذ اإلى مكوِّ

اأو َمـرافق الت�شالت الخا�شة به.

2- تزويد طالبي خدمة النفاذ بِخـْدمات النفاذ.

دها الهيئة على اأ�شا�س �شعر البيع بالجملة لإعادة  3- تقديم ِخـْدمات الت�شالت التي تحدِّ

ـ�س لهم. ـلين مرخَّ بيعها من ًقـَبـل م�شغِّ

اأو  البروتوكولت  اأو  التقنية  البينية  الواجهة  اإلــى  مفتوح  ب�شكل  النفاذ  ِخـْدمات  4- مْنـح 

اأو  الت�شالت  لِخـْدمات  البيني  للت�شغيل  اأ�شا�شًا  تعد  التي  الأخــرى  الرئي�شية  التقنيات 

ِخـْدمات ال�شبكة الفترا�شية.

5- توفير موقع م�شترك اأو غير ذلك من ِخـْدمات م�شاركة الَمـرافق، بما في ذلك الأنابيب اأو 

المبنى اأو م�شاركة محطات الت�شالت.

ال�شاملة  للِخـْدمات  البيني  الت�شغيل  ل�شمان  ولزمــة  دة  مــحــدَّ نفاذ  ِخـْدمات  6- تقديم 

للم�شتخدمين النهائيين، بما في ذلك َمـرافق ِخـْدمات ال�شبكة الذكية.

البرامج  اأنظمة  من  نظام  اأيِّ  اأو  الت�شغيلي  الدعم  اأنظمة  اإلــى  النفاذ  ِخـْدمات  7- توفير 

المماثلة.

مادة�)6(

تقدمي�ِخـْدمات�نفاذ�متنوعة

دي ِخـْدمات النفاذ تقدمي ِخـْدمات نفاذ متنوعة تتعلق باأيٍّ من  يجوز للهيئة اأن تطلب من مزوِّ

عنا�شر �شبكات الت�شالت اأو َمـرافق الت�شالت، مبا يف ذلك الآتي:

تاأجير خطوط الت�شالت بالجملة.  -1

ـعات الدولية. ِخـْدمات ال�شِّ  -2

ت�شهيالت اإنهاء المكالمات الدولية ال�شادرة.  -3

مة بالجملة. ِخـْدمات الخط الرقمي للم�شتَرك )DSLs( المقدَّ  -4

الكابالت النحا�شية �شواًء كانت تعمل جزئيًا اأو كليًا اأو كانت ل تعمل.  -5

ـق تيار البـــت اأو الموقع الم�شتَرك  ـفات للنفاذ اإلـــى تدفُّ اإطـــارات التوزيـــع الرئي�شيـــة اأو المكثِّ  -6

.)DSLs( للخط الرقمي الم�شتَرك

ُغـَرف المعدات.  -7
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الة المحلية. البدَّ  -8

الألياف الداكنة.  -9

10-  الألياف �شواًء كانت تعمل جزئيًا اأو كليًا اأو كانت ل تعمل.

11-  َمـرافق الت�شال الهاتفي �شيق النطاق.

12-  الأنابيب.

13-  غرفة الأنابيب.

14-  محطات تحت �شطح الأر�س.

15-  غرفة الكهرباء.

16-  الكبائن المن�شوبة في ال�شوارع الخارجية.

ـم.   17-  غرفة تَحـكُّ

18-  لوحة �شْبـط الألياف الب�شرية.

ْبـط. 19-  و�شالت الرَّ

مادة�)7(

عْر�ض�النفاذ�املرجعي

د ِخـْدمات النفاذ تقدمي عْر�س النفاذ املرجعي، لي�شمل عْر�شًا جلميع ِخـْدمات  يجب على مزوِّ

دة دون حتزميها ِوْفـقًا  د ِخـْدمات النفاذ، وبيان العرو�س املحدَّ النفاذ املطلوب تقدميها من مزوِّ

لحتياجات �شوق الت�شالت اإذا كان ذلك ممكنًا من الناحيتني التقنية والقت�شادية، م�شفوعًا 

ـْعـِرفات الالزمة. بال�شروط والتَّ

مادة�)8(

حمتويات�عْر�ض�النفاذ�املرجعي

يجب اأن يحتوي عْر�س النفاذ املرجعي على جميع املعلومات ال�شرورية املتعلقة باملوا�شفات 

النفاذ  ِخـْدمات  على  احل�شول  من  النفاذ  طالب  ـن  مَتـكِّ التي  ال�شبكة  وخ�شائ�س  الفنية 

وا�شتخدامها بفعالية وكفاءة، واأْن يحتوي على املعلومات التالية كحد اأدنى:

ـف الِخـْدمات والَمـرافق التي �شيتم تقديمها كالخ�شائ�س والموا�شفات التقنية، بما في  و�شْ  -1

ذلك ت�شميم ال�شبكة حيث تكون هذه المعلومات �شرورية لال�شتفادة الفعالة من النفاذ اإلى 

ال�شبكة.
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موقع نقاط النفاذ والَمـرافق الأخرى المرتبطة بها، وم�شاحة الموقع الم�شتَرك، مع مراعاة   -2

يات المتعلقة باأمن ال�شبكة والأمن الوطني. التحدِّ

المعايير الفنية لِخـْدمات النفاذ، كالقيود الواردة على ال�شتخدام والأمور الأمنية الأخرى.  -3

رة والقيـــود التقنية واإجراءات  �شـــروط النفاذ اإلى الِخـْدمـــات الإ�شافية والتكميليـــة والمطوَّ  -4

النفـــاذ لهـــذه الِخـْدمات، بما في ذلك اأنظمة الدعم الت�شغيلـــي واأنظمة المعلومات اأو قواعد 

البيانـــات المتعلقـــة بالطلب الم�شَبــــق وتزويد الِخـْدمـــات اأو الطلبات وال�شيانـــة والإ�شالح 

والفواتير.

اإجراءات تقدير وطلب وتزويد ِخـْدمات النفاذ.  -5

ْفـع واإجـــراءات احت�شاب الفواتير والتح�شيـــل والنزاعات المتعلقة  ـْعـِرفـــات و�شـــروط الدَّ 6-  التَّ

بالفواتير.

تفا�شيل اختبارات الت�شغيل البيني - اإْن ُوِجـدت - بعد ا�شتكمال تجارب المنتجات الجديدة.  -7

اإدارة حركة المرور اأو ال�شبكة.  -8

�شيانة وجْودة ِخـْدمات النفاذ.  -9

10-  تدابيـــر �شمـــان المتثـــال لمتطلبات �شالمـــة ال�شبكة واأمـــن الموقع والقواعـــد ذات ال�شلة 

بالموظفين.

11-  ال�شروط المتعلقة بحقوق الِمـْلـكية الفكرية، اإْن ُوِجـدت.

12-  اإجراءات ت�شوية النزاع بين الأطراف بما في ذلك عملية اإحالة النزاع اإلى الهيئة للت�شوية.

ية. ـرِّ 13-  ال�شِّ

ـر الخدمة. ـلين في حالة محدودية توفُّ 14-  قواعد التوزيع بين الم�شغِّ

15-  �شروط واأحكام التوريد.

ـلين  16-  التغييـــرات فـــي اأنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات اإلى الحد الـــذي توؤثر فيه علـــى الم�شغِّ

الآخرين.

17-  موا�شفات المعدات التي ُتـ�شتخَدم في ال�شبكة.

18-  اتفاقيـــات م�شتـــوى الخدمـــة المتعلقـــة بعمليـــة تقديم الطلـــب وتقديم الخدمـــة وتوافرها 

د لقبـــول اأو رْفـ�س طلب  وال�شيانـــة ومعالجـــة الأخطاء واإ�شالحها والجـــدول الزمني المحدَّ

التزويد بالِخـْدمات واإكماله واختباره وت�شليم اأو تو�شيل الِخـْدمات والَمـرافق.

19-  موؤ�شر الأداء الرئي�شي فيما يتعلق باتفاقيات م�شتوى الخدمة ومعايير الجودة المتعلقة باأداء 

اللتزامات التعاقدية.
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20-  �شمانـــات م�شتوى الخدمة المتعلقـــة بطلب وتقديم الخدمة وتوافرهـــا وال�شيانة ومعالجة 

الأخطاء واإ�شالحها، بما في ذلك �شروط �شداد فاتورة ائتمان الخدمة. 

21-  الإجـــراءات المتعلقة باقتراح اأية تعديالت علـــى عْر�س النفاذ المرجعي كتغيير المنتجات 

والأ�شعار واإطالق ِخـْدمات جديدة و�شْحـب الِخـْدمات.

مادة�)9(

دة�عْر�ض�النفاذ�املرجعي�للهيئة تقدمي�م�سوَّ

دة عْر�س النفاذ المرجعي اإلى الهيئة للح�شول  دي ِخـْدمات النفاذ تقديم م�شوَّ اأ-  يجب على مزوِّ

على موافقتها وذلك بناًء على طلب من الهيئة اأو كل اأربعة وع�شرين �شهرًا، اأيهما اأ�شبق.  

دة عْر�س النفاذ المرجعـــي مع الأْخـذ فـــي العتبار ما اإذا  يجـــب علـــى الهيئة مراجعة م�شـــوَّ ب- 

دة النفاذ المرجعي معقولة  ـْعـِرفات الخا�شة بم�شوَّ كانت ال�شروط والأحكام بمـــا في ذلك التَّ

ومن�شفة دون تمييز ومتوافقة مع اأحكام القانون ومع اأية اأحكام ورقات الموقف والإر�شادات 

واأية اأدوات قانونية اأخرى �شادرة عن الهيئة.

مادة�)10(

ال�ست�سارة�العامة

دة عْر�س النفاذ املرجعي تعديالت جوهرية من �شاأنها اأن توؤثر على �شوق  ـنت م�شوَّ اإذا ت�شمَّ

ـ�س له يتمتع بو�شع  ـل املرخَّ ات�شالت معينة اأو كانت بناًء على قرار �شادر عن الهيئة باأنَّ امل�شغِّ

املوافقة  عدم  اأو  املوافقة  مت�شمنة  دة  بامل�شوَّ تتعلق  عامة  ا�شت�شارة  ن�ْشـر  الهيئة  فعلى  مهيمن، 

ـن ال�شروط  دة اأمر تبيِّ نة م�شوَّ دة مت�شمِّ ـن ن�ْشـر امل�شوَّ دة، ويف حالة عدم املوافقة يتعيَّ على امل�شوَّ

د ِخـْدمات النفاذ ت�شمني  ـْعـِرفات، اإْن ُوِجـدت. ويجب على مزوِّ والأحكام املقرَتحة مبا يف ذلك التَّ

هذه التعديالت يف الن�شخة النهائية من عْر�س النفاذ املرجعي. 

مادة�)11(

الإجراءات�املتَخـذة�بعد�ال�ست�سارة�العامة

ـخاذ اأيٍّ من الإجراءات الآتية: يجوز للهيئة بعد النتهاء من عملية ال�شت�شارة العامة اتِّ اأ- 

د ِخـْدمات النفاذ بالموافقة على م�شروع عْر�س النفاذ المرجعي. 1- اإر�شال خطاب لمزوِّ

2- اإ�شدار اأمر في حالة عدم الموافقة. 

ـحة لعْر�س النفاذ  دة منقَّ د ِخـْدمات النفاذ الذي �شدر اأمر بحقه تقديم م�شوَّ يجـــب على مزوِّ ب- 

ـخاذ اأيٍّ من الإجراءات الآتية:  المرجعي اإلى الهيئة لمراجعتها، ويكون لها الحق في اتِّ
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لة تعك�س تمامًا متطلبات الأمر. دة المعدَّ 1- اإ�شدار خطاب الموافقة، اإذا كانت الم�شوَّ

دة  الم�شوَّ اإذا كانت  الهيئة،  ال�شادر عن  الأمر  المرفقة مع  دة  الم�شوَّ يعتمد  اأمر  2- اإ�شدار 

ِخـْدمات  د  مزوِّ يتقدم  لم  اإذا  ما  حالة  في  اأو  الأمــر،  متطلبات  تمامًا  تعك�س  ل  لة  المعدَّ

دة نهائية  حة لعر�س النفاذ المرجعي، وفي هذه الحالة تكون الم�شوَّ دة منقَّ النفاذ بم�شوَّ

د ِخـْدمات النفاذ. وملِزمة لمزوِّ

مادة�)12(

�سريان�عْر�ض�النفاذ�املرجعي

د يف خطاب املوافقة اأو الأمر،  يجب اأن يكون عْر�س النفاذ املرجعي �شاريًا من التاريخ املحدَّ

ويف حالة عدم حتديد التاريخ يكون العْر�س �شاريًا من تاريخ اإر�شال خطاب املوافقة اأو اإ�شدار 

الأمر.

مادة�)13(

ن�ْسـر�عْر�ض�النفاذ�املرجعي

د ِخـْدمات النفاذ ن�ْشـر عْر�س النفاذ المرجعي النهائي والمعتَمـد من الهيئة  يجب على مـــزوِّ اأ- 

على موقعه الإلكتروني الخا�س به خالل اأ�شبوعين من تاريخ خطاب الموافقة اأو الأمر. 

د ِخـْدمات النفاذ تقديـــم ن�شخة مجانية من عْر�ـــس النفاذ المرجعي خالل  يجـــب علـــى مزوِّ ب- 

م من طالب خدمة النفاذ، كما يجب عليه الحتفاظ  فترة زمنية معقولة، بناًء على طلب مقدَّ

بُنـ�َشـــخ علـــى موقعه الإلكتروني لأية عرو�س نفاذ مرجعية معتَمــــدة م�شبقًا اأو نهائية )ح�شب 

القت�شاء( والتي تم ا�شتبدالها.

يظـــل عْر�ـــس النفاذ المرجعـــي المن�شور �شـــاري المفعول اإلـــى اأن يتم تفعيـــل عْر�س النفاذ  ج- 

ل. المرجعي المعدَّ

مادة�)14(

التعديل�على�عْر�ض�النفاذ�املرجعي

ِوْفـقًا  وذلك  الهيئة،  تطلبها  تغيريات  اأية  بتقدمي  املرجعي  النفاذ  ِخـْدمات  د  مزوِّ يلتزم 

د ِخـْدمات النفاذ اإجراء تغيري يف  لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، واإذا قرر مزوِّ

الهيئة  اإىل  املقرَتحة  التغيريات  دة مع  امل�شوَّ تقدمي  املرجعي، فيجب عليه  النفاذ  �شروط عْر�س 

للموافقة عليها، ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة واخلطوات الواردة يف امللحق املرافق.
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مادة�)15(

ـْعـِرفات التَّ

ـْعـِرفات لجميع خْدمـــات النفاذ متوافقة مع القانـــون واللوائح والقرارات  يجـــب اأن تكـــون التَّ اأ- 

ـْعـِرفات مع اأية ورقة موقف اأو اإر�شادات. ال�شادرة تنفيذًا له، كما يجب َتـواُفـق هذه التَّ

ـْعـِرفة، كما  د ِخـْدمات النفاذ تقديم تبرير حول اآليه تحديد التَّ يجوز للهيئة اأن تطلب من مزوِّ ب- 

ـْعـِرفات في عْر�س النفاذ  د ِخـْدمات النفاذ تعديل اأْي اأو كل التَّ يجوز للهيئة اأن تطلب من مزوِّ

المرجعي ل�شمان َتـواُفـقها مع اأحكام هذه الالئحة.

مادة�)16(

ية ـرِّ ال�سِّ

ـل  ية املعلومات التي ح�شل عليها من م�شغِّ ـ�س له، احلفاظ على �شرِّ ـل املرخَّ يجب على امل�شغِّ

ـ�س له اآخر قبل اأو اأثناء اأو بعد عملية التفاو�س على خدمة النفاذ اأو تزويد خدمة النفاذ اأو  مرخَّ

مت من اأجله.  �شرائها، واأْن ي�شتخدمها فقط للغر�س الذي ُقـدِّ

وُيـحَظـر عليه الإف�شاح عن هذه املعلومات لأيِّ طرف اآخر باأية �شيغة، مبا يف ذلك الإدارات 

الأخرى اأو فروع اأو �شركاء املت�شلِّـم لهذه املعلومات. 

مادة�)17(

حتقيق�اللتزام

ـ�س له باأيِّ حكم من  ـل املرخَّ مع عدم الإخالل باأحكام اأيِّ قانون اآخر، ُيـعتبـَر اإخالل امل�شغِّ

�شروط  من  �شرط  باأيِّ  اأو  القانون،  اأحكام  من  حكم  باأيِّ  ج�شيمًا  اإخالًل  الالئحة  هذه  اأحكام 

ـخاذ التدابري الالزمة لتحقيق اللتزام بها ِوْفـقًا لالإجراءات املن�شو�س  الرتاخي�س. وللهيئة اتِّ

عليها يف القانون.
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ملحق

مطط�اإجراءات�املوافقة�على�عْر�ض�النفاذ�املرجعي

تتلقى الهيئة الردود على ال�شت�شارة العامة وتراجعها، مبا يف

 ذلك التعليقات من مزود خدمة النفاذ الذي قدم م�شودة عر�س النفاذ املرجعي الأ�شلي

ت�شدر الهيئة اأمرًا حتدد فيه 

التعديالت على م�شودة عر�س 

النفاذ املرجعي الأ�شلي املقدم

ت�شدر الهيئة خطاب املوافقة  على 

م�شودة عر�س النفاذ املرجعي 

الأ�شلي املقدم

مزود خدمة النفاذ يعتمد عر�س 

النفاذ املرجعي وين�شره وفقًا خلطاب 

املوافقة اأو اأمر التعديل

اإذا مل ميتثل مزود خدمة النفاذ 

لالأمر، ت�شدر الهيئة اأمرًا جديدًا 

يجعل عر�س النفاذ املرجعي املعدل 

ملزمًا على مزود خدمة النفاذ

امل�شاورات العامة حول م�شودة عر�س النفاذ املرجعي وتقييم الهيئة املبدئي على م�شودة عر�س النفاذ املرجعي، واإ�شافة 

م�شودة اأمر مع تعديالت الهيئة املقرتحة على م�شودة عر�س النفاذ املرجعي اإذا اعتربت الهيئة اأنها �شرورية ل�شمان المتثال 

لأنظمة النفاذ.

يقوم مزود النفاذ بتقدمي م�شودة عر�س 

النفاذ املرجعي اإىل الهيئة

مالحظة: اإن عملية تعديل عر�س النفاذ 

املرجعي املن�شور هي ذاتها. ومع ذلك، 

قد ل تقوم الهيئة باإجراء ا�شت�شارة عامة 

اإذا مل يكن للتعديل تاأثري مادي على �شوق 

ات�شالت معني.

تقوم الهيئة مبراجعة عر�س النفاذ املرجعي 

للتحقق من المتثال لأنظمة النفاذ
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)43(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�مْنح�ترخي�ض�ل�سركة�ماي�فاتورة��ض�م�ب��)م(

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،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

مو  مقدِّ املايل-  للقطاع  م�شاِندة  �شركة  ترخي�س  )م(  �س.م.ب.  فاتورة  ماي  �شركة  مُتنح 

ْفع. ِخْدمات الدَّ

مادة�)2(

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

حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتـــوبـــــــر 2021م
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�اإعالن�رقم�)9(�ل�سنة��2021

�ب�ساأن�قرارات�الرت�سية�ال�سادرة�يف�املناق�سات�واملزايدات�

خالل��سهر��سبتمرب��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 واملزايدات الآتية:

   
 

 2  14 
 

  169,365.000 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 
 

 S-44  
 

 UOBP/3/2021   2 

  378,734.253 
 

MIDDLE EAST CONSULTANCY 
CENTER CO. W.L.L 

1 
 

   UOBQ/6/2020   3 

632,099.253        

 

   #     # 

  700,000.000 
 

UNIVERSAL MEDIA 1 
 

  
 

 BIC/06/2020   1 

  135,237.900 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

  
 

 BIC/06/2021 2 

  299,250.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

  
 

 BIC/05/2021 3 

1,134,487.900        

  

   #     # 

  267,600.000 
 

 1 

  118,800.000 
 

 2 

386,400   
 

    TB/30614/2021 1 

386,400.000        

 

   #     # 

  96,000.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

    TB/30099/2021 1 

  910,000.000 
 

R P CONSTRUCTION 1 
 

 14  
 

 TB21003 2 

  161,618.796 
 

LOFTY DONUTS CAFE 1 
 

 LEASING EMPTY SPACE TO: A-CONSTRUCT & 
OPERATE DRIVE-THRU FOOD & BEVERAGE 

FACILITY @ ALSAYH STATION FOR 7 YEARS & B- 
INSTALL & OPERATE PORTABLE DRIVE-THRU KIOSK 

@ MADINAT SALMAN STATION FOR 5 YEARS 

 TB21006 3 

  42,351.000 
 

BAHRAIN GAS  1 
 

 3 (  
 

 TB20011 4 

1,209,969.796        

   
 

 1  14 
 

   

 

     

            

  

 
 

    

            

        

 
 

  

 

30 /09 /2021 
 

 
 

 

01 /09 /2021 
 

  

         
            

        

  

   #      # 

  48,720.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

   1/2021 1 

48,720.000        

 

   #     # 

USD 30,600.000 11,566.800* 
 

 1 
 

 DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)  TB/26097/2018 1 

  9,600.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

 
 

GULF CABLE 
 TB/10178/2009 2 

21,166.800        

 

   #     # 

  19,980.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 
 

 
2 

 
 EB-2021-E 06   1 

19,980.000        

 

   #     # 

  84,000.000 
 

 1 
 

 2  
 

 UOBP/7/2020 1 
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 3  14 
 

 

   #     # 

  43,735,557.000 
 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - 
FOREIGN BRANCH 

1 
 

 PROVISION OF ONSHORE DRILLING RIG SERVICES - 
RFP/TWR/2020/74  

 TP-635-2020 1 

  18,849,055.000 
 

PETROFAC 1 
 

  
 

 TP-608-2020_1 2 

  786,397.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 PROVISION OF HOUSEKEEPING AND ASSOCIATED 
SERVICES 

 

 TP-734-2021 3 

  381,640.000 
 

ISIT WLL 1 
 

 PROVISION OF VERITAS LICENSES SUPPORT 
SERVICES 

 

 TP-712-2021   4 

  65,887.000 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES 

1 
 

 SUPPLY OF WOOD (4*4*4 MTR & 2*4*4 MTR)  TB/30709/2021 5 

  567,687.000 
 

TERRALOG TECHNOLOGIES INC 1 
 

 PROVISION OF NATURALLY OCCURRING 
ASTE 

DISPOSAL SERVICES  

 TP-823-2021 6 

  -20.000 
 

OREGON SYSTEMS SPC  1 
 

 PROVISION OF OWL CYBER DEFENSE SUPPORT 
SERVICES  

 TB/30189/2021 7 

  58,710.000 
 

ROSEMOUNT TANK GAUGING 
MIDDLE EAST 

1 
 

 MAINTENANCE OF CORIOLIS METERS 
 

 TP-656-2020 8 

  85,165.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  
 

 TP-774-2021   9 

  68,745.850 
 

RED SCARF  1 
 

  
 

 TP-606-2020   10 

USD 51,926,058.030 19,628,049.935* 
 

TDE OVERSEAS LTD. 1 
 

 
- RFP/TATWEER/445/2020   

 TP-589-2020 / CO-
492-2020   

11 

  225,293.000 
 

NEWTECH INTERNATIONAL 1 
 

  
 

 TP-664-2020 12 

  4,939,678.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

   TP-344-2018 13 

  2,654,103.000 
 

OFFSHORE ENGINEERING & 
MARKETING 

1 
 

    RFP/Tatweer/237/2019 14 

  7,192,914.000 
 

ENERSERV WLL 1 
 

   RFP/Tatweer/237/2019 15 

  2,262,443.000 
 

TIANJIN PIPE CORPORATION 
(MIDDLE EAST) LIMITED 

1 
 

   RFP/Tatweer/237/2019 16 

  1,202,391.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 FIVE (5) YEARS LTPA FOR FLOWSERVE VALVE 
SPARES  

 TP-719-2021   17 

   
 

 4  14 
 

  59,747.320 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

 SUPPLY OF SICK ULTRASONIC FLOWMETER 
SPARES  

 TP-752-2021   18 

  57,560.000 
 

ALPHA FIRE SERVICES CO 1 
 

  
 

 TP-735-2021 19 

  33,171.000 
 

CORROSION & TECHNICAL 
SERVICES  

1 
 

   TP-318-2018 20 

  233,582.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 
 

 

 TP-749-2021   21 

  184,062.000 
 

PARAMOUNT COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 PROVISION OF LOGRHYTHM XDR STACK 
PERPETUAL 

 

 TP-713-2021 22 

  19,670.400 
 

BAHRAIN SCRAPMOULD CO 1 
 

   AUC/TWR/2020/2 23 

  1,452,649.000 
 

TENARIS GLOBAL SERVICES 1 
 

 5   RFP/Tatweer/186/2018 24 

  12,240,914.000 
 

TIANJIN PIPE CORPORATION 
(MIDDLE EAST) LIMITED 

1 
 

 5    RFP/Tatweer/186/2018 25 

  12,938,356.000 
 

VALLOUREC MIDDLE EAST 1 
 

 5   RFP/Tatweer/186/2018 26 

  3,738,762.000 
 

MARUBENI - ITOCHU TUBULARS 
ASIA PTE 

1 
 

 5   RFP/Tatweer/186/2018 27 

  121,999.000 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY 

1 
 

 SUPPLY OF GAS CHROMATOGRAPH 
 

 TP-699-2020 28 

133,784,168.505        

 

   #     # 

  40,220.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

  
 

 RFP/BAC/2021/28   1 

  675,650.000 
 

ADPI 1 
 

  
 

MODULAR CAR PARK PREQUALIFICATION   BAC/157/2015 2 

  148,225.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 
 

 CONSULTANCY SERVICES FOR COSTING DURING 
CONSTRUCTION PHASE FOR THE AIRPORT 

 BAC/115/2014 3 

  628,133.000 
 

HILL INTERNATIONAL 1 
 

  
PROJECT MANAGEMENT ( 

 BAC/14/2008 4 

1,492,228.000        
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 5  14 
 

 

   #     # 

  95,835.000 
 

ROCKWELL AUTOMATION BAHRAIN 1 
 

  
 

 T24516 (58)   1 

  3,105,926.000 
 

UNIVERSAL OIL PRODUCTS (UOP) 1 
 

 1 2022 
 

 Q23018 (53) 2 

  447,195.000 
 

CLARIANT INTERNATIONAL AG 1 
 

 2 2022 
 

 Q24053(53) 3 

  35,000.000 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

    T180031 (43) 4 

  350,000.000 
 

BAHRAIN INTERNATIONAL CARGO 
SERVICES 

1 
 

    T160186 5 

  220,830.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

  
 

 T27401 (19)   6 

  97,687.000 
 

DRESSES RAND SALES COMPANY 1 
 

  
 

 Q19793 (17) 7 

USD 345,000.000 130,410.000* 
 

GARTNER GULF FZ_LLC 1 
 

   T13280 (24) 8 

  60,230.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

 ABU DHABI INTERNATIONAL PETROLEUM 
EXHIBITION & CONFERENCE - ADIPEC2021 

 T29900-2 (19) (CS) 9 

4,543,311.000        

 

   #     # 

  88,200.000 
 

FROM6 COMMUNICATIONS CO 1 
 

  
 

 RFP/HALA/17/2021   1 

88,200.000        

 

   #     # 

  78,303.000 
 

LEELI LOUNGE 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT VELANA INTERNATIONAL 
AIRPORT, MALDIVES (MLE) 

 TB/27627/2019 1 

  118,019.000 
 

KLM - ROYAL DUTCH AIRLINES 1 
 

  KUL ( 
 

 21-04-2278-BTB   2 

  204,018.000 
 

TRAVEL FOOD SERVICES CHENNAI 
PRIVATE LIMITED 

1 
 

 DIRECT APPOINTMENT FOR THE LOUNGE 
SERVICES AGREEMENT AT CHENNAI AIRPORT, 

INDIA 

 TB/29773/2021 3 

   
 

 6  14 
 

  13,188,124.000 
 

SABRE AIRLINE SOLUTIONS 1 
 

 PASSENGER SERVICES SYSTEM PSS  16-1-1461-ITC 4 

  192,421.000 
 

BOEING INC 1 
 

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

LONDON GATWICK, UK  

 TB/29797/2021 5 

  322,426.000 
 

A.S.S. ALL SECURITY SERVICES 
GMBH 

1 
 

   18-04-1815-BTB 6 

  162,400.000 
 

IBODE TECHNOLOGIES PVT 1 
 

  
 

 20-10-2217-BTB 7 

USD 5,401,764.000 2,041,866.792* 
 

AL MOAYED WILHELMSEN LTD 1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 8 

USD 760,698.000 287,543.844* 
 

FEDERAL EXPRESS  1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 9 

USD 32,105.000 12,135.690* 
 

KUEHNE + NAGEL  1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 10 

  45,608.000 
 

AIR WORKS INDIA 1 
 

 –   18-6-1857-BTB 11 

  398,732.000 
 

THAI AIRWAYS 1 
 

   18-08-1880-BTB 12 

  4,900.000 
 

ROYAL DUTCH AIRLINES KLM 1 
 

 THIRD PARTY TECHNICAL ENGINEERING HANDLING 
AGENT AT ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ATH) 

GREECE  

 14-6-1265-ITC 13 

  92,288.000 
 

AI AIRPORT SERVICES LIMITED 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT MUMBAI AIRPORT  TB/13712/2011 14 

  81,410.510 
 

AIR WORK INDIA ENGINEERING PVT 1 
 

 –   18-4-1838-BTB 15 

  394,030.000 
 

ZIBO RAINBOW AIRLINE APPLIANCE 1 
 

  
 

 20 -06-2159-BTB   16 

  111,392.000 
 

ITC GRAND CHOLA 1 
 

 CREW HOTEL ACCOMMODATION AT CHENNAI, 
INDIA 

 

 20-09-2203-BTB-BTB 17 

  275,957.000 
 

GATEWAY HOTEL  1 
 

   
 

 20-10-2215-BTB 18 

  -131,157.000 
 

QAS ISRAEL  1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF OPERATIONS SERVICES 
AT BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT TEL 

AVIV- ISRAEL 

 TB/29564/2020 19 

17,880,417.836        

 

   #     # 
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 6  14 
 

  13,188,124.000 
 

SABRE AIRLINE SOLUTIONS 1 
 

 PASSENGER SERVICES SYSTEM PSS  16-1-1461-ITC 4 

  192,421.000 
 

BOEING INC 1 
 

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

LONDON GATWICK, UK  

 TB/29797/2021 5 

  322,426.000 
 

A.S.S. ALL SECURITY SERVICES 
GMBH 

1 
 

   18-04-1815-BTB 6 

  162,400.000 
 

IBODE TECHNOLOGIES PVT 1 
 

  
 

 20-10-2217-BTB 7 

USD 5,401,764.000 2,041,866.792* 
 

AL MOAYED WILHELMSEN LTD 1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 8 

USD 760,698.000 287,543.844* 
 

FEDERAL EXPRESS  1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 9 

USD 32,105.000 12,135.690* 
 

KUEHNE + NAGEL  1 
 

 TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT 
AND IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF 

AIR BUSINESS 

 15-7-1393-ITC 10 

  45,608.000 
 

AIR WORKS INDIA 1 
 

 –   18-6-1857-BTB 11 

  398,732.000 
 

THAI AIRWAYS 1 
 

   18-08-1880-BTB 12 

  4,900.000 
 

ROYAL DUTCH AIRLINES KLM 1 
 

 THIRD PARTY TECHNICAL ENGINEERING HANDLING 
AGENT AT ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ATH) 

GREECE  

 14-6-1265-ITC 13 

  92,288.000 
 

AI AIRPORT SERVICES LIMITED 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT MUMBAI AIRPORT  TB/13712/2011 14 

  81,410.510 
 

AIR WORK INDIA ENGINEERING PVT 1 
 

 –   18-4-1838-BTB 15 

  394,030.000 
 

ZIBO RAINBOW AIRLINE APPLIANCE 1 
 

  
 

 20 -06-2159-BTB   16 

  111,392.000 
 

ITC GRAND CHOLA 1 
 

 CREW HOTEL ACCOMMODATION AT CHENNAI, 
INDIA 

 

 20-09-2203-BTB-BTB 17 

  275,957.000 
 

GATEWAY HOTEL  1 
 

   
 

 20-10-2215-BTB 18 

  -131,157.000 
 

QAS ISRAEL  1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF OPERATIONS SERVICES 
AT BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT TEL 

AVIV- ISRAEL 

 TB/29564/2020 19 

17,880,417.836        

 

   #     # 

   
 

 7  14 
 

  6,720.000 
 

 1 
 

 
  

 TB/30916/2021 1 

6,720.000        

 

   #     # 

  36,590.400 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

   MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM  TB/4462 1 

36,590.400        

 

   #     # 

  28,728.000 
 

AL ZAYANI COMMERCIAL SERVICES 
CO 

1 
 

   TB/30858/2021 1 

  69,999.300 
 

AL ZAYANI COMMERCIAL SERVICES 
CO 

1 
 

   TB/30859/2021 2 

98,727.300        

 

   #     # 

  25,000.000 
 

MELTWATER MIDDLE EAST  1 
 

 MELTWATER  TB/30725/2021 1 

25,000.000        

 

   #     # 

  28,774.200 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

  
 

 DERASAT/1/2021 1 

USD 88,751.000 33,547.878* 
 

 1 
 

  TTCSP  TB/30812/2021 2 

62,322.078        

 

   #     # 

EUR 98,000.000 48,118.000* 
 

PASION TURCA, S.L. 1 
 

 LUARA DE LOS ANGELES 
2021 

 TB/30801/2021 1 

  12,600.000 
 

STUDIO ANN HOLTROP 1 
 

  
 J01/2016 2 

   
 

 8  14 
 

EUR 205,500.000 100,900.500* 
 

-  1 
 

 -RUSSE  TB/30702/2021 3 

  8,391.331 
 

KHAYBER FIRE AND SECURITY 
SYSTEMS W.L.L 

1 
 

  
 TB/27571/2019 4 

170,009.831        

 

   #     # 

  978,000.000 
 

SOLYMAR CO W.L.L 1 
 

 
 

 
 BTEA 180/2021   1 

  63,765.000 
 

GULF REPS LTD 1 
 

   BTEA/140/2020 2 

  67,000.000 
 

HILLS BALFOUR 1 
 

   BTEA143/2020   3 

1,108,765.000        

 

   #     # 

  96,390.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

   2017-133-RP-CSD 1 

  22,800.000 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

   2017-133-RP-CSD 2 

  41,900.000 
 

PH TRADING  1 
 

 “ADVANCE CLIENT ”  
 

 2021-054-RS-EDD 3 

  778,200.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

 
 

 

 2021-026-RP-CSD 4 

  828,000.000 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

  
 

 2021-041-RP-CSD 5 

  47,700.000 
 

EMCO CO 1 
 

  “SEP2W.” 
 

 2021-017-RS-EDD 6 

  -525,320.687 
 

ALGIHAZ CO. FOR CONTRACTING 
AND TRADING AND TOURISM LTD. 

1 
 

 
- 

  
 2018-266-PM-ETD 7 

  69,900.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

   SUPPLY OF CISCO EQUIPMENT ANNUAL 
MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES FOR ONE 

YEAR 

 2020-125-PS-ISD 8 

  -180,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

 5
 

 

 2020-174-RP-WTD   9 
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 10  14 
 

  102,000.000 
 

MICROSOFT CORPORATION 1 
 

 MICROSOFT PREMIER SUPPORT   LMRA/2018/07 3 

234,669.964        

 

   #     # 

  55,035.750 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

  
 

 HP/03/21   1 

55,035.750        

 

   #     # 

  394,742.500 
 

EGIS INTERNATIONAL 1 
 

 
  RDS-20/0038 1 

  306,262.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

  
 

 BMD-21/0018   2 

  427,900.000 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 1 
 

 
915 916-   

 
 RDS-20/0023   3 

  399,168.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

  
 

 MOW/HRD/17/2021 4 

  33,741.750 
 

MICROCENTER 1 
 

 
 

 

 IT-ISDS-21-01 5 

  413,603.992 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

  
 

 BMD-21/0019   6 

  365,709.862 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

  
 

 BMD-21/0017   7 

  1,038,274.030 
 

 1 
 

 
  CPD-21/0001   8 

  267,283.545 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

  
 

 BMD-21/0014   9 

  29,927.500 
 

LANDSCAPE SOLUTIONS 
CONSULTANCY 

1 
 

  
 

 BMD-GP/21-0002 10 

  3,142.589 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

 
 

  RDS-16/0025   11 

   
 

 9  14 
 

  -203,437.200 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

 5
 

 

 2020-174-RP-WTD   10 

  87,335.040 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

 
-  

 2017-054-RP-EPD   11 

  36,240.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 SAP CRM   2019-059-RP-ISD 12 

  85,288.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  66  
 

 

 2021-049-PP-ETD   13 

  59,580.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

  
 

 PT/CSD/FN/2021/060   14 

  48,795.000 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

  
 

 PT/CSD/MH/2021/032   15 

  101,700.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

   
 

 PT/CSD/MA/2021/058 16 

  140,257.200 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  
 

 PT/CSD/SH/2021/036 17 

1,535.327.35        

 

   #     # 

  46,586.400 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  
 

 iGA/2020/08   1 

46,586.400        

 

   #     # 

USD 141,255.000 53,394.390* 
 

SYSTOR INTEREUROPE SYSTEMS 1 
 

 
 

 TRA/RFP/2013/011 1 

53,394.390        

 

   #     # 

  61,794.964 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

   RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 

  70,875.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN 1 
 

 AUDIT PERFORMANCE   LMRA/2021/02 2 

   
 

 10  14 
 

  102,000.000 
 

MICROSOFT CORPORATION 1 
 

 MICROSOFT PREMIER SUPPORT   LMRA/2018/07 3 

234,669.964        

 

   #     # 

  55,035.750 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

  
 

 HP/03/21   1 

55,035.750        

 

   #     # 

  394,742.500 
 

EGIS INTERNATIONAL 1 
 

 
  RDS-20/0038 1 

  306,262.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

  
 

 BMD-21/0018   2 

  427,900.000 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 1 
 

 
915 916-   

 
 RDS-20/0023   3 

  399,168.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

  
 

 MOW/HRD/17/2021 4 

  33,741.750 
 

MICROCENTER 1 
 

 
 

 

 IT-ISDS-21-01 5 

  413,603.992 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

  
 

 BMD-21/0019   6 

  365,709.862 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

  
 

 BMD-21/0017   7 

  1,038,274.030 
 

 1 
 

 
  CPD-21/0001   8 

  267,283.545 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

  
 

 BMD-21/0014   9 

  29,927.500 
 

LANDSCAPE SOLUTIONS 
CONSULTANCY 

1 
 

  
 

 BMD-GP/21-0002 10 

  3,142.589 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

 
 

  RDS-16/0025   11 

   
 

 11  14 
 

  4,997.638 
 

BETA CONTRACTING 1 
 

 
  RDS-16/0025   12 

  4,455.516 
 

 1 
 

  -   TB/26421/2018 13 

  25,888.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

 
  BMD-21/0012   14 

3,715,096.922        

 

   #     # 

  4,549,192.200 
 

BATELCO 1 
 

   TB/30807/2021 1 

  450,000.000 
 

 1 

  450,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

2 

  100,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 3 

1,000,000   
 

 100 2021/2022  TB/30677/2021 2 

  3,412.500 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 
 

  
 29/S/2016 3 

  3,832.500 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS  

1 
 

  
 29/S/2016 4 

5,556,437.200        

 

   #     # 

  178,199.024 
 

KLANG VALLEY 1 
 

   TB/30734/2021 1 

THB 2,215,680.000 28,803.840* 
 

BAAN SATHRON NVA CO. 1 
 

   TB/30808/2021 2 

  39,175.106 
 

 1 
 

 15 
2021 312021 

 TB/30234/2021 3 

  78,350.214 
 

 1 
 

   TB/30853/2021 4 

USD 73,958.400 27,956.275* 
 

INTERNATIONAL DESIGN 
ASSOCIATES  

1 
 

   CONSTUCTION SUPERVISION CONSULTANCY 
SERVICES 

 SPO/235/2021 5 

352,484.459        
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 11  14 
 

  4,997.638 
 

BETA CONTRACTING 1 
 

 
  RDS-16/0025   12 

  4,455.516 
 

 1 
 

  -   TB/26421/2018 13 

  25,888.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

 
  BMD-21/0012   14 

3,715,096.922        

 

   #     # 

  4,549,192.200 
 

BATELCO 1 
 

   TB/30807/2021 1 

  450,000.000 
 

 1 

  450,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

2 

  100,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 3 

1,000,000   
 

 100 2021/2022  TB/30677/2021 2 

  3,412.500 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 
 

  
 29/S/2016 3 

  3,832.500 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS  

1 
 

  
 29/S/2016 4 

5,556,437.200        

 

   #     # 

  178,199.024 
 

KLANG VALLEY 1 
 

   TB/30734/2021 1 

THB 2,215,680.000 28,803.840* 
 

BAAN SATHRON NVA CO. 1 
 

   TB/30808/2021 2 

  39,175.106 
 

 1 
 

 15 
2021 312021 

 TB/30234/2021 3 

  78,350.214 
 

 1 
 

   TB/30853/2021 4 

USD 73,958.400 27,956.275* 
 

INTERNATIONAL DESIGN 
ASSOCIATES  

1 
 

   CONSTUCTION SUPERVISION CONSULTANCY 
SERVICES 

 SPO/235/2021 5 

352,484.459        

   
 

 12  14 
 

 

   #     # 

  584,551.000 
 

WEBB FONTAINE MIDDLE EAST 
SOLUTION LLC 

1 
 

   CA/1/2010 1 

  172,152.488 
 

AWAL STATIONERY 1 

  76,755.000 
 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 2 

248,907.488   
 

  3  ( 
 

 02/2021 2 

833,458.488        

 

   #     # 

  -1,050.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 
 

 -  
 

 

 MOH/129/2020 1 

  763.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 
 

  -  
 

 

 MOH/129/2020 2 

  3,400.000 
 

GULF PHARMACY  1 
 

 -  
 

 

 MOH/129/2020 3 

  128,334.700 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

 
 

 
 MOH/109/2021   4 

  415,035.600 
 

ALKIFAH INFECTION CONTROL 
SOLUTIONS 

1 
 

   
 

 

 MOH/117/2020 5 

  139,705.493 
 

RAOUF CONTRACTING EST. 1 
 

 
 

 

 MOH/133/2020   6 

686,188.793       
 

 

 

   #     # 

  60,000.000 
 

 1 
 

 
 

 TB/30840/2021 1 

60,000.000        
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 12  14 
 

 

   #     # 

  584,551.000 
 

WEBB FONTAINE MIDDLE EAST 
SOLUTION LLC 

1 
 

   CA/1/2010 1 

  172,152.488 
 

AWAL STATIONERY 1 

  76,755.000 
 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 2 

248,907.488   
 

  3  ( 
 

 02/2021 2 

833,458.488        

 

   #     # 

  -1,050.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 
 

 -  
 

 

 MOH/129/2020 1 

  763.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 
 

  -  
 

 

 MOH/129/2020 2 

  3,400.000 
 

GULF PHARMACY  1 
 

 -  
 

 

 MOH/129/2020 3 

  128,334.700 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

 
 

 
 MOH/109/2021   4 

  415,035.600 
 

ALKIFAH INFECTION CONTROL 
SOLUTIONS 

1 
 

   
 

 

 MOH/117/2020 5 

  139,705.493 
 

RAOUF CONTRACTING EST. 1 
 

 
 

 

 MOH/133/2020   6 

686,188.793       
 

 

 

   #     # 

  60,000.000 
 

 1 
 

 
 

 TB/30840/2021 1 

60,000.000        

 

   
 

 13  14 
 

   #     # 

  3,960.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

 13 
 

 MOSD/RFP/2016-21   1 

  101,022.000 
 

 1 
 

   TB/16310/2012 2 

104,982.000        

 

   #     # 

  67,032.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 2 CFS  HFR/05/2016 1 

  45,587.000 
 

KANOO CONSULTING SERVICES - 
KCS 

1 
 

 2 CFS  HFR/05/2016 2 

112,619.000        

 

   #     # 

  195,652.200 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

   
 

 MTT/HRD/03/2021   1 

  395,457.000 
 

THE WICKS GROUP 1 
 

 
 

 
 

 MTT/SASD/R/1.2/2021 2 

USD 96,440.000 36,454.320* 
 

NAVBLUE 1 
 

 NAVBLUE ARINC424 NAVIGATION DATA  TB/26135/2018 3 

  73,500.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

 
 

 
 TB/30695/2021 4 

701,063.520        

 

   #     # 

  393,150.000 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

 89.2  MHZ 5    INFO/4/2021   1 

393,150.000        

 

   #     # 

  249,480.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 
5  

 
 RFPMYS/2/2021 1 

   
 

 14  14 
 

  1,085,220.950 
 

FAST AND SAFE MAINTENANCE 
SERVICES 

1 
 

 
8  

 
 RFPMYS/4/2021 2 

  500,000.000 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 1 
 

 
  

 
 RFPMYS/12/2020 3 

1,834,700.950        
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�اإعالن�ب�ساأن�طلب�حتويل�اأعمال�

�سركة�تاآزر��ض�م�ب�)مقفلة(�اإىل��سركة��سوليدرتي�البحرين��ض�م�ب

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( ل�شنة 

�س.م.ب  تاآزر  �شركة  من  طلبًا  ت�َشـلُّمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن  وتعديالته،   2006

)مقفلة( )طالب التحويل( وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 1- 66941 بغر�س احل�شول 

على املوافقة على رغبتها يف حتويل كافة اأعمالها اخلا�شة بعمليات البحرين )مبا يف ذلك فرع 

للتاأمني  تاآزر  املال املدفوع يف �شركة  راأ�س  لـ70% من  الت�شفية(، وبا�شتثناء ملكيتها  قطر حتت 

ل اإليه( وامل�شجلة  التكافلي �س.م.ك )الكويت(، اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين �س.م.ب )املحوَّ

حتت ال�شجل التجاري رقم 1- 5091. 

التحويل  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

ال�شيد/ يحيى اإبراهيم نورالدين. 

الرئي�س التنفيذي.

�شركة تاآزر �س.م.ب )مقفلة(.

�س.ب:  31600

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 17561661 00973

رقم الفاك�س: 17561669 00973

على كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على التحويل املذكور اأعاله اأن يقدم اعرتا�شه 

من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  املركزي  البحرين  م�شرف  يف  التاأمني  مراقبة  اإدارة  مدير  اإىل  مكتوبًا 

تاريخ هذا الإعالن وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب.

مدير اإدارة مراقبة التاأمين. 

م�شرف البحرين المركزي.

�س.ب: 27

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 302 /17547303 00973

رقم الفاك�س: 17530399 00973   
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)842(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن

 NURUL AMIN ABDUL /تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد

اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مفاتيح الفالح لال�شت�شارات  GAFUR، نيابة عن 

الإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 100447-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 FARJANA AKTER :اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 MOHAMMAD BADRUL HUSSAIN MONTAJو  ،NURUL AMIN ABDUL GAFURو  ،NURUL AMIN

.ANAMUL HOQUE ROISALIو ،MINHAZUR RAHMAN KURSHID MIAHو ،MIAH

اإعالن�رقم�)843(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شرين جا�شم محمد 

القيد  بموجب  الم�شجلة  والبناء(،  للمقاولت  )اآركيد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل خليفة، 

رقم 96334-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة اآركيد للبناء والمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: �شرين جا�شم محمد عبداهلل خليفة )ن�شبة 51%(، ورامي ر�شا عبدالرزاق )ن�شبة %49(.

اإعالن�رقم�)844(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبدالعزيز علي ح�شين 
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موؤمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبدالعزيز علي ح�شين موؤمن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )�شك�س ما�شلز فتن�س �شنتر(،  الثامن من  51786-1، طالبًا تحويل الفرع 

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

 .RAMESH BOREKAR

اإعالن�رقم�)845(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�ثالثة�فروع�من��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم فودك�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119385، طالبين 

تحويل فروع ال�شركة الأول والثاني والخام�س اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

 SAJID و  الدين محمد حاجي،  ومحي  فاطمة محمود علي محمد عيد،  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

 .PULIYAMKOT

اإعالن�رقم�)846(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

قائد  ال�شيدة/ خديجة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

فرحان علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )يارا للماركات العالمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  131674، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خديجة قائد فرحان علي )ن�شبة 51%(، و

SERAJUL ISLAM BADSHA MIAH  )ن�شبة %49(.

اإعالن�رقم�)847(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�خم�سة�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيخة اآمنة بنت عبداهلل بن 

محمد بن علي اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مارك �شفن لالإعالنات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44020، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام  6 و7 و10 و11 و15 والم�شجلة با�شم )بيك هوم لمنتوجات 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة   اإلى  المخابز(، 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخة اآمنة بنت عبداهلل بن محمد بن علي اآل خليفة )ن�شبة 10%(، وعبدالح�شين 

 AFSAL KALAPPURAYILن�شبة 9%(، و( NASLAL KOLLANDYو ،)%علي محمد متروك الدرازي )ن�شبة 10

)ن�شبة %71(.
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�اإعالن�رقم�)848(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

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

يو�شف ح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الذرة للخدمات التقنية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

96223-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل اإبراهيم ح�شن يو�شف ح�شين، )ن�شبة %50(، 

و PRAKASHAN MARUTHIYOTAN PUTHAN VEETTIL )ن�شبة %50(.

اإعالن�رقم�)849(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

ح�شن من�شور العكري، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )دي�شكفري ورلد لل�شفر وال�شياحة/ 

ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99549، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني. 

اإعالن�رقم�)850(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )كفتريا غوري ودلة(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بوح�شين، مالكة  محمد 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،76078

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نجالء ربيعة ال�شيخ محمد بوح�شين )ن�شبة %20(، 

ورا�شد علي را�شد علي مهنا البوعينين )ن�شبة 60%(، وRAOOF KUZHICHALU PARAMBATH )ن�شبة %20(.

اإعالن�رقم�)851(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأن�س بن عبدال�شمد 
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بن ف�شل القر�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبدال�شمد القر�شي بيت العود والعنبر والعطور(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 51772، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم )�شركة محالت عبدال�شمد 

القر�شي للعود والعنبر والعطور(.  

اإعالن�رقم�)852(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

العلوي، نيابة عن ال�شيد/ خور�شيد بيكم األطاف ح�شين م�شري خان قادر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 

ا�شم )�شيمال للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114876، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 

با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

HAMEEDA CHAUDHRY )ن�شبة  و  األطاف ح�شين م�شري خان قادر )ن�شبة %75(،  بيكم  كل من: خور�شيد 

 .)%25

اإعالن�رقم�)853(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ رخ�شانة كريم بخ�س 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإن�شاءات(،  ا�شم )مارزيا  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبدالباقي محمد، 

99608-1، طالبة 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 كل من: رخ�شانة كريم بخ�س عبدالباقي محمد )ن�شبة %51(، 

ومحمد رافي كروبام فيدي )ن�شبة %49(.


