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��أمر�ملكي�رقم�)37(�ل�سنة�2021
مبْنـح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته، 

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ال�شيخ  و�شام  الربازيل الحتادية،  بول�شونارو رئي�س جمهورية  الرئي�س جايري  ُيـمنح فخامة 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة املمتازة )قالدة(.

�ملادة��لثانية
ُتـمنح ال�شيدة الأوىل مي�شيل بول�شونارو قرينة فخامة رئي�س جمهورية الربازيل الحتادية، 

و�شام البحرين من الدرجة الأوىل.

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

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ 

الموافـق: 15 نوفـمبـــــــــر 2021م
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��أمر�ملكي�رقم�)38(�ل�سنة�2021
مبْنـح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته، 

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح ال�شيد علي �شينا اإبراهيم عبداهلل منفردي و�شام البحرين من الدرجة الثانية.

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

������������������������������������������
���ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ 

الموافـق: 15 نوفـمبـــــــــر 2021م
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��أمر�ملكي�رقم�)39(�ل�سنة�2021
مبْنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل ُكـلٍّ من:

1- ال�شيخ محمد بن �شعود �شلمان اآل خليفة.

2- اأحمد عبدالحميد علي اإبراهيم العرادي.

3- بدر جمال جا�شم محمد نم�شان الدو�شري.

4- �شغرى عبدالرزاق اإ�شماعيل مبارك.

5- ح�شن مكي مهدي علي عبداهلل.

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

                                                                    

���ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 ربيع الآخر 1443هـ 

الموافـق: 16 نوفـمبـــــــــر 2021م
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��أمر�ملكي�رقم�)40(�ل�سنة�2021
مبْنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل ُكـلٍّ من:

�شلمان مبارك عبداهلل المداوي الدو�شري. 1- لواء ركن 

عبدالرحمن خليفة محمد البوعينين. 2- لواء ركن 

�ملادة��لثانية
 ُيـمنح العميد الركن علي �شعيد بريد املن�شوري و�شام البحرين من الدرجة الثانية.

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

 

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 ربيع الآخر 1443هـ 

الموافـق: 16 نوفـمبـــــــــر 2021م
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�قانون�رقم�)29(�ل�سنة�����2021
�بتعديل��لبند�)د(�من��ملادة�)23(�من�قانون��خلطابات��و�ملعامالت��لإلكرتونية

�ل�سادر�باملر�سوم�بقانون�رقم�)54(�ل�سنة��2018
�

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة����������������ملك�مملكة��لبحرين��
بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

 ،2018

قنا عليه واأ�شدرناه:  ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي َنـ�شُّ

 

�ملادة��لأوىل�
الإلكرتونية  واملعامالت  اخلطابات  قانون  من   )23( املادة  من  بن�س البند )د(  ُيـ�شتبَدل 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018، الن�س الآتي: 

د ِخـْدمات الثقة غير المعتَمـد، يقع على ال�شخ�س الذي لِحـق به �شرر عبُء  »د- بالن�شبة لمزوِّ

د الخدمة«.  اإثبات اأن ال�شرر الذي لِحـق به قد نتج عن عْمـٍد اأو اإهمال من ِقـبـَل مزوِّ

 

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

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

 

ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 16 نـوفـمبـــــــر 2021م
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�قانون�رقم�)30(�ل�سنة��2021
�باملو�فقة�على��ن�سمام�مملكة��لبحرين��إىل�معاهدة��ملحافظة�على��لأنو�ع

�ملهاجرة�من��حليو�نات��لفطرية���

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�������������ملك�مملكة��لبحرين��
بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى معاهدة املحافظة على الأنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية، املحررة يف بون يف 

اليوم الثالث والع�شرين من �شهر يونيو / حزيران عام 1979م، 

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

 

�ملادة��لأوىل�
من  املهاجرة  الأنواع  على  املحافظة  معاهدة  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  ُووِفق 

احليوانات الفطرية، املحررة يف بون يف اليوم الثالث والع�شرين من �شهر يونيو / حزيران عام 

1979م، واملرافقة لهذا القانون.

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

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

                              

                             

��������������������������������������������������������������������������ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 18 نـوفـمبــــــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)111(�ل�سنة�2021
باإن�ساء��ملجل�س��لوطني�للفنون

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، 

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
مادة�)1(

هذا  يف  اإليه  وُيـ�شار  الوزراء،  جمل�س  يتبع  للفنون(  الوطني  )املجل�س  ي�شمى  جمل�س  ُيـن�شاأ 

املر�شوم بكلمة )املجل�س(.

د بقرار من جمل�س الوزراء الوزير امل�شئول عن اأعمال املجل�س اأمام ال�شلطة الت�شريعية. وُيـحدَّ

مادة�)2(
يتوىل املجل�س مبا�شرة املهام والخت�شا�شات الآتية:

تطوير وت�شــجيع الهتمام بكافة اأنواع الفنون المرئية والم�شــموعة والمقروءة، ون�ْشــر الوعي   -1

باأهمية الفنون وتاأثيرها في المجتمع.

ع ا�شــتراتيجية وطنية لدْعـــم الفنون وتطويــر البيئة التنظيمية وتنفيــذ الخطط الالزمة  و�شْ  -2

لالرتقاء بالفن ودْعـم اأ�شحاب المهن الفنية.

الإ�شراف على تنفيذ البرامج الفنية والتن�شيق بين كافة الموؤ�ش�شات العاملة في هذا المجال.  -3

ـــات والم�شــاحات الفنية وخْلـــق  توفيــر البيئــة الحا�شنــة للفنانيــن مــن خالل اإن�شــاء المن�شَّ  -4

الفر�س وت�شهيل الو�شول لالأدوات والمعلومات الفنية.

ت�شجيع ال�شتثمار في الفنون ودْعـم احتراف اأ�شحاب المواهب الفنية.  -5

تقديم الِمـَنـح العينية اأو التقنية لتطوير الفنون �شواًء لالأفراد اأو الموؤ�ش�شات العاملة في هذا   -6
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المجال، ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ـ�شة والدورات الفنية التي ت�شاهم في رْفـع م�شتوى المواهب  تقديم الِمـَنـح الدرا�شية المتخ�شِّ  -7

الفنية وتطويرها لدى الأفراد والموؤ�ش�شات العاملة في هذا المجال.

اإعــداد الدرا�شــات والم�شــوحات ذات العالقــة بالفنون وتوفيــر المعلومات للجهــات المحلية   -8

والدولية.

دْعــم الم�شــاركة فــي المعار�ــس الفنية المحليــة والدولية وا�شــت�شافة الفعاليــات والمعار�س   -9

الفنية الدولية.

ـ�شة في الفنون اأو البحوث الفنية بما ي�شمن  10- التعاون مع الهيئات والمعاهد الدولية المتخ�شِّ

تطوير الفنون المحلية والإ�شهام في ن�ْشـِرها عالميًا.

11-   تقديم ال�شت�شارات والدرا�شات والِخـْدمات ب�شاأن الفنون.

12-   اأية مهام اأو اخت�شا�شات اأخرى ُيـكلَّـف بها المجل�س من ِقـَبـل مجل�س الوزراء.

مادة�)3(
ـل املجل�س مبوجب مر�شوم، من رئي�س ونائب للرئي�س وخم�شة اأع�شاء على الأقل، وتكون  ُيـ�شكَّ

مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

مادة�)4(
ُتـعَقـد اجتماعات املجل�س بناًء على دعوة من رئي�شه يف املكان والزمان اللذين يحددهما.

حل�شور  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  بهم  ال�شتعانة  يرى  من  دعوة  للمجل�س  ويجوز 

اجتماعاته دون اأن يكون لهم حق الت�شويت.

وُيـ�شِدر رئي�س املجل�س لئحة بنظام عمل املجل�س و�شائر الأمور املتعلقة به. 

مادة�)5(
رئي�س  تو�شية  على  بناًء  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  من  بقرار  ـن  ُيـعيَّ �شرٍّ  اأمني  للمجل�س  يكون 

املجل�س.

ت�شريف  يتوىل  كما  للوائحه،  ِوْفـقًا  املجل�س  يف  العمل  وتنظيم  باإدارة  ال�شر  اأمني  ويخت�س 

مهام  رئي�شه من  اأو  املجل�س  به  يكلِّـفه  ما  كافة  وتنفيذ  واملالية،  والإدارية  الفنية  املجل�س  �شئون 

اأخرى. 

ويكون اأمني ال�شر م�شئوًل اأمام رئي�س املجل�س عن �شري اأعمال املجل�س. 
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مادة�)6(
مها املجل�س. د رئي�س املجل�س مقابل ال�شت�شارات والدرا�شات واخِلـْدمات التي يقدِّ ُيـحدِّ

مادة�)7(
تتكون املوارد املالية للمجل�س مما ياأتي:

ـ�س له �شمن ميزانية مجل�س الوزراء.  1- العتمادات المالية التي تخ�شَّ

2- الهبات والتبرعات التي يقبلها رئي�س املجل�س، ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

مادة�)8(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الموافـق: 14 نـوفـمبــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)112(�ل�سنة�2021
بت�سكيل��ملجل�س��لوطني�للفنون

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�����������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )111( ل�شنة 2021 باإن�شاء املجل�س الوطني للفنون،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

اآل خليفة،  بن حمد  بن خليفة  را�شد  ال�شيخ  برئا�شة معايل  للفنون  الوطني  املجل�س  ـل  ُي�شكَّ

وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- �شمو ال�شيخ تركي بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة      نائبًا للرئي�س.

2- ال�شيخة �شوى بنت خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

3- ال�شيدة بلقي�س اأحمد فخرو.

4- ال�شيد عمر اإ�شماعيل را�شد.

5- ال�شيدة هيفاء ماجد الج�شي.

6- ال�شيد عبا�س محمد المو�شوي.

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

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الموافـق: 14 نـوفـمبـــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)113(�ل�سنة�2021
بتعيني�وكيل�يف�وز�رة��لد�خلية

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�����������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 2020 بتجديد تعيني حمافظ ملحافظة العا�شمة،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:
�ملادة��لأوىل

اجلن�شية  ل�شئون  للوزارة  وكياًل  خليفة  اآل  حممد  بن  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  يعنيَّ 

واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

�ملادة��لثانية
وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الموافـق: 14 نـوفـمبــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)114(�ل�سنة��2021
�بتعيني�وكيل�ونْقـل�وتعيني�وكالء�م�ساعدين�

�يف�وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين. 
بعد الطالع على الد�شتور، 

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )43( ل�شنة 2020 بنْقـل وتعيني وكالء م�شاعدين يف وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين، 

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2012 بتعيني مدير يف وزارة الأ�شغال، 

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  مدراء  2020 بتعيني  ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

والتخطيط العمراين، 

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�
�ملادة��لأوىل�

ـن املهند�س اإبراهيم ح�شن علي احلواج وكياًل للوزارة للزراعة والرثوة البحرية يف وزارة  ُيـعيَّ

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. 

�ملادة��لثانية�
وزارة  يف  الفنية  للِخـْدمات  امل�شاعد  الوكيل  علي  عبداللطيف  علي  كاظم  املهند�س  ُيـنَقـل 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ليكون وكياًل م�شاعدًا للطرق بذات الوزارة. 
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�ملادة��لثالثة�
ـن يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ُكـلٌّ من:  ُيـعيَّ

وكياًل م�شاعدًا للِخـْدمات الفنية.  1- المهند�شة هدى ميرزا عبا�س محمد ح�شن              

ـْرف ال�شحي. 2- ال�شيد فتحي عبداهلل فارع اإ�شماعيل                           وكياًل م�شاعدًا لل�شَّ

�ملادة��لر�بعة�
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

 

 

ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 14 نوفمـبـــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)115(�ل�سنة�2021
باملو�فقة�على��لن�سمام��إىل��تفاقية��إن�ساء��ملعهد��لعاملي�للنمو��لأخ�سر�

  

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة����������������ملك�مملكة��لبحرين��
بعد الطالع على الد�شتور،  

رة بتاريخ 20 يونيو 2012 يف ِرُيـو دي  وعلى اتفاقية اإن�شاء املعهد العاملي للنمو الأخ�شر، املحرَّ

جانريو بالربازيل،  

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،  

�ر�سمنا�بالآتي:��
�ملادة��لأوىل��

رة بتاريخ 20  الأخ�شر، املحرَّ للنمو  العاملي  املعهد  اإن�شاء  اإىل اتفاقية  على الن�شمام  ُووِفـق 

يونيو 2012 يف ِرُيـو دي جانريو بالربازيل، واملرافقة لهذا املر�شوم.  

�ملادة��لثانية��
على الوزراء واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـرِه يف اجلريدة الر�شمية.  

  

ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

 

�رئي�س�جمل�س��لوزر�ء���
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة��

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 16 نـوفـمبـــــــر 2021م
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با�سم��ساحب��جلاللة��مللك�حمد�بن�عي�سى�بن��سلمان��آل�خليفة
ملــــك�مملكـــة��لبحريــن

باجلل�سة��ملنعقدة�لدى�جلنة�ت�سوية�م�ساريع��لتطوير��لعقارية��ملتعرثة��
بتـــاريخ�2021/11/3

رئيــــــ�س اللجنة بح�شور القا�شي  �شــــالح اأحمد القطـــــــان    

ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي محمـــــد ميـــــرزا اأمـــان    

ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي ح�شـــــام محمد طلعــــــت         

ع�شو اللجنة وع�شوية الدكتور عبداهلل يو�شــف طـــــــالب             

ع�شو اللجنة وع�شوية ال�شيد عــارف حيـدر علي رحيمـي            

اأمين �شر اللجنة وبح�شور نــوفـــل نبيــــل بوب�شــــيت                           

�سدر��لقر�ر��لتايل
يف��مل�سروع�رقم��2021/05

�لم�سروع: دار العز 3،2
��ســـــــد

�لمطور: �شركة الزامل وال�شرحان العقارية 
� �

  بعد الطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.

 حيث اأن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإىل هذه اللجنة م�شروع دار 

العز 3،2 باعتباره م�شروعًا متعرثًا وفقًا حلكم املادة الرابعة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 

2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة. 

 وقد قامت اللجنة بتحديد جل�شة 2021/7/3 لدرا�شة امل�شروع، ثم تداول باجلل�شات منذ 

ذلك التاريخ ح�شبما وهو م�شطر مبحا�شرها، وقررت اللجنة و�شع �شارة احلجز على قيد العقار 

لدى اإدارة امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وقامت بن�شر اإعالن يف ال�شحف اليومية لبدء ا�شتالم 

طلبات الدائنني بامل�شروع، واإعالن ال�شركة املطورة باملثول اأمام اللجنة، كما قامت اللجنة بندب 

خبري حما�شبي لبحث ديون امل�شروع.

 وحيث اأن اللجنة اجتمعت مع ممثل ال�شركة املطورة وممثل البنك املرتهن مع وكيلة لبيان 

مديونيات البنك للم�شروع، حيث تبني للجنة اأن التعرث يف امل�شروع حا�شل يف عدم ت�شليم وثائق 

قر�ر�ت�جلنة�ت�سوية�م�ساريع��لتطوير��لعقارية��ملتعرثة
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امللكية للم�شرتين لعدم �شداد ال�شركة املطورة لدين البنك. 

   وحيث ورد للجنة تقرير اخلبري املحا�شبي املنتدب من قبل اللجنة لبحث مديونيات امل�شروع، 

وقامت اللجنة بدرا�شتها.

وبتلك   ،2021/11/3 جلل�شة  للدرا�شة  امل�شروع  حجز  اللجنة  قررت  تقدم  ما  على  وبناء 

اجلل�شة اأ�شدرت اللجنة قرارها الآتي:

�أوًل: بالن�شــبة للم�شــترين الذين قاموا ب�شداد كامل ثمن الوحدات ال�شكنية الذين قاموا ب�شرائها 
التقدم اإلى اللجنة ل�شتكمال اإجراءات نقل الملكية اإليهم غير محملة باأية اأعباء اأو التزامات.

ثانياً: بالن�شبة للم�شترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات ال�شكنية الرجوع اإلى 
اللجنة ل�شــداد تلك المبالغ وذلك ل�شــتكمال اإجراءات نقل الملكية اإليهم غير محملة باأية اأعباء 

اأو التزامات.

ثالثاً: الم�شترين الذين ح�شلوا على اأحكام ب�شاأن وحداتهم الخا�شة في الم�شروع عليهم التقدم 
اإلى اللجنة لعمل الت�شوية الالزمة ب�شاأنها.

�أمين��ل�سر����������������������ع�سو��������������������������������ع�سو��������������������������������رئي�س��للجنة

����������������������������������������ع�سو��������������������������������ع�سو
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با�سم��ساحب��جلاللة��مللك�حمد�بن�عي�سى�بن��سلمان��آل�خليفة
ملــــك�مملكـــة��لبحريــن

باجلل�سة��ملنعقدة�لدى�جلنة�ت�سوية�م�ساريع��لتطوير��لعقارية��ملتعرثة��
بتـــاريخ�2021/11/3

رئيــــــ�س اللجنة بح�شور القا�شي  �شــــالح اأحمد القطـــــــان           

وع�شوية القا�شي محمـــــد ميـــــرزا اأمـــان              ع�شو اللجنة

وع�شوية القا�شي ح�شـــــام محمد طلعــــــت             ع�شو اللجنة

وع�شوية الدكتور عبداهلل يو�شــف طـــــــالب             ع�شو اللجنة

وع�شوية ال�شيد عــارف حيـدر علي رحيمـي            ع�شو اللجنة

وبح�شور نــوفـــل نبيــــل بوب�شــــيت                    اأمين �شر اللجنة

�سدر��لقر�ر��لتايل
يف��مل�سروع�رقم��2021/01

�لم�سروع: مارينا ريف
��ســـــــد

�لمطور: �شركة مارينا ريف دفلوبمنت العقارية
� �

بعد الطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.

حيث اأن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإىل هذه اللجنة م�شروع مارينا 

ريف باعتباره م�شروعًا متعرثًا وفقًا حلكم املادة الرابعة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 

2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة. 

امل�شروع، ثم تداول باجلل�شات منذ  2021/7/3 لدرا�شة  اللجنة بتحديد جل�شة  وقد قامت 

ذلك التاريخ ح�شبما وهو م�شطر مبحا�شرها، وقررت اللجنة و�شع �شارة احلجز على قيد العقار 

لدى اإدارة امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وقامت بن�شر اإعالن يف ال�شحف اليومية لبدء ا�شتالم 

طلبات الدائنني بامل�شروع، واإعالن ال�شركة املطورة باملثول اأمام اللجنة، كما قامت اللجنة بندب 

خبري حما�شبي لبحث ديون امل�شروع.

وحيث اأن ال�شركة املطورة مع وكيلها قد مثلت اأمام اللجنة باجلل�شة املحددة لنظر امل�شروع 

واأفادوا باأن امل�شروع يف املراحل النهائية لمتامه، ومت تقدمي مذكرة �شارحة بذلك.
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البنك  لبيان مديونيات  املرتهن  البنك  بالجتماع مع  اللجنة  2021/8/4 قامت  تاريخ  ويف 

والإجراءات التي قام بها ل�شالح امل�شروع، وتبني اأن امل�شروع قد مت النتهاء منه واأنه قد مت تقدمي 

طلب ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري لإ�شدار الوثائق العقارية له. 

وحيث ورد للجنة تقرير اخلبري املحا�شبي املنتدب من قبل اللجنة لبحث مديونيات امل�شروع، 

وقامت اللجنة بدرا�شتها.

وبتلك   ،2021/11/3 جلل�شة  للدرا�شة  امل�شروع  حجز  اللجنة  قررت  تقدم  ما  على  وبناء 

اجلل�شة اأ�شدرت اللجنة قرارها الآتي:

�أوًل: بالن�شــبة للم�شــترين الذين قاموا ب�شداد كامل ثمن الوحدات ال�شكنية الذين قاموا ب�شرائها 
التقــدم اإلى اللجنة ل�شــتالم وحداتهم، وا�شــتكمال اإجراءات نقل الملكيــة اإليهم غير محملة باأية 

اأعباء اأو التزامات.

�ثانيــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذين في ذمتهم مبالــغ متبقية من ثمن الوحدات ال�شــكنية الرجوع 
اإلى اللجنة ل�شداد تلك المبالغ حتى يحق لهم ا�شتالم وحداتهم وا�شتكمال اإجراءات نقل الملكية 

اإليهم غير محملة باأية اأعباء اأو التزامات.

�ثالثاً: الم�شترين الذين ح�شلوا على اأحكام ب�شاأن وحداتهم الخا�شة في الم�شروع عليهم التقدم 
اإلى اللجنة لعمل الت�شوية الالزمة ب�شاأنها.

�أمين��ل�سر����������������������ع�سو��������������������������������ع�سو��������������������������������رئي�س��للجنة

����������������������������������������ع�سو��������������������������������ع�سو
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�قر�ر�رقم�)61(�ل�سنة�2021
�بنْقـل�وتعيني�مدر�ء

�يف�وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

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

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

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  يف  مدير  بتعيني   2017 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ُتـنَقـل ال�شيدة مرمي عبداهلل حممد اأمني مدير اإدارة م�شاريع البناء بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين لتكون مديرًا لإدارة امل�شاريع ال�شرتاتيجية بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين.

�ملادة��لثانية
ـن يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية ب�شئون البلديات. 1- ال�شيد يعقوب عبداهلل يعقوب ال�شادة  

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات.  2- ال�شيد خالد علي اأحمد الجالهمة  

مديرًا لإدارة م�شاريع البناء. 3- ال�شيدة دانة محمد اأحمد مظفر  

مديرًا لإدارة المخلَّـفات المنزلية. 4- ال�شيدة لمياء محمد جا�شم تلفت  

مديرًا لإدارة ال�شتمالك والتعوي�س.  5- ال�شيد يو�شف محمد جمعة الق�شاب  

مديرًا لإدارة �شيانة المباني. 6- ال�شيد �شباح عبدالخالق عي�شى ال�شباح  

مديرًا لإدارة هند�شة المواد. 7- ال�شيدة اأمل عبدالنبي عبداهلل خلف  

مديرًا لإدارة الثروة ال�شمكية. 8- ال�شيد ح�شين جعفر عبداهلل مكي  
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�ملادة��لثالثة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 نـوفـمبـــــــر 2021م
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�قر�ر�رقم�)62(�ل�سنة�2021
بنْقـل�وتعيني�مدر�ء�يف�جهاز��خلدمة��ملدنية

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، املعدَّ

رقم )55( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة املدنية،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 بتعيني مدير يف ديوان اخلدمة املدنية،

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

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

اإدارة التوظيف بجهاز اخلدمة املدنية لتكون مديرًا  ُتـنَقـل ال�شيدة نورة ماجد الغتم مدير 

لإدارة الأجور واملزايا الوظيفية بجهاز اخلدمة املدنية.

�ملادة��لثانية
ـن يف جهاز اخلدمة املدنية ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الترقيات. 1- ال�شيدة �شبيكة را�شد عبدالرحمن المناعي       

ـ�شي. 2- ال�شيدة ريم ح�شن حميد مرهون         مديرًا لإدارة الأداء الموؤ�شَّ

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 نـوفـمـبــــــر 2021م
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�قر�ر�رقم�)63(�ل�سنة�2021
باعتماد��لتقرير��ل�سنوي�لهيئة�جودة��لتعليم�و�لتدريب�للعام�2021

رئي�س مجل�س الوزراء:

الت العلمية، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهِّ

ار�شني يف  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ

اخلارج،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

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

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2021 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتدريب،

رقم  بالقرار  ال�شادر  الوطنية  والمتحانات  املراجعات  تقارير  اإ�شدار  نظام مراحل  وعلى 

)49( ل�شنة 2009،

لالإطار  العامة  ال�شيا�شات  وثيقة  على  املوافقة  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )12(  القرار  وعلى 

الت ال�شادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، الوطني للموؤهِّ

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ُيعتَمد التقرير ال�شنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2021، وُين�َشر ِوْفق نظام مراحل 

اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب ال�شادر بالقرار 

رقم )49( ل�شنة 2009.

�ملادة��لثانية
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ َن�ْشِره.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

 �شدر بتاريخ:  13 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق:  18  نوفـمــبـــــــر 2021م 
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�قر�ر�رقم�)2(�ل�سنة�2021
�بتعديل�بع�س��أحكام��لقر�ر�رقم�)1(�ل�سنة��2020بت�سكيل�جمل�س��إد�رة��سندوق

�لأمل�لدعم��مل�ساريع�و�ملبادر�ت��ل�سبابية

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2020 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واملبادرات ال�شبابية،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ي�شتبدل بن�س الفقرة الأوىل من القرار رقم )1( ل�شنة 2020 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق 

الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية، الن�س الآتي:

�شعادة  برئا�شة  ال�شبابية  واملبادرات  امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ل  »ُي�شكَّ  

ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �شئون ال�شباب والريا�شة، وع�شوية كلٍّ من:

1- ال�شيخ عبد اهلل بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة.

2- ال�شيد عبد اهلل جهاد الزين.

3- ال�شيد اأحمد يو�شف طالب.

4- ال�شيد عبد الرحمن عبد اهلل ال�شافعي.

5- ال�شيد �شمير زهير اأنطون اأوجي.

6- ال�شيد علي حبيب اأحمد قا�شم.

7- ال�شيد فوؤاد داوود نونو. 

8- ال�شيدة �شباح خليل الموؤيد. 

9- ال�شيد اأحمد اإبراهيم المعتز.

10- ال�شيدة هالة علي يتيم.«

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق واملعنيني -كٌل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ممثل�جاللة��مللك�لالأعمال��لإن�سانية�و�سئون��ل�سباب
نا�سر�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافـــــق: 18 نـوفـمبـــــــــر 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�قر�ر�رقم�)125(�ل�سنة�2021
�ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفي�وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

ـْبـط��لق�سائي ��سفة�ماأموري��ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 

ـقي احل�شابات اخلارجيني، وعلى  وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2021 ب�شاأن مدقِّ

الأخ�س املادة )53( منه،

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

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل�

ل موظفو اإدارة رقابة ال�شركات بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم،  يخوَّ

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

ـقي احل�شابات اخلارجيني، وهم: لأحكام املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2021 ب�شاأن مدقِّ

١-  علي عبدالنبي مرهون.

ـامي. 2- ح�شن عبداهلل الغنَّ

3- علي تقي العلوي.

4- اإبراهيم محمد عواجي.

5- دعاء عبدالإله المعلم.

6-  ح�شين عبداهلل من�شور.

7- ح�شين عبدالعزيز بوجيري.

�ملادة��لثانية�
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من تاريخ 1 دي�شمرب 2021.

وزير��لعدل�
و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 14 نوفـمـبــــر 2021م
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وز�رة��ل�سحة

�قر�ر�رقم�)107(�ل�سنة��2021
�بتعديل��ملادة��لأوىل�من��لقر�ر�رقم�)6(�ل�سنة����2020

باإعادة�ت�سكيل�جلنة��مل�ساءلة�بالهيئة��لوطنية�لتنظيم��ملهن�و�خِلْدمات��ل�سحية�
 

وزير ال�شحة: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 

ل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،  املعدَّ

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم 

ل بالقرار رقم )25( ل�شنة 2017،  املهن واخِلـْدمات ال�شحية، املعدَّ

لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  امل�شاءلة  جلنة  ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل   )6( رقم  وعلى القرار 

املهن واخِلـْدمات ال�شحية، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية، 

قرر��لآتي:�
مادة�)1(�

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )3( من الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم  )6( ل�شنة 2020 

باإعادة ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، الن�س الآتي: 

»3- الأ�شــتاذة نعمــت مبــارك ال�شــبيعي )ممثــل عن الهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن والِخـــْدمات 

ال�شحية( ع�شوًا اأ�شليًا«. 

مادة�)2(�
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

 

وزير��ل�سحة�
فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح�

�شدر بتاريخ:  11 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق:  16 نوفمــبــــــــر 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)316(�ل�سنة�����2021
بتحديد�ر�سوم�ت�سنيف��لأر��سي��مل�سنفة�

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

حتدد ر�شوم خدمات تغيري ت�شنيف العقارات امل�شنفة على النحو الآتي:

ر�شم تقديم الطلب مبلغ وقدره )10( دينار بحريني عن كل قطعة اأر�س يراد تغيير ت�شنيفها،   -1

ه. د هذا الر�شم ب�شرف النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ وي�شدَّ

ر�شــم تغيير الت�شنيف مبلغ يعادل )1%( من قيمة الأر�س بعد تغيير ت�شنيفها، على األ يقل   -2

الر�شم في جميع الأحوال عن )500( دينار بحريني كحد اأدنى.

�ملادة��لثانية
يخ�شه-  فيما  -كٌل  واملعنيني  العمراين  والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 18  نوفـمــبـــــــر 2021م 
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)317(�ل�سنة�����2021
�بتعديل�بع�س��أحكام��لالئحة��لتنفيذية

��للمر�سوم�بقانون�رقم�)3(�ل�سنة��1994ب�ساأن�تق�سيم�
ة�للتعمري�و�لتطوير��ل�سادرة�بالقر�ر�رقم�)56(�ل�سنة�2009 �لأر��سي��ملعدَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ة للتعمري  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، والتطوير، املعدَّ

الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املعدة للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )21( مكررًا من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

ة للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009،  1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

الن�س الآتي:

»على املالك �شداد ر�شم خدمات تق�شيم الأرا�شي، �شواء كان تق�شيمًا جزئيًا )تق�شيم قطعة 

الأر�س اإىل خم�س قطع اأو اأقل( اأو تق�شيمًا رئي�شيًا )تق�شيم قطعة الأر�س اإىل اأكرث من خم�س قطع 

مع تخطيط البنية الأ�شا�شية لالأر�س(، وذلك على النحو الآتي:

نها م�شــروع  1-  ر�شــم تقديــم الطلــب مبلغ وقدره )10( دينار بحريني عن كل قطعة اأر�س يت�شمَّ

التق�شيم.

نها م�شروع  2-  ر�شم درا�شة الطلب مبلغ وقدره )150( دينار بحريني عن كل قطعة اأر�س يت�شمَّ

التق�شيم«.
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�ملادة��لثانية
يخ�شه-  فيما  -كٌل  واملعنيني  العمراين  والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 18  نوفـمــبـــــــر 2021م 



العدد: 3565 – الخميس 18 نوفمبر 2021

98

وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�قر�ر�رقم�)125(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�وْقف��لعمل�بالرتخي�س��ل�سياحي�ملِـرفق�حو�ر�بفندق��مل�سعل�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شنيف الفنادق وال�شقق الفندقية وِخـْدمات تقدمي 

املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْنـح وجتديد تراخي�س اخِلـْدمات ال�شياحية،

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

قرر��لآتي:
مادة�)1(

يوَقـف العمل بالرتخي�س ال�شياحي مِلـرفق حوار بفندق امل�شعل ملدة اأ�شبوعني، وذلك لإخالل 

ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
ز�يد�بن�ر��سد��لزياين

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 15 نوفـمــبــــــر 2021م



العدد: 3565 – الخميس 18 نوفمبر 2021

99

وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�قر�ر�رقم�)126(�ل�سنة�2021
�ب�ساأن�وْقف��لعمل�بالرتخي�س��ل�سياحي

ملِرفق�ميان�بفندق�مونرو

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شنيف الفنادق وال�شقق الفندقية وِخـْدمات تقدمي 

املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْنـح وجتديد تراخي�س اخِلـْدمات ال�شياحية،

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

قرر��لآتي:
مادة�)1(

يوَقـف العمل بالرتخي�س ال�شياحي مِلرفق ميان بفندق مونرو ملدة اأ�شبوعني، وذلك لإخالل 

ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
ز�يد�بن�ر��سد��لزياين

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 15 نوفـمــبــــــر 2021م
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�ملجل�س��لأعلى�لل�سحة

�قر�ر�رقم�)74(�ل�سنة�2021
���بتعديل�بع�س��أحكام��لقر�ر�رقم�)40(�ل�سنة�2016

�ب�ساأن�مدة��سالحية�تر�خي�س�ُمـز�ِويل��ملهن��ل�سحية
و�سروط�جتديدها

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاِونة، وعلى الأخ�س املادة )12( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 

وعلى الأخ�س املادة رقم )11( منه،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار  رقم )17( ل�شنة 2016 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�س وِخـْدمات الهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية، املعدل بالقرار رقم )5( ل�شنة 2020، 

  وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2016ب�شاأن مدة �شالحية تراخي�س ُمـزاِويل املهن ال�شحية

و�شروط جتديدها،

وبناًء على موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأوىل

ُتـ�شتبَدل عبارة )ثالث �شنوات( بعبارة )خم�س �شنوات( الواردة يف املادة الأوىل من القرار 

رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن مدة �شالحية تراخي�س ُمـزاِويل املهن ال�شحية و�شروط جتديدها.
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�ملادة��لثانية
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س��ملجل�س��لأعلى�لل�سحة
�لفريق�طبيب�حممد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 14 نوفمــبـــــر 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)296(�ل�سنة��2021
ب�ساأن�ت�سنيف�وتغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�بوري/�جممع��756

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��لآتي:
مادة�)1(

العقار  من  املتبقي  اجلزء  ت�شنيف  ـر  ويغيَّ معتَمـدًا  ت�شنيفًا  يحمل  ل  الذي  اجلزء  ي�شنَّف 

رقم 07032784 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات 

القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا  بالكامل  للعقار   )PS( العامة  واملرافق 
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وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009. 

مادة�)2(�
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار. 

 

مادة�)3(�
ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره. 

 

��
���������������������������������������������وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف�
 

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 8  نوفـمــبـــــــر 2021م 
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)297(�ل�سنة��2021
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة��للوزي/�جممع��1016

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، 

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

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

2009، وتعديالتها، 

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، 

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

قرر��لآتي:��
مادة�)1(�

ـر ت�شنيف العقارين رقم 10044768 ورقم 10044769 الكائَنـني يف منطقة اللوزي- جممع  يغيَّ

اأ )RHA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق  ال�شكن املت�شل  1016 من ت�شنيف مناطق 

ـق عليهما ال�شرتاطات  العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

 

��
���������������������������������������������وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف�
 

 �شدر بتاريخ: 3 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 8  نوفـمــبـــــــر 2021م 
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)298(�ل�سنة��2021
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف��عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة�عايل/�جممع��740

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��لآتي:
مادة�)1(

ـر ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة يف منطقة عايل/ جممع 740 من ت�شنيف مناطق  يغيَّ

وثائق  يتنا�شب مع  اأ - )RA( مبا  ال�شكن اخلا�س  اإىل ت�شنيف مناطق   /)US( الدرا�شة قيد 

 )RA( - ـر ت�شنيف العقار رقم 07017493 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ امِلـْلـكية، ويغيَّ
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اأ - )RA( مبا  ال�شكن اخلا�س  اإىل ت�شنيف مناطق   )US( - الدرا�شة وت�شنيف مناطق قيد 

ورقم   07018939 ورقم   07018938 رقم  العقارات  ويغريَّ ت�شنيف  امِلـْلـكية،  وثيقة  يتنا�شب مع 

13210062  من ت�شنيف مناطق قْيـد الدرا�شة - )US( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

العامة - )PS( مبا يتنا�شب مع وثائق امِلـْلـكية، بالإ�شافة اإىل اإزالة الت�شنيف الزائد عن الطريق 

رقم 4011 الواقع بني العقارات ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

 

مادة�)2(�
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار. 

 

مادة�)3(�
ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره. 

 

��
���������������������������������������������وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف�
 

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفـمــبــــــــر 2021م 
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��إعالن�رقم�)10(�ل�سنة��2021
�ب�ساأن�قر�ر�ت��لرت�سية��ل�سادرة�يف��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت�

خالل��سهر��أكتوبر��2021

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

ال�شادرة يف  الرت�شية  قرارات  ُتـن�َشـر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الآتية:

فحة ص 1 من 17

تقرير الترسيات الشهري
31/10/2021من:  إلـى:  01/10/2021

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

395,284.500 AEON SOFTWARE PVT. LTD. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة تصميم وتطوير برامج التدريب على التعلم اإللكتروني GAA-Q-028-21 1

395,284.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

األمانة العامة للتظلمات
عمالت أخرى  دينار بحريني  ئز العطاء الفا # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

360,000.000 محمد احمد المهزع  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مكاتب لألمانة العامة للتظلمات  تجديد TB/20331/2015 1

360,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

األمانة العامة لمجلس الوزراء
أخرى ت  عمال دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

7,560.000 BASMA SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد عقود تنظيف وتوفير مستخدمي مكاتب مع شركة البحرين للخدمات  
ة )بسمة(  والصيان

تجديد TB/25398/2018 1

7,560.000 بالدينار البحريني:  لترسياتمجموع ا

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

601,733.500 DELMON POULTRY CO 1 المواد والمعدات  طن علف دجاج بياض  3623توريد  مناقصة GPC-5/2021  1

601,733.500 ات بالدينار البحريني: الترسيمجموع  

 

فحة ص 2 من 17

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

45,973.750 SNIC INSURANCE 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار انلتأمين الصحي لموظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسا مناقصة TB/01/2019 1

45,973.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

69,000.000 لخليجية لالستثمار العقاري الشركة العربية ا 1 مارالخدمات والمزايدات واالستث استئجار مواقف لموظفي النيابة العامة تجديد TB/4631/2006 1

17,010.000 SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تنظيف مبنى النيابة العامة والمباني التابعة لها  تمديد 1/2019 2

86,010.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

ة انترنت البحرين البد
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

33,396.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

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

تجديد TB/24631/2017 1

15,509.880 BNET B.S.C 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

بين مركزي  STM-4 1Gتجديد وترقية اتفاقية خدمة الربط المحلي من سعة 
JUFFAIR NOCوالجفير    SEEF NOCي السيف عمليات البدالة ف

تجديد TB/27876/2019 2

48,905.880 ات بالدينار البحريني: الترسيمجموع  

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

250,702.200 MEDGULF TAKAFUL 1 ت والمزايدات واالستثمارالخدما -2020توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي بنك اإلسكان والشركات التابعة 
2023 

تجديد EB/2020/E 01  1

250,702.200 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

بوليتكنك البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  نوع ال رقم المناقصة  #

116,424.000 MEDGULF TAKAFUL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة رين بوليتكنك وعائالتهمي لموظفين بح التأمين الطب BP/003/2021  1

116,424.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 



العدد: 3565 – الخميس 18 نوفمبر 2021

112

فحة ص 3 من 17

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

23,562.000 SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO

1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

صيانة المصاعد بجامعة البحرين  تجديد TB/21517/2015 1

3,780.000 KONE 1 اإلنشاءات واالستشارات  
دسية الهن

صيانة المصاعد بجامعة البحرين  تجديد TB/21517/2015 2

296,121.000 AL MOAYYED COMPUTER 1 واالستثمار  داتالخدمات والمزاي منظومة إدارة بيانات الجامعة  تجديد 7/2011 3

182,228.256 STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة فير خدمات المراسلة " مستخدمي مكتب " في جامعة البحرين تو UOBP/24/2019 4

1,514,429.280 ية شركة أبراج بن عيد العقار 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات التنظيف في جامعة البحرين   مناقصة UOBP/7/2021 5

34,000.000 طباعة شركة الجفالي ألنظمة ال 1 المواد والمعدات  التعاقد المباشر مع شركة وليد أحمد الجفالي  مناقصة TB/22585/2016 6

84,480.517 I MACHINES 1 والمعدات واد الم SUPPLYING MAC COMPUTERS TO THE UNIVERSITY 
OF BAHRAIN

مناقصة UOBQ/1/2021  7

2,138,601.053 ار البحريني: مجموع الترسيات بالدين

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

98,074.200 ASHRAFS 1 المواد والمعدات  مناقصة تأجير شاشات عرض عمالقة لفعاليات حلبة البحرين الدولية  BIC/10/2021 1

130,000.000 نادي البحرين لسباقات السرعة   1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ( DRAGالجوائز النقدية لسباقات السرعة ) مناقصة TB/29734/2020 2

486,331.000 PICO INTERNATIONAL 1 المواد والمعدات  مناقصة 2022-2021مناقصة لعرض األلعاب النارية  BIC/08/2021  3

714,405.200 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

العقاري  لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  المناقصة م رق #

9,000.000 GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C

1 واالستشارات اإلنشاءات 
الهندسية 

MUHARRAQ WATERFRONT DEVELOPMENT أمر تغييري  edamah/dev/033/2016 1

-7,500.000 ALFATEHEEN TRADING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار   -الواقعة بمنطقة عسكر بصورة مؤقتة  ض األر  نمء طلب الموافقة لتأجير جز
شركة الفاتحين للتجارة

أمر تغييري  TB/23523/2017 2

4,726,621.264 TRAFCO GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار اتفاقية االيجار الموقعة مع مجموعة ترافكو  تمديد TB/30898/2021 3

فحة ص 4 من 17

63,000.000 ه ركوشركة التميمي ومشا 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تجديد  توفير خدمات قانونية لشركة البحرين لالستثمار العقاري Edamah/LGL/102/2019 4

4,791,121.264 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  ع الموضو نوع لا رقم المناقصة  #

71,346.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 ط النف ترخيص تثبيت وتشغيل ماكينة الصراف اآللي في محطات الخدمة لشركة بابكو  
 ( سنوات )السوق المركزي، شرق عوالي، توبلي والحد( 5للتزويد لمدة خمسة )

مزايدة  TB21008 1

71,346.000 ريني: بالدينار البح ياتمجموع الترس

شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

64,564.089 HAVELOCK ONE INTERIORS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التعاقد المباشر لشراء أثاث  
من شركة  HAVELOCK ONE INTERIORSائر الجز ج الب لشاطئ

مناقصة TB/31064/2021 1

64,564.089 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

230,000.000 ALLIED MIDDLE EAST 1 ط نفلا مال توريد المعدات والمواد  توفير خدمات السقاالت الذي يتضمن أداء المقاول ألع
والموظفين 

تمديد RFP/Tatweer/102/2017 1

163,792.005 KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 1 النفط  مناقصة معدات و مستلزمات األمن و السالمه  وتوفيرعقد لمده ثالث سنوات لشراء  RFP/TWR/2020/87  2

2,037,930.000 ACCESS & COATING GULF CO. 
W.L.L.

1 النفط  مناقصة سنوات  5توفير خدمات السقاالت لمدة  TP-747-2021 3

76,000.000 BAHRAIN WORKSHOP CO 1 النفط  اصالح المضخات وتصنيعها أمر تغييري  RFP/Tatweer/183/2018 4

128,187,306.000 TDE OVERSEAS LTD. 1 النفط  PROVISION OF COMPRESSION SERVICES PHASE 7 -
FINANCIAL SUBMISSION

RFP/TWR/2020/84

مناقصة TP-513-2019_SA-342-
2019

5

995,148.000 ALMOAYYED COMPUTERS 1 النفط  مناقصة : علوم البيانات والدعم الهندسي للذكاء االصطناعي4.0النفط والغاز  TP-700-2020 6

3,346,546.000 PKE GULF 1 النفط  مناقصة خدمات توفير الصيانة وتحسينات النظام األمني االلكتروني لمشروع حقل البحرين TP-733-2021 7

1,328,063.350 TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES

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

SPARES 

مناقصة TP-757-2021 8

5,814,152.000 SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 النفط  COILED TUBING SERVICES مناقصة TP-688-2020 9
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فحة ص 5 من 17

5,783,531.000 ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES

2

11,597,683.000 المجموع )د.ب.(: 

397,024.460 TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES

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

SPARES 

مناقصة TP-756-2021 10

2,007,888.000 MASTER FLO 1 النفط  مناقصة عقد طويل األجل لتمديد قطع غيار من شركة ماستر فلو  TP-739-2021 11

62,000.000 GRIP MACHINERY & RELIABILITY 
SERVICES

1 النفط  اصالح المضخات وتصنيعها أمر تغييري  RFP/Tatweer/183/2018 12

294,551.500 حسن ابراهيم بوكمال واوالده  1 النفط  LONG TERM PURCHASE AGREEMENT FOR THE 
SUPPLY OF BRAY SPARES

ةمناقص TP-673-2020 13

150,723,932.315 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

42,000.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 الطيران  BAHRAIN AIRPORT COMPANY (BAC) OVERDRAFT 
FACILITY

أمر تغييري  BAC/226/2018 1

11,938,440.150 REDX INDUSTRIES CO 1 الطيران  مناقصة عقد أعمال الصيانة لساحة المطار بالجانب الجوي بمطار البحرين الدولي  RFP/BAC/2021/43  2

388,527.960 PARAGON TRADING 1 الطيران  تعبئة أنظمة تعطير الهواء لفتحات التهوئة و   دةوإعا  نةتوفير، تركيب، صيا
 المكيفات بمطار البحرين الدولي

مناقصة RFP/BAC/2021/29 3

104,491.777 BATELCO 1 المواد والمعدات  مناقصة توسعة سعة تخزين كاميرات الحماية من جيل هواوي لمطار البحرين الدولي  RFP/BAC/2021/21  4

12,473,459.887 موع الترسيات بالدينار البحريني: جم

شركة ممتلكات البحرين القابضة
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

249,370.000 SOLOVIS 1 واالستثماروالمزايداتالخدمات PROVISION OF MULTI ASSET CLASS PORTFOLIO 
MANAGEMENT SOLUTION

تجديد TB/30845/2021 1

249,370.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

فحة ص 6 من 17

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

141,000.000 KPMG/FAKHRO 1 النفط   مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيافي  شركة بابكوم األمن السيبراني ل تقيي
 التشغيلية. 

مناقصة T19598)24( 1

45,685.000 AF WILLIS BAHRAIN WLL 1 النفط  مناقصة تأمين المسئولية عن تزويد الطائرات بالوقود وعن المنتجات T26546 )24( 2

87,329.890 CTS MIDDLE EAST 1 النفط  مناقصة 712أللمنيوم للخزان رقم من ابة قف ذو قشراء س   Q22078 )32( 3

290,820.000 Y.K ALMOAYYED & SONS 1 النفط  مناقصة توريد كابالت عالية الجهد  Q30434 )58( 4

54,562.500 ALHAMRANI 1 النفط  PURCHASED OF EMPTY DRUMS FOR REACTOR 
CATALYST UNLOADING

مناقصة Q27195 )53( 5

309,758.000 GREEN INNOVA TRADING 1 المواد والمعدات  عقد خدمات التشغيل والصيانة لمشروع البحرين التجريبي لتوليد الطاقة باستخدام  
األلواح الشمسية 

تجديد T180065)53( 6

700,007.000 SUEZ WATER TECHNOLOGIES &
SOLUTIONS

1 النفط  RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT 
REFINERY

تجديد T160158 7

120,260.000 SCHMIDT-CLEMENS SPAIN 1 النفط  صةمناق 2توريد أنابيب لمحفزات مصلح الهيدروجين في وحدة الهيدروجين رقم  Q25970 )65( 8

122,695.900 GULF PHARMACIES 1 النفط  مختبر مستشفى  الكيمياء العضوية ل  لجهاز تحليالغيار ل وقطع توفير الكواشف 
 سنوات  3بعقد زمني لمده  -العوالي 

مناقصة Q21918)24( 9

126,200.000 ALKOMED ENGINEERING SERVICES 
COMPANY WLL

1 نفط ال عدات المطبخ  ة لم( سنوات لتوفير خدمات الصيان4اتفاقية شراء مدتها أربع )
 المطبخ  وأنظمة إخماد حريق شفاط 

اقصةنم T27648 )43( 10

24,633,083.000 ENERSERV WLL 1

24,633,083.000 COMMISSIONING SPECIALIST 
SERVICES MIDDLE EAST 

2

49,266,166.000 : المجموع )د.ب.(

النفط  مناقصة المصفاة  توفير خدمات أيدي عاملة متخصصة لمشروع تحديث T25016 )39( 11

USD 589,920.000 222,989.760* SECRETARIAT INTERNATIONAL 1 النفط  مناقصة مستشار تقني لبرنامج تحديث المصفاة  T26344 )39( 12

51,487,474.050 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 
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شركة هال بحرين للضيافة
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  مناقصة ال  رقم #

53,856.000 TASHEELAT CAR LEASING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مناقصة تسجيل المسافرين للرحلة من المنزل جل خدمة توفير سيارات مع سائق من أ RFP/HALA/18/2021  1

53,856.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

357,265.000 SILK WAY BUSINESS AVIATION 1 ران الطي GROUND HANDLING SERVICES AT HEYDAR ALIYEV 
INTERNATIONAL AIRPORT IN BAKU (AZERBAIJAN)

مناقصة 17-03-1790-BTB 1

84,089.000 KLM - ROYAL DUTCH AIRLINES 1 الطيران  قصةمنا إيطاليا -مطار فيوميتشينو الدولي  -الدعم الفني للطائرات وصيانة الخط في روما  21-04-2283-BTB 2

-2,058.000 FLIGHT GLOBAL 1 الطيران  AGREEMENTS NEGOTIATION: DIIO SCHEDULE 
REFERENCE SERVICES AND INNOVATA SERVICES

تغييري ر أم TB/23079/2016 3

103,482.000 EGYPT AIR MAINTENANCE & 
ENGINEERING

1 الطيران  AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT LINE
MAINTENANCE CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT 

مناقصة 21-06-2299-BTB  4

196,650.000 ALMOAYYED COMPUTERS 1

33,600.000 ALMOAYYED COMPUTERS 2

61,864.000 ZAYANI COMPUTER SERVICES 3

292,114.000 المجموع )د.ب.(: 

الطيران  مناقصة لمحمولة والشاشات المكتبية وا شراء أجهزة الكمبيوتر 21-04-2286-BTB 5

205,804.000 THE BOEING CO 1 الطيران  غقبل شركة البوينمهام األجهزة من  شراء وتطبيق خطة الصيانة وإدارة  تجديد 17-12-1742-BTB 6

36,916.000 SITA INC. B.V 1 واالستثماروالمزايداتالخدمات CUTE CONTRACT AT TRIVANDRUM (TRV) AIRPORT تجديد TB/26102/2018 7

4,985,627.000 DANATA 1 الطيران  GROUND & CARGO HANDLING SERVICES AT DUBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT & DUBAI WORLD 

CENTRAL (DWC)

مناقصة TB/9289/2009 8

120,052.936 GOLD AWIN LEOVIC GROUP 1 ران الطي الرأس وغطاء وسادة لطائرات طيران الخليجاء مسند توفير غط تمديد 18-11-1906-BTB 9

333,600.000 ZIBO RAINBOW AIRLINE APPLIANCE 1 الطيران  المسافرين على طيران الخليج  لألطفالهدايا حزمة  اءشر تمديد 18-08-1875-BTB 10

205,950.000 AERO SECUR 1 الطيران  ارلز ديقول الدولي باريسفي مطار تش خدمات األمن تجديد 18-11-1904-BTB 11

157,969.000 AIRPORTS OF THAILAND 1 الطيران  DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING 
SERVICES AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT, 

THAILAND

مناقصة TB/30638/2021 12

فحة ص 8 من 17

124,793.000 TRUE NORTH GSA 1 الطيران  مناقصة وكيل سفريات شحن في الفلبين  20-10-2216-BTB 13

182,091.000 ACCELYA KALE SOLUTIONS LTD 1 ران الطي FARE FILING SERVICE THROUGH ATPCO-AIRLINE 
TARIFF PUBLISHING COMPANY 

مناقصة 21-02-2259-BTB 14

17,923.500 EGYPTAIR MAINTENANCE & 
ENGINEERING

1 الطيران  مصر  –الدعم الفني والصيانة في مطار شرم الشيخ الدولي  تجديد 18-4-1832-BTB 15

126,483.520 EGYPTAIR MAINTENANCE &
ENGINEERING

1 الطيران  TECHNICAL SUPPORT, LINE MAINTENANCE AT BEN 
GURION AIRPORT - TEL AVIV (TLV) ISRAEL

تجديد TB/30794/2021 16

368,743.000 GLOBE AIR CARGO 1 الطيران  مناقصة المتحدة أيرلندا وكيل المبيعات العامة للشحن في المملكة  20-11-2232-BTB 17

7,700,844.956 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

غرفة البحرين لتسوية المنازعات
عمالت أخرى  دينار بحريني  ز الفائ العطاء  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

40,166.700 TAZUR COMPANY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار حرين لتسويه النزاعات غرفة الب ي لموظفيمين الصح تأ تجديد BCDR-01-2019 1

40,166.700 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

مجلس الشورى 
عمالت أخرى  دينار بحريني  اء الفائز عطال # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

65,165.880 الشرق األوسط شركة المؤيد للكمبيوتر  1 ت واالستثمارالخدمات والمزايدا  تجديد اتفاقية مجلس الشورى مع شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط  
شركة مايكروسوفت (  )تراخيص

تجديد TB/30917/2021 1

65,165.880 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

مجلس المناقصات والمزايدات
ت أخرى عمال دينار بحريني  ائز العطاء الف # القطاع  ضوع المو  النوع  رقم المناقصة  #

72,154.476 شركة صلة الخليج 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار جلس المناقصات والمزايدات مركز االتصال لم العقد التكميلي لتقديم خدمات  مناقصة TB/31040/2021 1

72,154.476 يات بالدينار البحريني: مجموع الترس

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

108,000.000 TROWERS & HAMLINS 1 ات  ءات واالستشارنشااإل
الهندسية 

مناقصة تقديم خدمات قانونية دولية RFP/GFG/2021/04  1

108,000.000 حريني: مجموع الترسيات بالدينار الب
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التنظيم العقاري سة  مؤس
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

42,675.150 MICROCENTER 1 زايدات واالستثمارت والمالخدما ع الخرائط ثالثة األبعادلمشرو ARCGISشراء برنامج  مناقصة TB/30732/2021 1

42,675.150 ني: بالدينار البحريمجموع الترسيات 

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

9,250.000 INTREPID MARKETING AND 
COMMUNICATIONS PRIVATE 
LIMITED

1 رالخدمات والمزايدات واالستثما ي جمهورية الهند المكاتب التمثيلية ف تمديد BTEA142/2020 1

104,800.000 PICO INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار   WTMرضي رض لمعرض السفر والسياحة لمعصتي عع وتشييد منإنشاء وتصني
2021برشلونا لسنة IBTMفي لندن ومعرض 

مناقصة BTEA/185/2021 2

20,676.600 MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات ادارة محتوى وسائل التواصل االجتماعي لصفحة رزنامة فعاليات مملكة 
البحرين

تجديد BTEA/155/2021 3

134,726.600 موع الترسيات بالدينار البحريني: مج

هيئة التخطيط والتطوير العمراني
الت أخرى مع ي دينار بحرين  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

35,465.400 VAM SYSTEMS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المعلومات لة المتخصصة بتقنيةد األيدي العامويتز تجديد TB/27823/2019 1

34,108.200 DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 ستثمارمات والمزايدات واالخدال توريد منظفين وسائقين لهيئة التخطيط والتطوير العمراني لمدة سنتين تجديد UPDA/2019/02 2

69,573.600 ني: ريبالدينار البح مجموع الترسيات

ة الكهرباء والماءهيئ
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  ناقصة رقم الم #

48,371.200 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 المواد والمعدات  سنوات.  3لمدة  والماء صيانة المبنى الرئيسي لهيئة الكهرباء  تجديد 2018-156-RP-FRSD 1

60,000.000 KPMG/FAKHRO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ةمناقص ث سنوات مالية تقديم خدمات التدقيق الخارجي لمدة ثال  2021-060-PM-FRSD 2

1,370,075.000 محمد عبدالرحمن البحر  1 المواد والمعدات  لكهرباء وار للمحطة ح  CATERPILLERمولد كهربائي نوع  وتركيب شراء  مناقصة TB/29932/2021 3

595,649.135 PRYSMIAN POWERLINK 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

  2013-2009لألعوام  تكيلو فول  400مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
  LOOP CIRCUITالخاصة بأعمال الدائرة الحلقية   B2طرح حزمة العمل  

 440جهد 

ي أمر تغيير 4664/2014/3100 4

USD 483,895.500 182,912.499* SAP MIDDLE EAST & NORTH 1 تثمارواالسوالمزايداتالخدمات PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES تجديد 184/2009/6000 5

فحة ص 10 من 17

AFRICA

2,831,025.000 BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO

1 الستثماروا  الخدمات والمزايدات (سنوات )مقتصرة على  3يم خدمات التأمين لهيئة الكهرباء والماء لمدة ثالث ))تقد
فوقها من المصنف العالمي  اء موجب فماكات التأمين الحاصلة على تصنيف بشر

 ا ما يعادلهأي ام بست او 

مناقصة 2020-167-RP-ISSD  6

263,000.000 TRACTEBEL ENGINEERING 1 ت واالستشارات  ااإلنشاء
لهندسية ا

مناقصة والماء  تحديث الجزء الخاص بنقل الكهرباء في الخطة الرئيسية لهيئة الكهرباء 4667/2021/3100 7

116,230.500 MODERN GLOBAL CLEANING SPC 1 المواد والمعدات  ء  باتقديم خدمة التخلص من المخلفات في المكاتب والمحطات التابعة لهيئة الكهر
( سنوات 3والماء ولمدة )

أمر تغييري  2018-116-RP-FRSD 8

82,160.750 ABB ELECTRICAL & AUTOMATION 1 المواد والمعدات  مناقصة في الخطوط الهوائية بشبكة توزيع الكهرباء  لالستخدام وحدة المصهر الطردي  2020-210-PP-EDD 9

160,040.000 بي اتش التجارية ش ش  1 ت واالستثمارلخدمات والمزايدا ا تزويد وتركيب نظام تحصيل البيانات وإدارة العدادات الذكية  
“GRIDSTREAM AIM ” 

مناقصة 2021-053-PS-EDD 10

39,733.200 JALAL IONICS CO 1 المواد والمعدات  مناقصة تزويد مياه الشرب المعبأة ومبرداتها 2021-093-RP-FRSD 11

945,243.000 NGN INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار صةمناق طور لعدادات المياه الذكية توسعة نظام البنية التحتية المت 2020-166 -PP-GIS  12

198,000.000 البحر  نعبد الرحممحمد  1 المواد والمعدات  مناقصة 1100بائية ذات قدرة ( مولدات كهر3تزويد الهيئة بعدد ثالثة ) 2021-125-PS-EDD  13

115,000.000 COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

1  حامض الكبريتيك لمواد والمعدات ا
 

PT/CSD/OK/2021/052   14 مناقصة

37,520.000 شركة دار المستقبل  1 PT/CSD/MH/2021/066   15 مناقصة قواطع كهربائية المواد والمعدات 

349,950.000 DEERA EXHIBITION 1  كابالت أرضية  المواد والمعدات 
 

PT/CSD/MM/2021/064   61 مناقصة

38,073.675 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1  قطع غيار إلدارة نقل المياه المواد والمعدات 
 

PT/CSD/KA/2021/047   17 مناقصة

183,889.480 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1  أنابيب حديد الدكتايل وملحقاتها لمواد والمعدات ا
 

PT/CSD/MH/2021/056   18 مناقصة

7,616,873.439 يات بالدينار البحريني: مجموع الترس

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  قصة رقم المنا #

1,580,559.567 خليجشركة صلة ال 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ة البحرينلمع السادة ص العقد المركزي مناقصة TB/30889/2021 1

1,919,093.333 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تطوير ودعم الخدمات اإللكترونية  مناقصة iGA/2021/03 2
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19,530.000 ZAJIL PRESS W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار بكة مجلس التعاون الخليجياالتصال بش تجديد TB/22609/2016 3

17,850.000 ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING

1 المواد والمعدات  تجديد عقد الصيانة للمولدات الكهربائية تجديد  4

23,144.100 BATELCO 1 واالستثماروالمزايداتالخدمات UC MANAGEMENT تجديد TB/29651/2020 5

3,560,177.000 بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات

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

9,496.000 LST MIDDLE EAST 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

تطوير نظام إدارة الطيف الترددي  تغييري  أمر TB/30654/2021 1

9,496.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

هيئة تنظيم سوق العمل 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  صة قرقم المنا #

29,052.000 SEEF PROPERTIES B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ق قع خاص للهيئة في مجمع سيف المحرمو استئجار تجديد TB/24161/2017 1

29,052.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

وزارة اإلسكان
عمالت أخرى  دينار بحريني  ائز العطاء الف # ع القطا الموضوع  النوع  قم المناقصة ر #

3,719,689.033 MOAHMMED A MOHSIN AL KHARAFI 
& SONS

1 واالستشارات اإلنشاءات 
ة الهندسي

EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT PHASE 1 -
INFRASTRUCTURE WORK

- KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT

أمر تغييري  SP/08/14 1

397,767.000 YOUSUF AL MANNAI EST. 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

فن والتسوية العامة،  ة شامال تجهيز الموقع وأعمال الدوحدة سكني 109إنشاء عدد 
في منطقة المحرق  207، مجمع 141موقع 

أمر تغييري  HP/15/10 2

-6,561.675 AL QAWAREER CONTRACTING CO. 1 الستشارات  اإلنشاءات وا
ة الهندسي

 D11وحدة سكنية نوع  81أعمال بناء عدد 
A  مقاولة رقم  لبحير،افي منطقة   937، مجمع 230موقع

أمر تغييري  HP/28/16 3

4,110,894.358 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 
عمالت أخرى  دينار بحريني  طاء الفائز الع # لقطاع ا الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

513,888.045 ارات الكيميائية والتجارة وادارة العق بوابة ايما للصناعة  1 المواد والمعدات  توريد الكلور السائل الى محطة المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه 
 الصرف الصحي 

مناقصة SES-20/0036 1

340,852.419 ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

للبنات وأعمال الصيانة الشاملة   الشاملة لمدرسة جد حفص الثانوية أعمال الصيانة
 لمدرسة هاجر االبتدائية للبنات

مناقصة BMD-21/0006  2

فحة ص 12 من 17

19,064.200 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 شارات  نشاءات واالست اإل
الهندسية 

الصرف الصحي المعالجة مياهتشغيل شبكة  أمر تغييري  SES-13/0010 3

649,477.000 MC6 CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

مناقصة (  ٨ )عددأعمال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية  SES-21/0004  4

371,800.000 رايا للمقاوالت  الس 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

سة غرناطة االبتدائية  درسة أوال االعدادية للبنين ومدرأعمال الصيانة الشاملة لم 
 للبنات

مناقصة BMD-21/0010  5

327,924.870 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات  
لهندسية ا

رسة زينب اإلعدادية للبنات ومدرسة كرانة االبتدائية  ة الشاملة لمدصيانأعمال ال
 للبنات

مناقصة BMD-21/0016 6

396,770.000 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

بتدائية أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة النعيم الثانوية للبنين ومدرسة حطين اال
 للبنين.

اقصةمن BMD-21/0011  7

563,085.022 محمد سيف عجالن المناعي  1 اإلنشاءات واالستشارات  
سية الهند

ة االستقالل التجارية الثانوية للبنات وأعمال الصيانة أعمال الصيانة الشاملة لمدرس
 الشاملة لمدرسة الحد اإلعدادية للبنات 

مناقصة BMD-21/0007  8

96,434.322 JAHECON 1 واالستشارات  اإلنشاءات 
الهندسية 

مجمع األفنيوز  إضافة مسارين للدوران العكسي على شارع الملك فيصل باتجاه
 التجاري

مناقصة RDS-21/0032  9

105,462.554 JAHECON 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

لقرب من  ن باإلى شارع الشيخ خليفة بن سلماإنشاء منفذ من شارع الملك فيصل 
 سيتي سنتر التجاري مجمع 

مناقصة RDS-21/0028 10

129,178.186 دودة ذ.م.م. يوكو للهندسة المح  1 تشارات  اإلنشاءات واالس
الهندسية 

انشاء شبكة الصرف الصحي لمجموعة متعددة من برنامج اإلسكان في غرب  
 ٥٥٧مجمع  -البديع 

صةمناق SES-20/0006 11

22,000.000 GULF EQUIPMENT & TECHNOLOGY 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

الثالثية في ة لضواغط الهواء بمحطة المعالجة خدمات الصيان -الصرف الصحي 
مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

تمديد SES-17/0001 12

639,792.310 NATIONAL EXCAVATION EST 1 ات  اإلنشاءات واالستشار
لهندسية ا

)المرحلة  951مجمع  -تطوير طرق المنطقة الصناعية جنوب ألبا مشروع
 األولى(

مناقصة RDS-21/0005  13

112,000.656 شركة يوكو للهندسة المحدودة  1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

مناقصة عالي  - 738مجمع  -حافظة الشمالية إعادة تأهيل عدد من الطرق في الم RDS-21/0051  14

101,044.177 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L

1 اإلنشاءات واالستشارات  
هندسية ال

مناقصة الرفاع - 926ع إعادة رصف بعض الطرق بمجم RDS-21/0052  15

60,470.381 ALWARDI CONSTRUCTION 1 ات واالستشارات  اإلنشاء
الهندسية 

مناقصة درات النوي - 644ع بمجمإعادة تأهيل بعض الطرق  RDS-21/0049  16

196,991.710 JAHECON 1 ارات  اإلنشاءات واالستش
 الهندسية 

 جنوب سار  مشروع تطوير واجهة
 

MUN/CMS/05/2021   17 مناقصة

285,192.245 DADABHAI CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

للبنات ومدرسة ابن الطفيل   االبتدائية ية رسة القادسلمد أعمال الصيانة الشاملة
 للبنين االبتدائية
 

BMD-21/0015   18 مناقصة

188,611.500 PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 الخدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ مشروع إنشاء الشارع الخاص بين قصر   الخدمات والمزايدات واالستثمار
 صخير ر ال وقص الروضة

TB/30716/2021 19 قصةمنا
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-27,670.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

BMD-GP/21-0001 20 أمر تغييري  القضيبية )مشاريع صيانة المباني(  حديقة قصر مشروع صيانة 

36,000.000 BENOY 1   اإلنشاءات واالستشارات 
 ية ندساله

TB/30980/2021 21 مناقصة المرحلة الثانية  جزيرة سهيلة    المستحدثةخطيط الجزر  مشروع ت

30,000.000 زراع البحري ذ.م.م شركة سلبا لالست 1

30,000.000 شركة درة البحرين لزراعة األسماك ذ.م.م  2

30,000.000 شركة كادي ذ.م.م  3

30,000.000 ي ذ.م.م راع السمكستزة لال شركة من 4

30,000.000 ورشة حوض أسماك الخليج 5

150,000.000 .(: المجموع )د.ب 

اإلنشاءات واالستشارات  
 هندسية ال

مشروع االستزراع السمكي في إطار مبادرة جاللة ملك البالد المفدى لألمن  
 الغذائي

TB/29687/2020 22 مزايدة 

-8,000.000 NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

TB/30705/2021 23 أمر تغييري  لصخير انشاء الشارع الخاص بين قصر الروضة وقصر ا

44,565.840 GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L

1  مزايدة تأجير مواقع إعالنية من نوع أعمدة االنارة الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

MUN/SAM/A02/2021 24 يدة امز

326,365.450 PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 الستشارات  اإلنشاءات وا
 الهندسية 

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع مد شارع    مشاريع الطرق
 جنوب البحرين الدائري  

TB/30052/2021 25 مناقصة

71,400.000 SOM 1 التعاقد المباشر مع مجموعة شركات لمشروع تخطيط الجزر المستحدثة المرحلة   زايدات واالستثمارالموالخدمات 
 لثانية ا

TB/30872/2021 26 مناقصة

239,757.142 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 لى المرحلة األو  - 718إنشاء ممشى في مدينة زايد بمجمع 
 

MUN/CMS/P/11/2021 27 اقصةمن

43,312.500 شركة كلين داون ذ.م.م  1  لدية المنطقة الشماليةخدمات الري للمسطحات الخضراء لب توفير المواد والمعدات 
 

MUN/Nam/26/2021   28 مناقصة

79,984.250 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 ستشارات  اإلنشاءات واال
 دسية الهن

 الزالق )الحزمة األولى(حديقة إسكان 
 

MUN/CMS/P/36/2021   29 مناقصة

6,075,754.779 وع الترسيات بالدينار البحريني: مجم
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وزارة التربية والتعليم 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

207,934.144 COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE

1

77,001.052 SONDUS A/C & REF REPAIRS
WORKSHOP

2

74,537.209 A.JABBAR ABDULLA WORKSHOP CO 3

92,597.662 HYBRID ELECTROMECHANICAL CO 4

90,030.560 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING

5

80,737.728 ةرة المرافق العامادا  شركة 6

77,161.644 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

7

699,999.999 المجموع )د.ب.(: 

المواد والمعدات  اصالح المكيفات العادية والمجزأة في مدارس و إدارات وزارة التربية و  صيانة،
 التعليم

مناقصة S/6/2021  1

699,999.999 البحريني: نار مجموع الترسيات بالدي

هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
عمالت أخرى  دينار بحريني  الفائز  العطاء  # القطاع  الموضوع  النوع  ة رقم المناقص #

GBP 48,560.640 29,621.990* CONSTANTINE LTD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار طبيعيتفكيك وشحن معرض متحف التاريخ ال مناقصة TB/30854/2021 1

29,621.990 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

وزارة الخارجية 
مالت أخرى ع دينار بحريني  العطاء الفائز  # طاع الق الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

20,215.654 CONARD ABU DHABI - ETIHAD 
TOWER 

1 ت واالستثمارالخدمات والمزايدا  -ال خليفة )سكرتير ثالث  زد العزيعب لشيخ سلطان بن كن اإيجار س دتجديد عق 
ي أبوظبي أعزب( في بعثة مملكة البحرين ف

تجديد TB/30892/2021 1

KWD 51,997.387 67,596.603* HOT ENGINEERING & 
CONSTRUCTION

1 واالستثماروالمزايداتالخدمات EMBASSY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN - KUWAIT 
(MINO RECTIFICATION, REMEDIAL AND ADDITIONAL 

WORKS)

مناقصة TB/30489/2021 2

39,600.000 شركة سمارت تيم لالستشارات  1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  تجديد عقد االستشارات المالية واإلدارية تجديد TB/29950/2021 3

28,800.000 خالد العوجان ف عبد اللطيمجموعة  1 واالستثماردمات والمزايدات  الخ  العوجانخالد   فعبد اللطيموقف سيارة مع مجموعة  24أيجار عدد  تجديد TB/29936/2021 4

146,314.611 خالد أحمد محمد علي  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار في الخرطوم استئجار مقر جديد لسفارة مملكة البحرين  مناقصة TB/31075/2021 5

220,678.629 MARCIO ANGELO DEFEO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ة البرازيل اإلتحادية  سعادة سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورياستئجار مقر ل مناقصة TB/31077/2021 6
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36,201.556 خالد أحمد محمد علي  1 ت والمزايدات واالستثمارالخدما لمعين لدى جمهورية السودانا نمملكة البحري سفير استئجار مقر لسعادة   مناقصة TB/31078/2021 7

559,407.053 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

43,675.096 ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 1 تشارات  اإلنشاءات واالس
الهندسية 

مناقصة أعمال تحديث بمركز عالي الصحي MOH/106/2021  1

140,000.000 INTERNATIONAL AGENCIES 
COMPANY LTD 

1 المواد والمعدات  مناقصة طبي المرحلة الثالثة اعمال التكييف توسعة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية ال MOH/111/2021  2

33,758.329 ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

مناقصة مال التجديد بمركز الشيخ جابر الصباح الصحيأع MOH/104/2021  3

217,433.425 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى  ي دينار بحرين  عطاء الفائز ال # قطاع ال الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

-495.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 رالخدمات والمزايدات واالستثما ة لمدة أربع  مركبة صالون لوزارة العمل والتنمية االجتماعي 13استئجار عدد 
سنوات 

أمر تغييري  MOSD/RFP/2016-21 1

40,000.000 ية بسترة لية لقرية الخارج األهالجمعية  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار نادي سترة لرعاية الوالدين  لوتشغيمناقصة إدارة   تجديد MLSD/RFP/2018-35 2

12,456.000 سيسكون للتجارة والخدمات  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار جتماعية ة االصيانة مصاعد المباني التابعة لوزارة العمل والتنمي تجديد TB/30915/2021 3

295,043.225 SILAH GULF W L L 1 والمزايدات واالستثمارالخدمات  نوي( لتوفير خدمة مركز االتصال العقد التكميلي )الثا مناقصة TB/31008/2021 4

26,239.500 AL BAYAN MEDIA GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار حبة السمو الملكي االميرة سبيكة بنت إبراهيم آل  ائزة العربية لصاالج  تنظيم حفل
والمعرض المصاحب للجائزة  2022سر المنتجة خليفة لتشجيع األ

ناقصةم RFP/MLSD/2021/16 5

373,243.725 ترسيات بالدينار البحريني: مجموع ال

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى  ني دينار بحري لعطاء الفائز ا # لقطاع ا الموضوع  النوع  رقم المناقصة  #

26,662.650 CLAVIS EVENTS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار إنشاء معرض دائم داخل   -د الوطني ء متحف ذاكرة وزارة المالية واالقتصا إنشا
من   زارةمبنى وزارة المالية واالقتصاد الوطني، يهدف إلى الحفاظ على تاريخ الو 

وعة من السجالت والوثائق والصور ومقاطع الفيديو واآلالت  خالل عرض مجم
القديمة 

مناقصة HFR/07/2021  1

26,662.650 لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا
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وزارة المواصالت واالتصاالت 
عمالت أخرى  دينار بحريني  العطاء الفائز  # القطاع  الموضوع  النوع  صة رقم المناق #

36,817.200 COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE

1 المواد والمعدات  وقطاع البريد  موانئ والمالحة البحرية صيانة أنظمة التكييف لمباني شئون ال
 ( 2021-2023التابعة لوزارة المواصالت واالتصاالت )

مناقصة MTT/HRD/02/2021  1

112,350.000 DESIGNERS GALLERY COMPANY
W.L.L

1 المواد والمعدات  المواصالت   بوزارةي مركز المراقبة الجوية الجديد توريد تجهيزات وتركيبات مبن
 تصاالتواال

مناقصة MTT/AND/02/2021  2

10,395,000.000 DFS AVIATION SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار الجوية ة لخدمات المالحةعاملمناقصة تزويد األيدي ال مناقصة MTT/AND/01/2021  3

10,544,167.200 وع الترسيات بالدينار البحريني: مجم

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

216,294.000 GBCORP TOWER REAL-ESTATE 1 النفط  النفط ومواقف السيارات اإلضافية ئجار مكاتب وزارةاست تمديد TB/31013/2021 1

216,294.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

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

USD 98,877.530 37,375.706* VIRTZ AUSTRIA GMBH 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ة  الفني السنوي لمنظومة الجرافيكس مع توفير خدمتجديد عقد الصيانة والدعم 
قية المنظومةتر

تجديد TB/27953/2019 1

284,260.500 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ت الدعم الفني والمهني بوزارة  مشروع توفير خدماة( لطرح مناقصة عامة )محلي
شؤون االعالم 

تمديد INFO/6/2019 2

142,116.000 ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مشروع توفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني تجديد MIA/9/2016 3

1,661,997.350 FIRST GULF CO 1 لمواد والمعدات ا المرحلة األولى –طوير وتحديث منظومة البث التلفزيوني ت صةمناق INFO/5/2020 4

USD 255,320.000 96,510.960* ASSOCIATED PRESS TELEVISION 
NEWS LIMITED

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار السنوية للوكاالت اإلخبارية االشتراكات تجديد TB/12441/2010 5

339,047.270 FIRST GULF CO 1 المواد والمعدات  اقصةمن األخبار الجديد  ومة إضاءة تلفزيونية ألستوديو مشروع شراء وتركيب منظ INFO/3/2021  6

2,561,307.786 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

فحة ص 17 من 17

وزارة شئون الشباب والرياضة
عمالت أخرى  دينار بحريني  فائز ء الالعطا # القطاع  موضوع ال النوع  رقم المناقصة  #

221,996.918 FAST AND SAFE MAINTENANCE 
SERVICES

1 ت  اإلنشاءات واالستشارا
الهندسية 

مناقصة إنشاء ملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بالمعامير RFPMYS/3/2021  1

2,964,934.988 MIRZA AL HELLI AND SONS B.S.C. 
CLOSED

1 ت والمزايدات واالستثمارالخدما يدة مزا استثمار أرض نادي التضامن  RFPMYS/1/2021 2

162,254.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 اإلنشاءات واالستشارات  
الهندسية 

مناقصة تطوير مدينة عيسى الرياضية  RFPMYS/8/2021 3

3,349,185.906 لبحريني: رسيات بالدينار ا الت  مجموع

عملة األخرى.ل* مبلغ الترسية األصلي با
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��لإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�سنة�2004
��ب�ساأن�بر�ء�ت��لخرت�ع�ومناذج��ملنفعة،��ملعدل�بالقانون�رقم�)14(�ل�سنة��2006

�إعالن�رقم�)20(�ل�سنة�2021

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع. 

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1691   :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 07/11/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150026 :بلطلا مقر ]21[
 15/02/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/AU2013/000826  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

2012903567 [31] 
[32]  17/08/2012 

 ایلارتسأ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
   ساموت ،ثاریك -1  
 ياو يت ھیب زنشیفونیا لاكیدیم لبمیس :ةءاربلا كلام ]73[
  دتیمیل
 ةیبرغلا ایلارتسا ،شتیب يتیس سیلب 5 ورورت :كلاملا ناونع

   )ایلارتسا( 6015
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  A61F 5/00   

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0103481 A1    
D2: US 5129915 A  
D3: US 2004/0186502 A1 
D4: WO 2011/136745 A1 
D5: US 2010/0100115 A1 

 
 ةدعملا نولاب  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةیواحلا نمض ددمتلل ةلباق ةلصفنم ةیوغر داومو ةقلغم ةیواح نمضتیو ةدعملا لخاد لامعتسالل )10( ةدعملا نولاب  
 ..اھطلخ دنع ةوغر ىلإ لوحتلاو ددمتلل ةئیھم داوملا نأ نیح يف ،ةقلغملا

 
 
 
 
 19 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1692 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/11/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150028 :بلطلا مقر ]21[
 22/02/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/056631  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

61/693,707  [31] 
[32]  27/08/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ، دناشلامیف لالاناب -2 ، ویل ياھوغ -1  
  ناوغ غنف وایش -4 ،  غنب جناوناو -3           
  ينبموك نریذس :ةءاربلا كلام ]73[
 نیب ،تیرتس  600 ثنیتیإ ثرون  :كلاملا ناونع
 ،  35203.2206 لإ ھیإ ،ماھغنمرب ،8374-نإ7

ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا    
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: B01J 8/28 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2004/0100902 A1 
D2: US 4936872 A  
D3: WO 96/06901 A1 
D4: US 4709662 A 
D5: US 5580241 A 
D6: US 4026357 A 
D7: US 2012/0031584 A1 
D8: US 2012/0138861 A1 

 
 ةرئاد ةعیمم ةقبط يذ لحارملا ددعتم عینصت زاغ دیربت ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
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 :صخلملا ]57[ 
 ىلإ م°800 نم حوارتی ةرارح ةجرد ىدم يف نخاسلا زاغلا نم تارایت دیربتل زاھجو ةقیرط نع فشكلا متی

 زاغ دیربتب عارتخالا قلعتیو .)CFB( ةرئاد ةعئام ةقبط تاذ لحارملا ةددعتم تادربم مادختساب م1600°
 ىلع لمعت يتلا داوملا قیلعتب نخاسلا عینصتلا زاغ اھیف موقی يذلاو محفلا زیوغتل ةزھجأ نم نخاسلا عینصتلا
 عینصتلا زاغ دیربت متیو .ةیدیلقتلا تادربملا عم اھسمالت دنع ةرارحلا لاقتنا حطسأ لكآتو ،تح ،ثیولت
 ریودت لالخ نم ةرارحلا لاقتنا حطسأ ىلإ ةرشابم ریغ ةروصب اھلقنو ةرارحلا جارختسا قیرط نع نخاسلا
 ىلع CFB عینصتلا زاغ تادربم میسقت متیو .CFB عینصتلا زاغ تادربم يف ةلماخلا ةبلصلا تامیسجلا
 يف ةقاطلا دیلوتل ةیرورضلا ةنخاسلا لجرملا ةیذغت هایمو ةددعتم فورظ يف راخبلا دیلوت لیھستل لحارم
 ً،ایلخاد ةرئاد ةعئام ةقبط تاذ تادربم لحارملا ددعتم عینصتلا زاغ دربم نمضتی نأ نكمیو .IGCC ةیلمع
 تاذ تادربملا نم لك تامس نیب ام جمدت يتلاو ةنیجھ تادربمو ً،ایجراخ ةرئاد ةعئام ةقبط تاذ تادربم
 ةیلاع تاءافك قیقحت نكمیو ً.ایجراخ ةرئادلا ةعئاملا ةقبطلا تاذ تادربملاوً ایلخاد ةرئادلا ةعئاملا ةقبطلا
 نود زیوغتلا ةزھجأ نم ةفلتخم عاونأ نم نخاسلا عینصتلا زاغ ةجلاعم ىلع رداق عارتخالا نأل كلذو ةیلمعلل
 .ةءافكلا ةلیلق قبسم دیربت ةوطخ ىلإ ةجاحلا
 26 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1693  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 15/11/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140125 :بلطلا مقر ]21[
 11/09/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2013/051908  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

KOL/2012 /288 [31] 
[32]  14/09/2012 

 دنھلا ]33[
 ،جوبماك -2 ،.ھیب ،اتاكنف ،يلاب -1 :نوعرتخملا ]72[
 ،يجرناب -4 ، شیفاھب ،فید -3  ، نراموك ،ریدنیجار
 ،يجوخ -6 ، نوریماس ،ناكوف -5 ، راموك ،شیكار
 ،فاھداج -8 ،راموكجار ،جراغناھ -7 ، اتاد ،تیجیبأ
  يجاھبماس ،اردنتیج
  دتیمیل نبول :ةءاربلا كلام ]73[
 زوركاتناس 159 ،انیلاك ،دور يت سإ يس :كلاملا ناونع
دنھلا ،400098 يابموم ،ارتشاراھام فوأ تیتس ،)تسیإ(
  
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. CI. : C07D 471/04, A61K 
31/519, A61P 35/00, A61P 29/00  

 :عجارملا ]56[
D1: WO 2005/121142 A1           
 

 
 Mek تاطبثمك ةسناجتم ریغ لیلكیس تابكرم  :عارتخالا مسا ]54[
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 :صخلملا ]57[ 
 تابكرم ىلع تابكرملا كلت لمتشت .MEK تاطبثم ةئیھ ىلع ةسناجتم ریغ لیرأ تابكرمب يلاحلا فشكلا قلعتی
 لمتشی .اھنم ةینالدیص تابیكرتو بسانم ءاود عم تافیلوت ً،اینالدیص ةلوبقملا اھحالمأ ،I ةغیصلاب ةسناجتم ریغ لیرأ
 فشكلا مت امك تابكرملا نوكت .ةجلاعملا قرط يف اھمادختساو تابكرملا ریضحتل تایلمع ىلعً اضیأ يلاحلا فشكلا
 :هاندأ )I( ةغیصلاب ةقیثولا هذھ يف اھنع
 

 
 
 39 :ةیامحلا رصانع ددع
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��لإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006
�ب�ساأن��لر�سوم�و�لنماذج��ل�سناعية�

�إعالن�رقم�)27(�ل�سنة�2021

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

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- الرقم امل�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقدمي الطلب.

4- و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب .

6- ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�سناعية
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رقم��لطلب: ب ت /  1870
��سم��لطالب: فاب لي�شين�شينغ اأ�س. اأر. اأوه

عنو�نه: فاكالف�شكي نامي�شتي 3/841 ، 11000 براغ ، جمهورية الت�شيك
تاريخ�تقديم��لطلب: 2021/10/14

و�سف�طلب��لت�سميم: زجاجة بدون غطاء اإ�شطوانية ال�شكل ذات ت�شميم مميز
��لت�سنيف: 09-01

��سم��لوكيل��لمفو�س: �شابا و�شركاهم تي ام بي
عنو�نه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 385 ، مجمع 385 المنامة ، البحرين

رقم��لطلب: ب ت /  1873
��سم��لطالب: �شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي

 241006 عنو�نــه: ت�شانغت�شــون رود، ايكونمــي و تيكنولوجــي ديفلوبمنــت زون ووهــو،8 انهــوي 
)ال�شين( 

تاريخ�تقديم��لطلب: 2021/05/14
و�سف�طلب��لت�سميم: �شيارة

��لت�سنيف: 12-08
��سم��لوكيل��لمفو�س: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنو�نه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�سجيل

�إعالن�رقم�)910(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شهرزاد علي يو�شف 

بموجب  الم�شجلة  بارك(،  ترامبولين  داون  اآند  )اأب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شيخ،  �شليمان 

القيد رقم 113268، معلنة تنازلها عن ملكيتها لها وطالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ هناء محمد 

رفيع �شكراهلل.

�إعالن�رقم�)911(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

يو�شف �شليمان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون �شيتى تاور للرجال(، الم�شجلة بموجب القيد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني  �شكلها  تغيير  وطالبة  لها  ملكيتها  عن  تنازلها  معلنة   ،2-90134 رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ كريم محجوب فتحي 

حامد.

�إعالن�رقم�)912(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

��إىل��سركة�ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )�شانفي�س بيوتي �شنتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 141520، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.
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�إعالن�رقم�)913(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

عبداهلل تال نجارا اإبراهيم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيل كاي�س للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 137447-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 HANEEFA CHARU PARAMBIL من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

)ن�شبة 99%(، وفاطمة ح�شينة عبداهلل تال نجارا اإبراهيم )ن�شبة %1(.

�إعالن�رقم�)914(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ قا�شي نظر الإ�شالم 

قا�شي غالم �شبحان قا�شي اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الكازي للحديد(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 110336-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

الإ�شالم قا�شي  با�شم كل من: قا�شي نظر  1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل  وبراأ�شمال مقداره  محدودة، 

غالم �شبحان قا�شي اأحمد )ن�شبة 55%، و KAZI JASHIM UDDIN NAZRUL ISLAM )ن�شبة %45(.

�إعالن�رقم�)915(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

 ،1-141265 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العقارية(،  )اأزل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عمران، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)916(�ل�سنة�2021
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

عبدالإله  يو�شف  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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عبداهلل عبدالح�شين علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التنين الأبي�س التجارية(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  59424-5، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف عبدالإله عبداهلل 

عبدالح�شين علي يو�شف )ن�شبة 50%(، وVINCENT VALIYAPARAMBIL ANTHAPPAN )ن�شبة %50(.


