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 اأمر ملكي رقم )2( ل�سنة 2022

 باإ�ضافة مادة جديدة للأمر امللكي رقم )39( ل�سنة 2012 

بنظام رواتب وبَدالت ومزايا ق�ضاة املحاكم واأع�ضاء النيابة العامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

املحاكم  ق�شاة  ومزايا  وبَدلت  رواتب  بنظام   2012 ل�شنة   )39( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

واأع�شاء النيابة العامة،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُتـ�شاف اإىل الأمر امللكي رقم )39( ل�شنة 2012 بنظام رواتب وبَدلت ومزايا ق�شاة املحاكم 

ـها الآتي: واأع�شاء النيابة العامة مادة جديدة برقم )ال�شاد�شة مكررًا( ن�شُّ

غني للعمل يف املحاكم مكافاأة نظري الدعاوى  "ي�شتحق الق�شاة املتعاَقـد معهم وغري املتفرِّ
املوكلة اإليهم للف�شل فيها ِوْفـقًا للعقود املربمة معهم."

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ:16 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 19 يـــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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 اأمر ملكي رقم )3( ل�سنة 2022

بتعيني ونْدب ق�ضاة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

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

بقانون رقم )26( ل�شنة 2021،

املحاكم  ق�شاة  ومزايا  وبَدلت  رواتب  بنظام   2012 ل�شنة   )39( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

ل بالأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2022، واأع�شاء النيابة العامة، املعدَّ

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن وكياًل مبحكمة التمييز وُيـنَدب نْدبًا كليًا لغرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية  يعيَّ

واملالية وال�شتثمارية، ُكـلٌّ من:

1- ال�شيد/ جان بول�شن.

2- ال�شيد/ نيل كابالن.

3- الدكتور/ مايكل هوانج.

املادة الثانية

ـن قا�شيًا مبحكمة التمييز وُيـنَدب نْدبًا كليًا لغرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية  يعيَّ

واملالية وال�شتثمارية، ُكـلٌّ من:

1- ال�شيد/ اأدريان كول.

2- ال�شيد/ مايكل غرو�س.

ـا�س اأ�شقر. 3- ال�شيدة/ نادين دبَّ

4- ال�شيد/ �شيمون غرينبيرغ.

5- الدكتور/ كريم حافظ.

6- ال�شيدة/ اأماني خليفة.
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املادة الثالثة

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ:16 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 19 يـــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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 اأمر ملكي رقم )4( ل�سنة 2022

بتعيينات ق�ضائية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- القا�شي ح�شن محمد ُعـقله هزايمه.

2- القا�شي رائد نايف علي الَعـدوان.

املادة الثانية

ـن القا�شي طالب في�شل �شرمي املري قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(.  يعيَّ

املادة الثالثة

ـن قا�شياً باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(، ووكياًل بالنيابة العامة بدرجة قا�ٍس  يعيَّ

باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(، ُكــلٌّ من:

1- القا�شي اأحمد فوؤاد اأحمد الأن�شاري.

2- القا�شي عبداهلل عارف عبدالرحمن البنكي.

3- القا�شي عبداهلل محمد عبداهلل جناحي.

4- القا�شي اأحمد عبداهلل عي�شى بوفر�شن.

5- القا�شي عبدالرحمن يو�شف اأحمد عبدالغفار.

6- الأ�شتاذ فهد نبيل محمد الرميحي.           )وكيل نيابة(

7- الأ�شتاذ محمد عبا�س ال�شيخ من�شور ال�شتري.         )وكيل نيابة(

8- القا�شي عي�شى عبدالكريم عي�شى الحايكي.

9- الأ�شتاذ يو�شف علي محمد المالكي.           )وكيل نيابة( 

10- الأ�شتاذ اإبراهيم اأحمد اإبراهيم الف�شالة.          )وكيل نيابة(

11- القا�شي عبدالرحمن عبداهلل اأحمد الجازي.
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12- الأ�شتاذ محمد عبدالعزيز محمد اأحمد.              )وكيل نيابة(

13- الأ�شتاذ خالد �شالح مبارك الجالهمة.              )وكيل نيابة(

ـادي.              )وكيل نيابة( 14- الأ�شتاذ محمد نبيل محمد الحمَّ

15- الأ�شتاذ ح�شن عبا�س علي الحداد.               )وكيل نيابة(

16- القا�شي عبدالرحمن محمد اإبراهيم �شيادي. 

ـهلي.   )وكيل نيابة( 17- الأ�شتاذ في�شل محمد عبداهلل ال�شِّ

18- الأ�شتاذ �شعود ح�شن محمد ح�شن.    )وكيل نيابة(

19- الأ�شتاذ حمد خليفة محمد المعاودة.   )وكيل نيابة(

20- الأ�شتاذة �شارة خليل محمد بيهو�س.   )وكيل نيابة(

21- الأ�شتاذ محمد عبداهلل محمد المريخي.   )وكيل نيابة(

22- الأ�شتاذ عبداهلل جمعة اأحمد الكعبي.   )وكيل نيابة(

املادة الرابعة

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ:16 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 19 يـــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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 قانون رقم )1( ل�سنة 2022

 باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين اإىل بروتوكول ناغويا

ـَقـا�ُضـم العادل واملن�ضف للمنافع النا�ضئة  ب�ضاأن احل�ضول على املوارد اجلينية والتَّ

ع البيولوجي ـَنـوُّ عن ا�ضتخدامها امللحق باتفاقية التَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

ـَنـوُّع البيولوجي،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1996 بالت�شديق على اتفاقية التَّ

واملن�شف  العادل  ـَقـا�ُشـم  والتَّ اجلينية  املوارد  على  احل�شول  ب�شاأن  ناغويا  بروتوكول  وعلى 

ر يف ناغويا يف اليوم  ـَنـوُّع البيولوجي، املحرَّ للمنافع النا�شئة عن ا�شتخدامها، امللحق باتفاقية التَّ

التا�شع والع�شرين من �شهر اأكتوبر/ ت�شرين الأول عام 2010، 

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

املادة االأوىل

املوارد  على  احل�شول  ب�شاأن  ناغويا  بروتوكول  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  ُوْوِفـَق 

ـَنـوُّع  ـَقـا�ُشـم العادل واملن�شف للمنافع النا�شئة عن ا�شتخدامها، امللحق باتفاقية التَّ اجلينية والتَّ

الأول عام  ت�شرين  اأكتوبر/  �شهر  والع�شرين من  التا�شع  اليوم  ناغويا يف  ر يف  املحرَّ البيولوجي، 

2010، واملرافق لهذا القانون. 

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 15 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 18 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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 مر�ضوم رقم )3( ل�سنة 2022 

 بنْقـل مهام و�ضلحيات هيئة الطاقة امل�ضتدامة 

اإىل وزارة �ضئون الكهرباء واملاء 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

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

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )87( ل�شنة 2019 باإن�شاء هيئة الطاقة امل�شتدامة،  

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا باالآتي: 

املادة االأوىل 

تبا�شر وزارة �شئون الكهرباء واملاء كافة الخت�شا�شات واملهام وال�شالحيات املناطة بهيئة 

بها يف  املعمول  والأنظمة  والقرارات  واللوائح  القوانني  عليها يف  واملن�شو�س  امل�شتدامة  الطاقة 

اململكة. 

 

املادة الثانية 

توؤول اإىل وزارة �شئون الكهرباء واملاء كافة العتمادات املدَرجة لهيئة الطاقة امل�شتدامة يف 

امليزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وُيـنَقـل اإليها موظفو هيئة الطاقة امل�شتدامة 

بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة. 

 

املادة الثالثة 

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم. 
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املادة الرابعة 

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

به من تاريخ 1 فرباير 2022، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

 

رئي�س جمل�س الوزراء 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة 

 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 14 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 17 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

بتعيني مديَرين يف وزارة النِّـْفـط

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،

ـْفـط، وعلى املر�شوم رقم )100( ل�شنة 2021 بتنظيم وزارة النِّ

ـْفـط والغاز، وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 بتعيني مدراء يف الهيئة الوطنية للنِّ

ـْفـط والغاز، وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 بتعيني مدير يف الهيئة الوطنية للنِّ

ـْفـط، وبناًء على عْر�س وزير النِّ

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـْفـط ُكــلٌّ من: ـن يف وزارة النِّ يعيَّ

1- ال�شيدة عز اأحمد علي المناعي      مديرًا لإدارة ال�شيا�شات والتخطيط ال�شتراتيجي.

2- ال�شيد عدنان �شعيد محمد المخرق      مديرًا لإدارة الرقابة والتراخي�س. 

املادة الثانية

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

الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )4( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف وزارة �ضئون االإعلم

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )94( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون الإعالم،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد جا�شم خالد را�شد اجلمريي الهاجري مديرًا لإدارة التقنيات والبث يف وزارة  يعيَّ

�شئون الإعالم.

املادة الثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 18 يـنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )5( ل�سنة 2022

بتعيني مديَرين يف جمل�س املناق�ضات واملزايدات

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، 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،

الفني والإداري ملجل�س املناق�شات  2019 بتنظيم اجلهاز  ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )98( 

واملزايدات،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف جمل�س املناق�شات واملزايدات،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن يف جمل�س املناق�شات واملزايدات ُكـلٌّ من: يعيَّ

مديرًا لإدارة الموا�شفات الفنية والتاأهيل. 1- ال�شيد اأحمد عبداهلل ال�شعدون   

مديرًا لإدارة التقييم الفني.  2- ال�شيدة ريما عي�شى ح�شن يعقوب   

املادة الثانية

تاريخ  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  واملزايدات  املناق�شات  رئي�س جمل�س  على 

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

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )90( ل�سنة 2021

 ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل موؤ�ض�ضة مربة ا�ضترياد اخلريية

)موؤ�ض�ضة خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة مربة ا�شترياد اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـل موؤ�ش�شة مربة ا�شترياد اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيـد املوؤ�ش�شات اخلا�شة  ت�شجَّ

حتت قْيـد رقم )4/م/خ/2021(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر. بهما من اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 1 دي�شمـبــــــــــر 2021م
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عقد تاأ�ضي�س

ة ا�ضترياد اخلريية )موؤ�ض�ضة خا�ضة( موؤ�ض�ضة مَبـرَّ

وثالثة  واأربعمائة  األف  لعام  الآخر  ربيع  �شهر  من  والع�شرين  ال�شاد�س  الثالثاء  يوم  يف  اإنه 

واأربعني للهجرة املوافق الثالثني من نوفمرب لعام األفني وواحد وع�شرين للميالد.

لديَّ اأنا كاتب العدل اخلا�س ال�شيد ها�شم علوي الوداعي.

هوية  بطاقة  حتمل  اجلن�شية،  بحرينية  عبدالغني،  حممد  ح�شن  حنان  ال�شيدة/  ح�شرت 

رقم 830500499 ب�شفتها املفوَّ�س بالتوقيع عن �شركة ا�شترياد ال�شتثمارية امل�شجلة يف وزارة 

1545 مبوجب اخلطاب ال�شادر من وزارة العمل والتنمية  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة برقم 

ا�شترياد  ة  مَبـرَّ موؤ�ش�شة  بتاأ�شي�س   2021/11/28 بتاريخ   2021/535/731 رقم  الجتماعية 

اخلريية ِوْفـقًا لل�شروط الواردة اأدناه:

ة ا�شتيراد الخيرية طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية  ـ�س موؤ�ش�شة مَبـرَّ 1-    توؤ�شَّ

والثقافيــة والهيئــات الخا�شــة العاملة في ميــدان ال�شــباب والريا�شة والموؤ�ش�شــات الخا�شة 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته.

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

د ويتكون من مبلغ مقداره ع�شــرة اآلف دينار بحريني ح�شــب  3-    راأ�شــمال الموؤ�ش�شــة غير محدَّ

الثابــت مــن ال�شــهادة ال�شادرة من البنــك الأهلي المتحــد لل�شرف على اأهداف الموؤ�ش�شــة 

واإدارتها.

دة وتبداأ من ن�ْشـــر عْقـــد تاأ�شي�شها ونظامها  ة ا�شتيراد الخيرية غير محدَّ 4-    مدة موؤ�ش�شة مَبـــرَّ

الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

ة ا�شتيراد الخيرية الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام  5-    ل يجوز لأع�شاء موؤ�ش�شة مَبـرَّ

الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في مملكة البحرين.

6-    يجوز لمجل�س الأمناء تعيين رئي�س فخري للموؤ�ش�شة.

7-    جميــع الم�شروفــات والأتعــاب المدفوعــة فــي �شــبيل تاأ�شي�ــس الموؤ�ش�شــة ُتـــح�شب �شمــن 

الم�شروفات العمومية لها.

8-    يتــم توثيــق العقــد والنظــام الأ�شا�شــي بمكتــب التوثيق بــوزارة العدل وال�شــئون الإ�شــالمية 

والأوقاف.

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

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

كاتب العدل اخلا�س
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النظام االأ�ضا�ضي

مربة ا�ضترياد اخلريية )موؤ�ض�ضة خا�ضة(

الباب االأول

اأحكام عامة

مادة )1(

ة ا�شترياد اخلريية( حتت قْيـد رقم  تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )مَبـرَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )4/م/خ/2021( 

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

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

بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة )2(

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

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

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعْقـد 

التاأ�شي�س املرفقني.

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

مادة )3(

املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة وحملها القانوين ومركز اأمنائها هو )مبنى 469، الطابق ال�شابع، 

بناية بتلكو ، مكتب رقم 91، طريق 1705، جممع 317، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة(.

مادة)4(

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

مادة )5(

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

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

اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة )6(

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

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة )7(

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

دون اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين

اأهداف املوؤ�ض�ضة

مادة )8(

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

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

وبالتن�شيق معها:

1- تقديم الم�شاعدات المالية والعينية اإلى الأ�شر المحتاجة من اأهالي مملكة البحرين.

2- اإقامة الم�شاريع المختلفة التي ت�شهم في تطوير المجتمع وازدهاره. 

3- الم�شــاهمة فــي اأعمــال البــر والخيــر وتقديــم الم�شــاعدات الجتماعيــة لــذوي الحتياجــات 

الخا�شة. 

4- الم�شاهمة في رْفـع م�شتوى المراأة الثقافي والجتماعي وت�شجيعها على البتكار. 

الباب الثالث

جمل�س االأمناء

مادة )9(

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

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

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

3- و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.
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5- تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

ـدة لذلك. ـع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ 6- و�شْ

مادة )10(

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من قِـبَـل جمل�س اإدارة �شركة ا�شترياد 

ال�شتثمارية �س.م.ب من بني اأع�شائها اأو من غريهم، وتكون مدة ع�شوية جمل�س الأمناء ثالث 

�شنوات قابلة لتجديد التعيني ملدة اأو مدد اأخرى.

مادة )11(

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

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

مادة )12(

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

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

2- األ يقل عمره عن 18 عامًا.

3- األ يكــون مــن اأع�شاء مجل�ــس اأمناء موؤ�ش�شــة ثبتت م�شــئوليتهم عن وقــوع مخالفات دعت اإلى 

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

4- اأن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شلوك واأل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة ُمـِخـلَّـــة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة )13(

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

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

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

مادة )14(

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

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

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

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

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

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

الأمناء يف اأول اجتماع له.

نائب الرئي�س:

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

الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين ال�ضر:

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

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

والدفاتر والأوراق والعقود.

االأمين المالي:

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

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

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

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

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

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

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة)15(

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

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

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة )16(

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

اأغلبية اأع�شائه، ويقوم اأمني �شر املجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء ويعر�شه 
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على رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل 

موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

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

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة )17(

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

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

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ

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

�شرورة لذلك.

مادة )18(

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

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

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

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

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

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

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

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

الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلـف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وَجـب  واإلَّ  املجل�س 

�شغرت اأماكنهم.

مادة )19(

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

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

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

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

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

ـــن بــه على الأخ�س ا�شــم كل ع�شو ولقبه وجن�شــيته  1- �شــجل لقْيــد اأع�شاء مجل�ــس الأمناء مَبـيَّ

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

ال�شكاني المركزي.

ـــع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شــات مجل�س الأمناء على اأن توقَّ 2- �شــجل تدوَّ

ال�شر.

3- دفتر لقْيـد الإيرادات والم�شروفات.

4- دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �شــجل لقْيـــد جميــع العقــارات اأو المنقــولت اأو غيرهــا مــن الُعـَهـــد الم�شــتديمة التــي تملكها 

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

والمــكان الموجــودة فيه وا�شــم ال�شــخ�س الذي في ُعـــهدته و�شفتــه وعنوانه، كما يثَبـــت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها. 

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

اإليها.

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

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

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

اأوًل باأول.

مادة )21(

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

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.

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

م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.
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الباب الرابع

املوارد املالية للموؤ�ض�ضة

مادة )22(

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من: 

ح بقبولها  1- الهبــات والو�شايــا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شــة وت�شرِّ

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

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

وبعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

3- اأيــة مــوارد اأخــرى يقبلهــا مجل�ــس الأمنــاء ِوْفـــقا للقانــون ول تتعار�س مــع النظام الأ�شا�شــي 

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

ـ�شة لها من �شركة ا�شتيراد ال�شتثمارية �س.م.ب. 4- المبالغ المخ�شَّ

مادة )23(

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

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

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

مادة )24(

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

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

مادة )25(

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

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

مادة )26(

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

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

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

ول ُتـعتَبـر الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.
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مادة )27(

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

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

الجتماعية.

مادة )28(

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

بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من 

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

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

مادة )29(

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

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

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

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

مادة )30(

الت�ضرفات املالية للموؤ�ض�ضة

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

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

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.

ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 

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

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

نفاذ الت�شرف.

ـْعـن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى  ويجوز لكل ذي �شاأن الطَّ

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.
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مادة)31(

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

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

مادة )32(

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�س

حل املوؤ�ض�ضة

مادة )33(

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

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

مادة)34(

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

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

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

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

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

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

ـْعـن يف قرار احلل اأو الَغـْلق املوؤقت اأمام املحكمة  اجلريدة الر�شمية، وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطَّ

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

ـْعـن على وجه ال�شتعجال. املحكمة يف الطَّ

مادة )35(

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

باإدارتها وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلِّـها.

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

الر�شمية.
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مادة )36(

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

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

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

ـي. الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )37(

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

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

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

 مادة )38(

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

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

الباب ال�ضاد�س

اأحكام ختامية

مادة )39(

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

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

مادة )40(

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

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

للموؤ�ش�شة وِوْفـقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته.

مادة )41(

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

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

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

ـي وت�َشـلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.  ومنِّ

كاتب العدل اخلا�س
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 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )5( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية احلد التعاونية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

2000، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )64( و)65( منه،  

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية احلد التعاونية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلد التعاونية، 

اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  2022/1/13، واملت�شمنة عدم  وا�شتنادا اإىل مذكرة 

عقد اجتماع اجلمعية العمومية وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية، 

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية احلد التعاونية، 

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

 

قرر االآتي: 

مادة )1( 

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية احلد التعاونية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ جا�شم 

حممد عبدالرحمن حممد بوعلي، وع�شوية كل من: 

1- جا�شم عبداهلل  محمد الحرمي. 

2- علي �شقر خليفة �شقر. 

3- خليفة را�شد خليفة العامر. 

4- عي�شى علي محمد البهدهي. 

5- عبدالرحمن هديب عي�شى المالود. 

6- محمد جا�شم محمد المو�شى. 

مادة )2( 

يكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخولة ملجل�س اإدارة اجلمعية وفقًا لأحكام 

قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 

جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 
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 مادة )3( 

على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شل يقدم لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن 

حالة اجلمعية  وفح�س قوائم الع�شوية باجلمعية والأو�شاع القائمة بها، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار . 

 

مادة )4( 

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية، يعقد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل 

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

التعاونية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وفقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

2000 وما قرره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

ال�شاأن. 

 

مادة )5( 

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

                                                                            

   وزير العمل والتنمية االجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان  

  

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1443هـ 

المـــــــوافـــــق: 16 يـنــايـــــــــــــــــــــر 2022م   
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة عي�ضى التعاونية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

ل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2018،  وعلى الأخ�س املادتني  )64( و)65( منه،   2000، املعدَّ

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية مدينة عي�شى 

التعاونية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة عي�شى التعاونية، 

ـنة  يف  2021/9/15، واملت�شمِّ املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعـم  اإدارة  مذكرة  وا�شتنادًا اإىل 

عدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية، 

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية مدينة عي�شى التعاونية، 

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

قرر االآتي: 

مادة )1( 

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة عي�شى التعاونية ملدة �شتة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/   يعيَّ

جمدي جا�شم الن�شيط، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

1- عدنان محمد هالل علي المالكي. 

2- اأحمد نجم عبداهلل النجم. 

3- مهدي عبدالهادي بن رجب. 

4- اأحمد جا�شم را�شد العكبري. 

5- �شالح اأحمد عبدالعزيز العوي�س. 

6- محمد اأحمد �شالح جعفر.  

7- ال�شيد ع�شام مهدي جا�شم. 

8- مح�شن علي مح�شن غالب.
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مادة )2( 

لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفـقًا لأحكام  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ

قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 

جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 

 

مادة )3( 

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـل يقدَّ على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شَّ

حالة اجلمعية  وفْحـ�س قوائم الع�شوية باجلمعية والأو�شاع القائمة بها ، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار . 

مادة )4( 

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة وزارة العمل 

ـاًل  والتنمية الجتماعية، ُيـعَقـد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

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

التعاونية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  ـخاذ  اتِّ

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا  2000 وما قرَّ ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

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 االجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان  

  

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 16 ينــايـــــــــــــــــــــــر 2022م   
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن املخطط التف�ضيلي ملنطقة �ضرق احلد 

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 

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 املحرق، 

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 االآتي:

مادة )1(

�شرق  العمراين ملنطقة  والتطوير  التخطيط  املعد من قبل هيئة  التف�شيلي  املخطط  ُيعتمد 

احلد طبقًا للمخطط التف�شيلي للمنطقة واملرافق لهذا القرار.
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مادة )2(

يتم ت�شنيف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة �شرق احلد وفقًا ملا هو وارد يف خمطط 

ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ

المــــوافــــــــق: 3 يــنــايــــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم   )11( ل�سنة 2022 

 ب�ضاأن اعتماد ت�ضنيف املخطط العام للجزيرتني رقم )11( و)12( 

يف منطقة مدينة �ضلمان جممع )582 - 585( 

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 

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 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 االآتي:

مادة )1(

ُيعتمد ت�شنيف املخطط العام للجزيرتني رقم )11( و)12( الكائنة مبنطقة مدينة �شلمان 

جممع )582 - 585( وفقًا 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(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

  وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــوافــــــــق: 11 يــنــايــــــــــــــــر2022م
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

ثني باللغة الرو�ضية بتعديل النظام االأ�ضا�ضي للجمعية البحرينية للمتحدِّ

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

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 )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

الثقافية  والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  تنظيم  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

املخت�س  والوزير  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

ثني  وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للمتحدِّ

باللغة الرو�شية،

الرو�شية  باللغة  ثني  للمتحدِّ البحرينية  للجمعية  العادية  العمومية غري  وعلى قرار اجلمعية 

املنعقدة بتاريخ 19 �شبتمرب 2021 بتعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية،

وبناًء على عْر�س مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

للجمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  الثقافية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  ـد  يقيَّ

ثني باللغة الرو�شية املنعقدة بتاريخ 19 �شبتمرب 2021، وهو كالآتي: البحرينية للمتحدِّ

ل البند )2( من المادة )11( من النظام الأ�شا�شي لي�شبح على النحو الآتي: اأوال: يعدَّ

»2- اأن يكون بحرينيًا اأو ِمـن مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي اأو العرب اأو الأجانب المقيمين 

في مملكة البحرين بوجه قانوني«.

ل المادة )11( مكررًا من النظام الأ�شا�شي لت�شبح على النحو الآتي: ثانيا: تعدَّ

»يجوز لغري البحرينيني املقيمني يف مملكة البحرين احل�شول على الع�شوية العاملة على اأْن 

تنطبق عليهم ذات ال�شروط الواردة يف املادة )11( من �شروط الع�شوية«.

ل المادة )23( من النظام الأ�شا�شي لت�شبح على النحو الآتي: ثالثا: تعدَّ

»اأ- ل ُيـعتَبـــر اجتمــاع الجمعيــة العمومية �شحيحا اإل بح�شور الأغلبيــة المطلقة لأع�شائها، فاإذا 
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ــها ثمانية اأيام  ـــل الجتماع اإلى جل�شــة اأخرى ُتـعَقـــد خالل مدة اأقلُـّ جِّ
ُ
لــم يكتمــل هذا العدد اأ

ده نظام الجمعية. ويكون  واأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الجتماع الأول تَبعًا ِلـما يحدِّ

الجتمــاع الثانــي �شحيحًا اإذا ح�شره ُثـُلـــث عــدد اأع�شاء الجمعية العموميــة، فاإذا لم يكتمل 

ها �شاعة واأق�شاها  ـــل الجتماع اإلى جل�شة اأخرى ُتـعَقـد خالل مدة اأقلُـّ جِّ
ُ
ـــ�شاب القانوني اأ النِّ

ده نظام الجمعية. ويكون النعقاد في هذه الحالة �شحيحًا  خم�شة ع�شر يومًا تَبـــعا ِلـــما يحدِّ

اإذا ح�شره باأنف�شهم ع�شرة في المائة من الأع�شاء.

ب- يجوز لع�شو الجمعية اأْن ينيب عنه كتابًة ع�شوًا اآخر يمثله في ح�شور الجمعية العمومية وفقًا 

ِلـما يرد في نظام الجمعية من اأحكام في هذا ال�شاأن، ول يجوز اأن ينوب الع�شو عن اأكثر من 

ع�شو واحد«.

ل المادة )24( من النظام الأ�شا�شي لت�شبح على النحو الآتي: رابعا: تعدَّ

»يجوز اأن َتـعِقـد اجلمعية العمومية دورة غري عادية )ا�شتثنائية( بناًء على: 

 اأ- دعوة من مجل�س الإدارة.

دين   ب- طلــب يتقــدم بــه لمجل�ــس الإدارة كتابــًة عــدد ل يقــل عــن ن�شف عــدد الأع�شاء الم�شــدِّ

ل�شتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 ج- دعوة من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

من  ُتـعَقـد  التي  واملو�شوعات  امل�شائل  د  حتدَّ كما  عْقـِدها،  من  الغر�س  الدعوة  يف  د  ويحدَّ

العادية من  التي ت�شري عليها الدورات  العادية الإجراءات  ـبع يف انعقاد الدورة غري  وُتـتَّ اأجلها. 

حيث حتديد املوعد واملكان و�شحة النعقاد وغري ذلك«.

املادة الثانية

يف  وردت  اأينما  الثقافة(  )وزارة  بعبارة  والآثار(  للثقافة  البحرين  )هيئة  عبارة  ُتـ�شتبَدل 

النظام الأ�شا�شي.

املادة الثالثة

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

رئي�س هيئة البحرين للثقافة واالآثار

مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 13 يــنـــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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م�ضرف البحرين املركزي

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022 

 باإلغاء الرتخي�س املمنوح 

ل�ضركة التاأمني االأهلية للتاأمني التعاوين �س.م.ب )مقفلة( 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،  

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

ـ�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ـفها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لَتـوقُّ

لل�شركة بتاريخ 11 اأغ�شط�س 2021،  

قرر االآتي: 

مــادة )1( 

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين �س.م.ب )مقفلة( وامل�شجلة 

يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-39734 املوؤرخ يف 1997/12/14. 

 

مــادة )2( 

تاريخ  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي

ر�ضيد حممد املعراج 

                                                                                   

 �شدر بتاريخ: 14 جمادي الآخرة 1443هــ 

الـمـــــوافــــــق: 17 يــــنـــــايـــــــــــــــــر 2022م 
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م�ضرف البحرين املركزي 

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022 

 بتعديل الرتخي�س املمنوح  

ل�ضركة التاأمني العربية ال�ضعودية �س. م. ب. )مقفلة( 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وعلى لئحة �شروط منح الرتخي�س بتقدمي اخِلـْدمات اخلا�شعة للرقابة ال�شادرة بالقرار 

رقم )43( ل�شنة 2011،  

العربية  التاأمني  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )44( رقم  القرار  وعلى 

ال�شعودية �س. م. ب. )مقفلة(،  

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

 

قـرر االآتي: 

مادة )1( 

امل�شجلة  )مقفلة(  �س.م.ب.  ال�شعودية  العربية  التاأمني  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ل  يعدَّ

لل�شركة بقبول عمالء جدد وتقدمي  بال�شماح  التجاري حتت رقم )10316(، وذلك  ال�شجل  يف 

ِخـْدمات جديدة للعمالء احلاليني.  

 

مادة )2( 

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 حمافظ م�ضرف البحرين املركزي

ر�ضيد حممد املعراج

 

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 19 يــــنـــايـــــــــــــــــــر 2022م  
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 اإعلن رقم )12( ل�سنة 2021 

 ب�ضاأن قرارات الرت�ضية ال�ضادرة يف املناق�ضات واملزايدات

 خلل �ضهر دي�ضمرب 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:

 17 من 1 صفحة 

تقرير الترسيات الشهري
 من: 

 

31/12/2021  إلـى: 
 

01/12/2021 

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

USD 12,260,000.000 4,634,280.000* CAE INC 1  الطيران SALE OR LEASE OF EMBRAER 170-190 FULL FLIGHT 
SIMULATOR & INTEGRATED PROCEDURES 

TRAINING DEVICES 

مناقصة GAA-Q-067-21   1 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,634,280.000

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

82,950.000 EBRAHIM KHALIL KANOO CO.
B.S.C.CLOSED 

المواد والمعدات  1 مناقصة توريد وتركيب نظام أرفف بالعربات اآللية (ستااليت) GPC-2/2021  1 

 يني: مجموع الترسيات بالدينار البحر 82,950.000

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

204,750.000 GREEN TECH MIDDLE EAST
CONSULTANCY 

المواد والمعدات  1  EAC/2021/2  1 صةاقمن  ين لمراقبة جودة الهواء المحيط في مملكة البحرينتصميم وتوريد وتشغيل محطت

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  204,750.000

   
 

 17 من 2 صفحة 
 

 المجلس األعلى للصحة 

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

  18,239.000 
 

AWAL STATIONERY 1 

  10,500.000 
 

PRIME HEALTH PHARMACY 2 

  المجموع (د.ب.):  28,739
 

 TB/31358/2021 1 مناقصة الصحياثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة   وتزويدشراء  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  28,739.000

 توريةالمحكمة الدس

 # قصة رقم المنا النوع  ضوع و الم القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  227,700.000 
 

 1 العقارية   شركة رند
 

 TB/23053/2016 1 تجديد إيجار مكاتب األمانة العامة للمحكمة الدستورية   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       سيات بالدينار البحريني: مجموع التر  227,700.000

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # عطاء الفائز لا دينار بحريني  أخرى   تعمال

  11,550.000 
 

GULF CUSTOMER EXPERIENCE 1 
 

 SIO/13/2017 1 تمديد االستعانة بمصادر خارجية إلدارة مركز االتصال  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  72,450.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

 2 2/2021 مناقصة 2022-2021مال التدقيق الخارجي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي للعام عأ واالستثمار  زايداتمت والالخدما

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  84,000.000

 الهيئة العامة للرياضة

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

  108,165.000 
 

 1 البسام محاسبون قانونيون واستشاريون  ةكشر
 

  مسك السجالت المحاسبية لألندية الوطنية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFPMYS/7/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  108,165.000

 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني ردينار بح عمالت أخرى 

  380,000.000 
 

ISIS-INNOVATIVE SOLUTIONS IN 
SPACE BV 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 NSSA/R/4.1/2020 1 مناقصة وبناء محطة أرضية مصغرة  3Uمشروع بناء وإطالق قمر صناعي مكعب 

       : بحرينيت بالدينار الا مجموع الترسي 380,000.000
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 17 من 3 صفحة 
 

 بدالة انترنت البحرين 

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

USD 970,500.000 366,849.000* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

  مشروع كابل الخليج  
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 1 تجديد

  7,935.840 
 

BNET B.S.C 1 
 

من محطة انزال الكابل البحري    STM-4تجديد اتفاقية خط الربط المحلي بسعة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
 مركز عمليات البدالة بالجفير  إلى بجزر أمواج 

 TB/23821/2017 2 تجديد

  52,788.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الى   STM-4الموافقة على تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط المحلي بسعة  االستثمارزايدات وملالخدمات وا 
 SEEF NOC -مركز عمليات السيف 

 TB/23997/2017 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  427,572.840

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  ع القطا # اء الفائز عطلا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  147,920.000 
 

URBAN VISION CO. S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 EB/2021/E-01 1 مناقصة الهندسي على مشروع الرملي السكني القسم الرابع   لإلشراف تعيين استشاري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  147,920.000

 ين ك البحربوليتكن

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

  34,413.600 
 

INSHA CONTRACTING 1 
 

  صيانة لبوليتكنك البحرين   لتوفير عما المواد والمعدات 
 

 BP/005/2021   1 مناقصة

  43,707.122 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

  APPLE  MACBOOK PRO 2020و APPLE IMAC 27شراء   الستثمارالخدمات والمزايدات وا
القديم لفريق قسم   IMACإلنتاج الفيديو والرسوم المتحركة واستبدال جهاز  

  التسويق 
 

 BP/004/2021 2 مناقصة

       ني: ر البحرييات بالديناسمجموع التر  78,120.722

 جامعة البحرين 

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

  36,750.000 
 

GULF CUSTOMER EXPERIENCE 1 
 

 UOBP/14/2018 1 تجديد بالجامعة  االتصال توفير خدمة مركز  مات والمزايدات واالستثمارالخد

       بحريني: ت بالدينار المجموع الترسيا  36,750.000

   
 

 17 من 4 صفحة 
 

  
  
  
  
  
  

 جهاز الخدمة المدنية 

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

  10,683.225 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 TB/22809/2016 1 دديج ت  )Saperionصيانة نظام الوثائق االلكترونية ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  82,766.250 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 TB/31370/2021 2 مناقصة ومستلزماتها  محمولةمكتبية وحواسيب  شراء أجهزة  خدمات والمزايدات واالستثمارلا

  27,307.261 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/29609/2020 3 تجديد عقود الدعم الفني والصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ر البحريني: مجموع الترسيات بالدينا 120,756.736

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرى عم

  49,140.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

 1 2/2016 تجديد تنظيف مبنى الجهاز والمزايدات واالستثمارمات الخد

  45,759.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 الهندسية 

  شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي  
    BENTLEY  رخص برامج 

 TB/8622 2 تجديد

       ريني: دينار البحرسيات بالتمجموع ال 94,899.000

 حلبة البحرين الدولية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  طاع الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  461,925.954 
 

AL WASMIYA TENT HOUSE 1 
 

لمعدات  امناقصة توفير هياكل خيام اإليجار المؤقتة والديكور الداخلي واألثاث و المواد والمعدات 
  2022واحد لعام  للفورمواللطيران الخليج  ائزة البحرين الكبرى الخاصة بـ (ج 

  ) 2024حتى 
 

 BIC/14/2021   1 مناقصة

       لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا 461,925.954

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

 # ناقصة رقم الم النوع  ضوع مو لا القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  6,300.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

 TB/31339/2021 1 تجديد منطقة بالج الجزائر  لشركات االتصاالت في  اريج عقد اال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  37,008.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

 TB/31339/2021 2 تجديد جزائر  بالج ال في منطقة االتصاالت  تيجار لشركاعقد اال الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 17 من 5 صفحة 
 

  61,200.000 
 

AL AMIN GARDENS 1 
 

واالستشارات  اءات اإلنش
 الهندسية 

   - بالج الجزائر  –توفير خدمات صيانة الحدائق و البستنة للساحل العام 
IN/BAJRD/2021/03 

 TB/31337/2021 3 مناقصة

  845,000.000 
 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC 

1 
 

ستشارات  الاإلنشاءات وا
 ية الهندس

ع وإدارة التكاليف للتصميم واإلشراف  توفير الخدمات االستشارية في إدارة المشاري
  نجوم ونادي شاطئ في بالج الجزائر  4دقين من فئة على فن

 

 RFP/BAJRD/2021/02 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  949,508.000

 ر للبترول شركة تطوي

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى خرعمالت أ

  199,974.353 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

  لوازم تخزين وتنظيف مباني الشركة  النفط 
 

 TP-790-2021  1 مناقصة

  87,298.300 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 SUPPLY OF LESER CONTROL VALVE SPARES النفط 
 

 TP-824-2021  2 مناقصة

  58,275.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF API 6A MANUAL ASSEMBLED GATE النفط 
VALVE 

 TP-842-2021  3 مناقصة

  129,900.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

 PROVISION OF DCIM INTEGRATED WITH ASSET النفط 
EXPLORER AND ITS ASSOCIATED SERVICES. 

 TP-762-2021 4 مناقصة

  1,094,340.000 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 
 

 RFP/Tatweer/48/2017 5 تجديد توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه اد والمعدات المو

  395,400.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

ر الشخصية  لة من نوع دل وأجهزة الكمبيوتمولمح ا الحاسوب زة توريد أجه النفط 
  والشاشات والملحقات 

 

 TP-794-2021 6 قصةمنا

  25,905,573.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 DIRECTIONAL DRILLING AND LOGGING WHILE النفط 
DRILLING SERVICES 

 

 TP-758-2021  7 مناقصة

  1,208,449.000 
 

MICHELL INSTRUMENTS 1 
 

 TP-773-2021 8 مناقصة SUPPLY OF MOISTURE ANALYZER النفط 

  45,575.000 
 

PRUDENT SOLUTIONS  1 
 

  توريد جهاز إرسال تدفق الكوريوليس  النفط 
 

 TP-827-2021 9 مناقصة

  889,350.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-308-2018 10 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  684,909.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 TP-308-2018 11 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  4,984,077.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 
 

 RISKED SERVICE CONTRACT(S) TARGETING THE النفط 
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL RESERVOIRS 

 TP-303-2018 12 مناقصة

USD 37,412,588.000 14,141,958.264* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 

USD 35,909,733.000 13,573,879.074* 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 2 

  مجموع (د.ب.): لا 27,715,837.338
 

 WIRELINE SERVICES النفط 
 

 TP-729-2021  13 مناقصة



العدد: 3580 – الخميس 20 يناير 2022

70

   
 

 17 من 5 صفحة 
 

  61,200.000 
 

AL AMIN GARDENS 1 
 

واالستشارات  اءات اإلنش
 الهندسية 

   - بالج الجزائر  –توفير خدمات صيانة الحدائق و البستنة للساحل العام 
IN/BAJRD/2021/03 

 TB/31337/2021 3 مناقصة

  845,000.000 
 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC 

1 
 

ستشارات  الاإلنشاءات وا
 ية الهندس

ع وإدارة التكاليف للتصميم واإلشراف  توفير الخدمات االستشارية في إدارة المشاري
  نجوم ونادي شاطئ في بالج الجزائر  4دقين من فئة على فن

 

 RFP/BAJRD/2021/02 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  949,508.000

 ر للبترول شركة تطوي

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى خرعمالت أ

  199,974.353 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

  لوازم تخزين وتنظيف مباني الشركة  النفط 
 

 TP-790-2021  1 مناقصة

  87,298.300 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 SUPPLY OF LESER CONTROL VALVE SPARES النفط 
 

 TP-824-2021  2 مناقصة

  58,275.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF API 6A MANUAL ASSEMBLED GATE النفط 
VALVE 

 TP-842-2021  3 مناقصة

  129,900.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

 PROVISION OF DCIM INTEGRATED WITH ASSET النفط 
EXPLORER AND ITS ASSOCIATED SERVICES. 

 TP-762-2021 4 مناقصة

  1,094,340.000 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 
 

 RFP/Tatweer/48/2017 5 تجديد توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه اد والمعدات المو

  395,400.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

ر الشخصية  لة من نوع دل وأجهزة الكمبيوتمولمح ا الحاسوب زة توريد أجه النفط 
  والشاشات والملحقات 

 

 TP-794-2021 6 قصةمنا

  25,905,573.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 DIRECTIONAL DRILLING AND LOGGING WHILE النفط 
DRILLING SERVICES 

 

 TP-758-2021  7 مناقصة

  1,208,449.000 
 

MICHELL INSTRUMENTS 1 
 

 TP-773-2021 8 مناقصة SUPPLY OF MOISTURE ANALYZER النفط 

  45,575.000 
 

PRUDENT SOLUTIONS  1 
 

  توريد جهاز إرسال تدفق الكوريوليس  النفط 
 

 TP-827-2021 9 مناقصة

  889,350.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-308-2018 10 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  684,909.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 TP-308-2018 11 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  4,984,077.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 
 

 RISKED SERVICE CONTRACT(S) TARGETING THE النفط 
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL RESERVOIRS 

 TP-303-2018 12 مناقصة

USD 37,412,588.000 14,141,958.264* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 

USD 35,909,733.000 13,573,879.074* 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 2 

  مجموع (د.ب.): لا 27,715,837.338
 

 WIRELINE SERVICES النفط 
 

 TP-729-2021  13 مناقصة

   
 

 17 من 6 صفحة 
 

  6,248,178.100 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

  توفير خدمات توليد الطاقة المؤقتة النفط 
 

 TP-817-2021 14 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  69,647,136.091

  
  

 ين شركة مطار البحر

 # رقم المناقصة  النوع  ضوع المو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  253,108.775 
 

BOKHOWA CONTRACTING AND  
TRADING GROUP 

1 
 

  بناء جدار أمني بمطار البحرين الدولي  الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/32   1 مناقصة

  489,503.000 
 

SULTANAH SCRAP  1 

  5,270.000 
 

CROWN INDUSTRIES 2 

  المجموع (د.ب.):  494,773
 

  زالة الخردة من مواقع مختلفة بمطار البحرين الدوليا الطيران 
 

 AUC/BAC/2021/01   2 ة مزايد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  747,881.775

 شركة نفط البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لفائز العطاء ا  دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 912,350.000 344,868.300* 
 

UNIVERSAL OIL PRODUCTS (UOP) 1 
 

انقالب امتصاص   وحدة  -الهيدروجيني ص لوحدة التكسير  توفير مواد امتصا  النفط 
 الضغط 

 Q26622(53)  1 مناقصة

  72,409.000 
 

EMERSON FZE 1 
 

 Q27298 (17)  2 مناقصة  SUPPLY OF KTM VALVES SPARES النفط 

  163,507.000 
 

VEREINIGTE FULLKORPER-
FABRIKEN 

1 
 

الخاملة وفق   2026الي  2021رات من اتفاقية لمدة خمس سنوات لتوفير الك النفط 
  المواصفات التقنية الصادرة من شركة نفط البحرين (بابكو).

 

 Q26627(53) 3 مناقصة

  235,580.000 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEM 
SAUDI ARABIA 

1 
 

 MAINTENANCE AND SUPPORT FOR TRICONEX النفط 
EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) SYSTEMS  

 T24480-1(11)  4 مناقصة

USD 3,500,000.000 1,323,000.000* 
 

SAUDI CO FOR ENVIRONMENTAL 
WORKS  

1 
 

 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL النفط 
OPERATION  

 T140072 5 تمديد

  62,770.000 
 

AL KHALAF HOLDING CO 1 
 

الح أحواض السباحة  ) سنوات لتشغيل وصيانة وإص5اتفاقية شراء لمدة خمس ( النفط 
  في العوالي 

 

 T27651 (43)  6 مناقصة

  268,359.000 
 

POWELL (UK) LTD. 1 
 

 REPLACEMENT OF OBSOLETE MM5 MOTOR النفط 
MANAGER RELAYS AND FM5 FEEDER MANAGER 

RELAYS (ENG.) 

 Q29915 (58)  7 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,470,493.300

  
  

   
 

 17 من 6 صفحة 
 

  6,248,178.100 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

  توفير خدمات توليد الطاقة المؤقتة النفط 
 

 TP-817-2021 14 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  69,647,136.091

  
  

 ين شركة مطار البحر

 # رقم المناقصة  النوع  ضوع المو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  253,108.775 
 

BOKHOWA CONTRACTING AND  
TRADING GROUP 

1 
 

  بناء جدار أمني بمطار البحرين الدولي  الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/32   1 مناقصة

  489,503.000 
 

SULTANAH SCRAP  1 

  5,270.000 
 

CROWN INDUSTRIES 2 

  المجموع (د.ب.):  494,773
 

  زالة الخردة من مواقع مختلفة بمطار البحرين الدوليا الطيران 
 

 AUC/BAC/2021/01   2 ة مزايد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  747,881.775

 شركة نفط البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لفائز العطاء ا  دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 912,350.000 344,868.300* 
 

UNIVERSAL OIL PRODUCTS (UOP) 1 
 

انقالب امتصاص   وحدة  -الهيدروجيني ص لوحدة التكسير  توفير مواد امتصا  النفط 
 الضغط 

 Q26622(53)  1 مناقصة

  72,409.000 
 

EMERSON FZE 1 
 

 Q27298 (17)  2 مناقصة  SUPPLY OF KTM VALVES SPARES النفط 

  163,507.000 
 

VEREINIGTE FULLKORPER-
FABRIKEN 

1 
 

الخاملة وفق   2026الي  2021رات من اتفاقية لمدة خمس سنوات لتوفير الك النفط 
  المواصفات التقنية الصادرة من شركة نفط البحرين (بابكو).

 

 Q26627(53) 3 مناقصة

  235,580.000 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEM 
SAUDI ARABIA 

1 
 

 MAINTENANCE AND SUPPORT FOR TRICONEX النفط 
EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) SYSTEMS  

 T24480-1(11)  4 مناقصة

USD 3,500,000.000 1,323,000.000* 
 

SAUDI CO FOR ENVIRONMENTAL 
WORKS  

1 
 

 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL النفط 
OPERATION  

 T140072 5 تمديد

  62,770.000 
 

AL KHALAF HOLDING CO 1 
 

الح أحواض السباحة  ) سنوات لتشغيل وصيانة وإص5اتفاقية شراء لمدة خمس ( النفط 
  في العوالي 

 

 T27651 (43)  6 مناقصة

  268,359.000 
 

POWELL (UK) LTD. 1 
 

 REPLACEMENT OF OBSOLETE MM5 MOTOR النفط 
MANAGER RELAYS AND FM5 FEEDER MANAGER 

RELAYS (ENG.) 

 Q29915 (58)  7 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,470,493.300
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 17 من 7 صفحة 
 

  
  
  
  
  
  

 يران الخليج شركة ط

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

  829,138.000 
 

AISATS 1 
 

ن يراالط  GROUND HANDLING AGENT AT TRIVANDRUM 
AIRPORT 

 TB/27075/2019 1 تجديد

  108,500.000 
 

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES 1 
 

خدمات الغسيل لخدمات الطيران والزي الرسمي لطاقم شركة طيران الخليج في   الطيران 
 مملكة البحرين

 BTB 2-1811-03-18 تمديد

  80,074.000 
 

AEROGROUND  1 

  43,436.000 
 

AEROGATE 2 

  المجموع (د.ب.):  123,510
 

 GROUND HANDLING (ABOVE THE WING AND BELOW الطيران 
THE WING) SERVICE AGREEMENT AT MUNICH 

INTERNATIONAL AIRPORT, GERMANY 

 TB/30175/2021 3 مناقصة

  380,484.020 
 

EMIRATES FLIGHT CATERING 
(EKFC) 

1 
 

طيران ال  APPOINTING EMIRATES FLIGHT CATERING (EKFC) 
AS GULF AIR DUBAI (DXB) FALCON LOUNGE 

CATERING SERVICE PROVIDER 

 TB/21438/2015 4 دديتج 

  72,225.000 
 

TIBAH AIRPORTS CO LTD  1 
 

 AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT AT TIBAH الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT (MED) 

 TB/26888/2019 5 تجديد

  1,391,492.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 
 

 ,CUTE CONTRACT RENEWAL AT RIYADH, JEDDAD الطيران 
DAMMAM AND MADINAH AIRPORT 

 TB/17033/2013 6 تجديد

  596,057.000 
 

SIALKOT INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED 

1 
 

ران الطي  GROUND HANDLING SERVICES AT SIALKOT 
AIRPORT (SKT) 

 TB/18696/2014 7 تجديد

  239,834.000 
 

MASTER MIND CONSULTANT CO. 
LTD  

1 
 

  خدمات الصالة في مطار بانكوك الدولي  ران طيال
 

 BTB 8-2248-01-21 مناقصة

  122,375.000 
 

INTERNATIONAL AVIATION 
BUSINESS 

1 
 

 BTB 9-1721-10-17  مناقصة رين في مطار القاهرة الدولي رضية للمسافمات األخدال ن الطيرا

  61,375.000 
 

AMA MOTORS 1 
 

 RETROFITTING EXISTING UNIVERSAL ASSEMBLY الطيران 
STAND WITH UNIVERSAL TORQUEING SYSTEM 

 TB/30928/2021 10 مناقصة

  47,129.900 
 

CIRIUM 1 
 

ن الطيرا  AGREEMENTS NEGOTIATION: DIIO SCHEDULE 
REFERENCE SERVICES AND INNOVATA SERVICES 

 TB/23079/2016 11 تجديد

USD 103,140.000 38,986.920* 
 

ARINC 1 
 

 TB/30176/2021 12 تجديد  FLIGHT TRACKING SYSTEM الطيران 

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 4,011,106.840

  

   
 

 17 من 8 صفحة 
 

  
  
  
  
  
  

 االقتصاديةة التنمي لسمج

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

  297,445.000 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  2024-2022التأمين الصحي لسنة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/09-2021/006   1 مناقصة

  20,912.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

 TB/31398/2021 2 تجديد تعيين أخصائي دعم فني لقسم تقنية المعلومات بمجلس التنمية االقتصادية  ستثمارمزايدات واالمات والخدال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  318,357.000

 مجلس النواب

 # ة ناقصرقم الم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  629,565.300 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

ب و موظفي  ) لكل من السادة سعادة النوا  2/2019مناقصة التأمين الصحي (  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2020/ 2019األمانة العامة لمجلس النواب و عائالتهم 

 1 2/2019 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  629,565.300

 ال الوطني كز االتصرم

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

  19,173.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 TB/28285/2020 1 تجديد التنظيفات والمساعدة والمراسلين الضيافة البدالة والسواق   تجديد عقد توفير خدمات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  19,173.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # فائز العطاء ال دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -81,510.000 
 

AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 هندسية ال

 1 8/2020 أمر تغييري  ل الصيانة الدورية للمواقع األثرية ماأع

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  81,510.000-

 والمعارضياحة حرين للسهيئة الب

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

  126,000.000 
 

AV L CONCEPTS CO W.L.L 1 
 

  2021العيد الوطني لمملكة البحرين  مات والمزايدات واالستثمارالخد
 

 BTEA189 2021   1 مناقصة

   
 

 17 من 9 صفحة 
 

  57,750.000 
 

MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 
 

  مناقصة تصميم هوية مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 BTEA/188/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  183,750.000

  
  
  

 هيئة الكهرباء والماء

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

  227,320.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

ألمامية بمركز خدمات الزبائن التابع المكاتب ا ية لتشغيل ر خارج بمصاد االستعانة الخدمات والمزايدات واالستثمار
   ) سنوات4لمدة أربع ( والماء الكهرباء  لهيئة

 RP-CSD 1-243-2016 تمديد

  109,500.000 
 

EDISRUPT CONSULTING SERVICE  1 
 

- اء اء والمشبكات الكهربي  ف والتحكممشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 على التنفيذ  لإلشرافتعين مدير للمشروع 

 TB/29879/2021 2 تجديد

  71,736.000 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

  –كيب اسالك امنية شائكة بمواقع مختلفة تابعة لهيئة الكهرباء والماء تزويد وتر المواد والمعدات 
  2المرحلة 
 

 PP-FRSD   3-115-2021 مناقصة

  28,328.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  2021قطع غيار ألجهزة التحكم عن بعد في محطات نقل الكهرباء للعام  المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 4-061-2021 مناقصة

  7,410,000.000 
 

 1 مجموعة من المقاولين والموردين  
 

 TB/31402/2021 5 مناقصة MTC WDDتوزيع المياه  بإدارة  الخاصة ود الزمنيةأعمال العق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  33,360.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/107  6  ةمناقص  CUTOUT  المواد والمعدات 

  34,625.000 
 

 1 .م.م بي اتش التجارية ذ 
 

 SMART METER  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2021/104  7  مناقصة

  398,400.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/122  8  مناقصة

  27,945.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/100  9  مناقصة  SUPPLY OF VALVES, GATE  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  28,196.000 
 

BICC MET CO 1 

  32,257.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 2 

  المجموع (د.ب.):  60,453
 

 CABLE, EARTHING  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/SH/2021/087    10  مناقصة

  185,844.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/094  11  مناقصة

  114,400.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/MM/2021/121  12  مناقصة  CUT OUT  المواد  والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  8,701,911.000
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 17 من 9 صفحة 
 

  57,750.000 
 

MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 
 

  مناقصة تصميم هوية مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 BTEA/188/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  183,750.000

  
  
  

 هيئة الكهرباء والماء

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

  227,320.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

ألمامية بمركز خدمات الزبائن التابع المكاتب ا ية لتشغيل ر خارج بمصاد االستعانة الخدمات والمزايدات واالستثمار
   ) سنوات4لمدة أربع ( والماء الكهرباء  لهيئة

 RP-CSD 1-243-2016 تمديد

  109,500.000 
 

EDISRUPT CONSULTING SERVICE  1 
 

- اء اء والمشبكات الكهربي  ف والتحكممشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 على التنفيذ  لإلشرافتعين مدير للمشروع 

 TB/29879/2021 2 تجديد

  71,736.000 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

  –كيب اسالك امنية شائكة بمواقع مختلفة تابعة لهيئة الكهرباء والماء تزويد وتر المواد والمعدات 
  2المرحلة 
 

 PP-FRSD   3-115-2021 مناقصة

  28,328.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  2021قطع غيار ألجهزة التحكم عن بعد في محطات نقل الكهرباء للعام  المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 4-061-2021 مناقصة

  7,410,000.000 
 

 1 مجموعة من المقاولين والموردين  
 

 TB/31402/2021 5 مناقصة MTC WDDتوزيع المياه  بإدارة  الخاصة ود الزمنيةأعمال العق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  33,360.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/107  6  ةمناقص  CUTOUT  المواد والمعدات 

  34,625.000 
 

 1 .م.م بي اتش التجارية ذ 
 

 SMART METER  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2021/104  7  مناقصة

  398,400.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/122  8  مناقصة

  27,945.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/100  9  مناقصة  SUPPLY OF VALVES, GATE  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  28,196.000 
 

BICC MET CO 1 

  32,257.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 2 

  المجموع (د.ب.):  60,453
 

 CABLE, EARTHING  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/SH/2021/087    10  مناقصة

  185,844.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/094  11  مناقصة

  114,400.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/MM/2021/121  12  مناقصة  CUT OUT  المواد  والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  8,701,911.000

   
 

 17 من 10 صفحة 
 

  
  
  
  
  
  

 رونيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكت 

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

  5,367.600 
 

SECURE ME 1 
 

 iGA/2018/07   1 تمديد والحراسة توفير خدمات األمن   زايدات واالستثمارالخدمات والم

  68,972.400 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 iGA/2018/02 2 تجديد النظم الحكومية  وصيانةمناقصة توظيف فريق عمل الدارة دعم   المزايدات واالستثمارالخدمات و

  27,300.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

 TB/28012/2019 3 تجديد   EMC VNX  صيانة ودعم نظام الخدمات والمزايدات واالستثمار

  66,045.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

  EMCVNXعقد صيانة وحدة التخزين العامة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS 

 TB/26624/2019 4 دتجدي

  10,642,919.158 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

  البحرين وشركة مايكروسوفت ملكة التعاقد المؤسسي بين حكومة م الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2021/45   5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  10,810,604.158

 صاالت هيئة تنظيم االت

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

  39,507.300 
 

MANTECH COMMERCIAL SERVICE 
W.L.L 

1 
 

  توفير أجهزة تحليل الطيف بالميكروويف اليدوية المواد والمعدات 
 

 TRA/RFP/2021/087   1 مناقصة

       : حرينينار البمجموع الترسيات بالدي 39,507.300

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  103,194.000 
 

MICROSOFT CORPORATION 1 
 

 LMRA/2018/07 1 تجديد تجديد اتفاقية MICROSOFT PREMIER SUPPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار

       لترسيات بالدينار البحريني: موع امج 103,194.000

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  36,750.000 
 

ZEN 360 CONSULT  1 
 

 BQA/DHF/2021/02   1 ناقصةم طرح مناقصة دولية لتوفير النظام اآللي للمراجعات المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,750.000
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 17 من 11 صفحة 
 

  
  
  

 وزارة اإلسكان

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

  14,686,998.331 
 

ALGHANIM INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

ات واالستشارات  اإلنشاء
 الهندسية 

شقة سكنية اجتماعية مع البنية التحتية واألعمال الخارجية   264بناء وتشييد 
ع شرق الحد اإلسكاني، مملكة البحرين  مشرو، B1 / B2  القريةا في المرتبطة به

  ). B(الحزمة 
 

 HP/08/2020 1 مناقصة

  14,450,854.166 
 

ALGHANIM INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

شقة سكنية اجتماعية مع البنية التحتية واألعمال الخارجية   256بناء وتشييد 
اإلسكاني، مملكة البحرين  الحد  ع شرقمشرو، C1 / C2بها في القرية المرتبطة 

  ). A(الحزمة 
 

 HP/07/20 2 مناقصة

       الدينار البحريني: مجموع الترسيات ب 29,137,852.497

  
 ط العمرانيوشؤون البلديات والتخطي وزارة األشغال

 # ناقصة قم المر نوع ال الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  190,267.260 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م. 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  جنوسان - 506و 504، 502في المجمعات عادة تأهيل عدد من الطرق إ
 

 RDS-21/0063 1 مناقصة

  1,139,500.000 
 

 1 شركة االنشاءات الفنية ذ.م.م 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية لهندسا

 CPD-21/0002   2 مناقصة نى أكاديمي بمدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات في الحد مب

  750,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

  750,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  2 

  المجموع (د.ب.):  1,500,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مياه الصرف الصحي المعالجة شبكة  صيانةتشغيل و
 

 SES-20/0021 3 مناقصة

  170,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

  170,000.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 2 

  المجموع (د.ب.):  340,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ) 2022-2021طرق (المقاولة الزمنية لتزويد المواد ألعمال ال
 

 RDS-20/0041   4 مناقصة

  26,355.000 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

  دعم وصيانة نظام  المعدات المواد و
 

 IT/ISDS/21/03   5 مناقصة

  161,799.196 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  204و 202المحرق مجمع  –إنشاء مدخل من شارع المطار إلى مجمع الواحة  
 

 RDS-21/0025 6 اقصةمن

  166,436.942 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  (المرحلة األولى)  47القرب من تقاطعه مع شارع  ب 77توسعة شارع 
 

 RDS-21/0058   7 مناقصة

  193,429.667 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ندسية اله

  جدعلي -721دة تأهيل عدد من الطرق في مجمع إعا
 

 RDS-21/0072 8 مناقصة

   
 

 17 من 12 صفحة 
 

  39,470.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مقاولة أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء ونظام الري لوزارة األشغال وشؤون  
  اقع مختلفة مو –راني البلديات والتخطيط العم

 

 BMD – 19/0002 9 مناقصة

  94,050.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

 SP-2014-4 10 تمديد الخدمات التصميم واالشراف المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت بالمحرق 

  429,996.336 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

  711ة توبلي مجمع انشاء شبكة الصرف الصحي في منطق
 

 SES-19/0015 11 مناقصة

  478,600.570 
 

 1 وأوالده   يالسيد كاظم الدراز 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ع مجم -تطوير تقاطع طريق الشيخ سلمان بالقرب من مدرسة الشيخة حصة للبنات 
942  
 

 RDS-21/0026 12 ناقصةم

  957,579.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

الكميات قبل و ما بعد   ومسحواالشراف والبيئة    الخدمات االستشارية للتصميم
 التعاقد ألعمال الدفان لمناطق شرق الحد و النخيل و ديار البسيتين

 SPO/234/2021   13 مناقصة

  1,547,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 CPD-21/0010   14 مناقصة الخيل وسباقمشروع تطوير نادي راشد للفروسية  

  -139.150 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة هندسيال

  الصحي  شاريع الصرف م
 المياهشبكات المجاري ومصارف   تنظيف

 SES-13/0057 15 أمر تغييري 

  -948.775 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الصحي  مشاريع الصرف 
 شبكات المجاري ومصارف المياه تنظيف

 SES-13/0057 16 أمر تغييري 

  4,145.100 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 رف المياهتنظيف شبكات المجاري ومصا 

 SES-13/0057 17 أمر تغييري 

  1,776.900 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 جاري ومصارف المياهالمبكات ف شتنظي

 SES-13/0057 18 أمر تغييري 

  1,342.819 
 

BUALLAI BUILDING MAINTENANCE 
EST 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 19 أمر تغييري 

  -13.180 
 

EMCE CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 20 أمر تغييري 

  -0.550 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 21 ييري أمر تغ

  1,389.650 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 لمجاري ومصارف المياهتنظيف شبكات ا

 SES-13/0057 22 أمر تغييري 

  2,619.400 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ي  لصح صرف اال  شاريعم
 ومصارف المياه تنظيف شبكات المجاري 

 SES-13/0057 23 أمر تغييري 

  1,194.500 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الصحي  مشاريع الصرف 
 شبكات المجاري ومصارف المياه تنظيف

 SES-13/0057 24 أمر تغييري 

  262,583.657 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  إعادة تأهيل عدد من الطرق في جزيرة حوار 
 

 RDS-21/0050   25 مناقصة

  282,247.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  يةخدمات الصيانة الوقائية المخططة لمحطة المعالجة الثالث
 

 SES-21/0007   26 مناقصة

   
 

 17 من 13 صفحة 
 

  84,876.393 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
  الهندسية 

  )1212انشاء ممشى مدينة حمد (
  

 MUN/CMS/P/34/2021    27  مناقصة

  727,224.000 
 

SECURE ME 1 
 

  دية الشمالية البل ائق لمباني وحد مناقصة توفير حراسة امنية  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/Nam/17/2021  28  مناقصة

  85,800.000 
 

 1 م شركة سبورت كاسل ذ.م.
 

  ة استثمار وتأجير ملعب في حديقة الشيخ خليفة الكبرى مزايد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/SAM/A14/2021  29  مزايدة 

  73,830.960 
 

 1 أبراج بن عيد العقارية  
 

  مناقصة تنظيف المباني التابعة لبلدية المنطقة الشمالية   واالستثمار  يداتلمزاالخدمات وا 
  

 MUN/Nam/19/2021    30  ةمناقص

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 8,792,412.695

  
 وزارة التربية والتعليم 

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

  97,020.000 
 

THE INTERNATIONAL AGENCIES 
COMPANY 

1 
 

  زمنية لسنتين-تعليم شراء آالت تصوير للمدارس واالدارات بوزارة التربية وال ت المواد والمعدا 
 

 M/19/2021 1 مناقصة

  16,632.000 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 

  38,475.000 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS  

2 

  المجموع (د.ب.):  55,107
 

كيبها بمدارس  صيانة واصالح المصاعد الكهربائية شاملة جميع قطع الغيار وتر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 وإدارات وزارة التربية والتعليم

 TB/31406/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  152,127.000

  
 ة ارجيوزارة الخ

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

  85,000.000 
 

 1 عاطف عوض أحمد الجزائري  
 

 TB/29876/2021 1 تجديد تجديد عقد ايجار مقر سفارة مملكة البحرين في عمان  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,000.000 
 

INTER GULF INSURANCE BROKER 
W.L.L  

1 
 

ير إلى  ينا 1تجديد عقد خدمات االستشارات التأمينية لوزارة الخارجية للفترة من  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 2025ديسمبر 

 TB/31359/2021 2 تجديد

  72,312.696 
 

PT.BITANG SERVICE MANAGEMENT  1 
 

في جاكرتا  ألمنية لتوفير حراسة مقر سفارة مملكة البحرينكة االشرتجديد عقد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2025ديسمبر  31لغاية  2022يناير  1سعادة السفير للفترة من   ومقر

 TB/31361/2021 3 جديدت

  212,870.649 
 

AETNA INTERNATIONAL  1 
 

اليف التأمين  تك غطيةلت AETNA INTERNATIONALالتعاقد مع شركة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2021نوفمبر  01حرين في واشنطن للفترة من الصحي لموظفي بعثة مملكة الب
 20222ديسمبر  31لغاية 

 TB/31311/2021 4 مناقصة

  182,023.451 
 

 1 شركة ديزاين ون للديكور 
 

 MOFA/PPO/2021 / 5 مناقصة ةانشاء مركز المدار في مبنى وزارة الخارجي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  42,500.000 
 

DAINLER AG - GERMANY 1 
 

 TB/31413/2021 6 مناقصة م آباد شراء مركبة لسفارة مملكة البحرين في اسال الخدمات والمزايدات واالستثمار
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 17 من 13 صفحة 
 

  84,876.393 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
  الهندسية 

  )1212انشاء ممشى مدينة حمد (
  

 MUN/CMS/P/34/2021    27  مناقصة

  727,224.000 
 

SECURE ME 1 
 

  دية الشمالية البل ائق لمباني وحد مناقصة توفير حراسة امنية  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/Nam/17/2021  28  مناقصة

  85,800.000 
 

 1 م شركة سبورت كاسل ذ.م.
 

  ة استثمار وتأجير ملعب في حديقة الشيخ خليفة الكبرى مزايد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/SAM/A14/2021  29  مزايدة 

  73,830.960 
 

 1 أبراج بن عيد العقارية  
 

  مناقصة تنظيف المباني التابعة لبلدية المنطقة الشمالية   واالستثمار  يداتلمزاالخدمات وا 
  

 MUN/Nam/19/2021    30  ةمناقص

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 8,792,412.695

  
 وزارة التربية والتعليم 

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

  97,020.000 
 

THE INTERNATIONAL AGENCIES 
COMPANY 

1 
 

  زمنية لسنتين-تعليم شراء آالت تصوير للمدارس واالدارات بوزارة التربية وال ت المواد والمعدا 
 

 M/19/2021 1 مناقصة

  16,632.000 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 

  38,475.000 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS  

2 

  المجموع (د.ب.):  55,107
 

كيبها بمدارس  صيانة واصالح المصاعد الكهربائية شاملة جميع قطع الغيار وتر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 وإدارات وزارة التربية والتعليم

 TB/31406/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  152,127.000

  
 ة ارجيوزارة الخ

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

  85,000.000 
 

 1 عاطف عوض أحمد الجزائري  
 

 TB/29876/2021 1 تجديد تجديد عقد ايجار مقر سفارة مملكة البحرين في عمان  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,000.000 
 

INTER GULF INSURANCE BROKER 
W.L.L  

1 
 

ير إلى  ينا 1تجديد عقد خدمات االستشارات التأمينية لوزارة الخارجية للفترة من  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 2025ديسمبر 

 TB/31359/2021 2 تجديد

  72,312.696 
 

PT.BITANG SERVICE MANAGEMENT  1 
 

في جاكرتا  ألمنية لتوفير حراسة مقر سفارة مملكة البحرينكة االشرتجديد عقد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2025ديسمبر  31لغاية  2022يناير  1سعادة السفير للفترة من   ومقر

 TB/31361/2021 3 جديدت

  212,870.649 
 

AETNA INTERNATIONAL  1 
 

اليف التأمين  تك غطيةلت AETNA INTERNATIONALالتعاقد مع شركة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2021نوفمبر  01حرين في واشنطن للفترة من الصحي لموظفي بعثة مملكة الب
 20222ديسمبر  31لغاية 

 TB/31311/2021 4 مناقصة

  182,023.451 
 

 1 شركة ديزاين ون للديكور 
 

 MOFA/PPO/2021 / 5 مناقصة ةانشاء مركز المدار في مبنى وزارة الخارجي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  42,500.000 
 

DAINLER AG - GERMANY 1 
 

 TB/31413/2021 6 مناقصة م آباد شراء مركبة لسفارة مملكة البحرين في اسال الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 17 من 14 صفحة 
 

  698,692.050 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

  2021ة للعام ارجيلخ موظفي وزارة امناقصة التأمين الصحي ل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MOFA/HR/01/2020   7 تجديد

  51,000.000 
 

EURO HOLOGRAPHY 1 
 

 TB/31429/2021 8 مناقصة صة بالتصديقات طباعة وتوريد ملصقات أمنية خا المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,392,398.846

  
 وزارة الداخلية 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع ني دينار بحري رى عمالت أخ

  84,000.000 
 

 1 أسامة محمود ابراهيم المحمود 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/24401/2017 1 تجديد البسيتين)المبنى اإلداري لمحافظة المحرق (

  40,000.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND ADVERTISING  

1 
 

  عاما، وعيد 50احتفاالت محافظة العاصمة بالعيد الوطني المجيد اليوبيل الذهبي  مزايدات واالستثمارالخدمات وال
 م 2021ملك المفدى للعام جلوس جاللة ال

 TB/31286/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  124,000.000

  
 وزارة الصحة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع ي حرين بدينار  ت أخرى عمال

  154,975.810 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 TB/31323/2021 1 مناقصة بة بصفة االستعجال  أدوية مطلو المواد والمعدات 

  30,366.000 
 

UNISKILLS 1 
 

 MOH/144/12 2 تجديد لية للعمل بمواقع الوزارة ح الم سسات التنظيفاتتأهيل عدد من مؤ الخدمات والمزايدات واالستثمار

EUR 19,000,000.000 9,329,000.000* 
 

VALNEVA AUSTRIA GMBH  1 
 

 TB/31363/2021 3 مناقصة ) Covid-19شراء لقاح فالنيفا لمكافحة فايروس كورونا ( ات المواد والمعد

  920,741.220 
 

UNISKILLS 1 
 

 MOH/163/14 4 تجديد توفير خدمة التنظيف لمبنى امراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي ستثمارالخدمات والمزايدات واال

  35,658.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

 MOH/115/2015 5 تجديد وات ) سن3ترة (الصحية لف  توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الخدمات والمزايدات واالستثمار

  32,000.000 
 

 1 ايس داينميكس تريدنغ ذ.م.م 
 

  جائحة فايروس بمرضىتركيب أجهزة مكافحة الحريق لمبنى صحتي الخاص  المواد والمعدات 
 كورونا في مجمع السلمانية الطبي  

 TB/31338/2021 6 مناقصة

  55,850.000 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

 (Dorzolamide 2% + Timolol Maleate 0.5% )شراء مباشر لدواء  دات والمع المواد 
Drops (Cosopt) 

 TB/31360/2021 7 مناقصة

  26,208.000 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 
 

 MOH/108/2016 8 تجديد ارة لوزمستخدمين مكتب بعدد من المواقع التنظيمية با 8توفير خدمات عدد  مات والمزايدات واالستثمارالخد

  22,050.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

 TB/26839/2019 9 ديدتج  لى وحدة المعالجةعخدمات نقل المخلفات الطبية الخطرة من المواقع الصحية  المواد والمعدات 

  -19,320.000 
 

SECURE ME 1 
 

 MOH/113/2019 10 ر تغييري أم ) مواقع صحية5(لعدد توفير خدمات الحراسة األمنية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 17 من 15 صفحة 
 

  -53,970.000 
 

SECURE ME 1 
 

 MOH/113/2019 11 أمر تغييري  ية قع صح موا )5األمنية لعدد(اسة توفير خدمات الحر الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,000.000 
 

 1 شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية  
 

 TB/31336/2021  12  مناقصة  ورونا  روس كت فايمواد طبية مستخدمة لحاال  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  10,572,559.03

 وقافوزارة العدل والشئون اإلسالمية واأل

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

  64,533.000 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 تمديد توريد حجاب لقاعات المحاكم  واالستثمار  ايداتالمزالخدمات و

 

2/2017 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  64,533.000

 التنمية االجتماعيةوزارة العمل و

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

  130,000.000 
 

 1 يكيشنز ميونمؤسسة مياسم كو
 

 TB/23918/2017 1 مناقصة عقد تنفيذ مشروع الرائد المبدع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       دينار البحريني: مجموع الترسيات بال 130,000.000

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # المناقصة رقم  النوع  وضوع الم القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني دينا عمالت أخرى 

  20,790.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

ير خدمة المراسلين عدد  توفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 لوزارة، بعقد لمدة سنتينمراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات ا 19

 HFR/11/2019 1 تمديد

       ترسيات بالدينار البحريني: لمجموع ا 20,790.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  21,000.000 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 TB/31289/2021 1 تجديد يدي ت التخليص البرتجديد عقد بيع أرصدة آال المواد والمعدات 

  3,213.000 
 

4SPOTS IT 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  AMC RENEWAL FOR MTT WEBSITE تجديد TB/31291/2021 2 

  19,135.200 
 

BIZTECH COMPUTER  1 
 

واالستثمار ايداتوالمز الخدمات  AMC RENEWAL FOR POST UTILITY SYSTEM  021 جديدتTB/31309/2  3 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  43,348.200
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 17 من 15 صفحة 
 

  -53,970.000 
 

SECURE ME 1 
 

 MOH/113/2019 11 أمر تغييري  ية قع صح موا )5األمنية لعدد(اسة توفير خدمات الحر الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,000.000 
 

 1 شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية  
 

 TB/31336/2021  12  مناقصة  ورونا  روس كت فايمواد طبية مستخدمة لحاال  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  10,572,559.03

 وقافوزارة العدل والشئون اإلسالمية واأل

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

  64,533.000 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 تمديد توريد حجاب لقاعات المحاكم  واالستثمار  ايداتالمزالخدمات و

 

2/2017 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  64,533.000

 التنمية االجتماعيةوزارة العمل و

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

  130,000.000 
 

 1 يكيشنز ميونمؤسسة مياسم كو
 

 TB/23918/2017 1 مناقصة عقد تنفيذ مشروع الرائد المبدع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       دينار البحريني: مجموع الترسيات بال 130,000.000

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # المناقصة رقم  النوع  وضوع الم القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني دينا عمالت أخرى 

  20,790.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

ير خدمة المراسلين عدد  توفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 لوزارة، بعقد لمدة سنتينمراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات ا 19

 HFR/11/2019 1 تمديد

       ترسيات بالدينار البحريني: لمجموع ا 20,790.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  21,000.000 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 TB/31289/2021 1 تجديد يدي ت التخليص البرتجديد عقد بيع أرصدة آال المواد والمعدات 

  3,213.000 
 

4SPOTS IT 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  AMC RENEWAL FOR MTT WEBSITE تجديد TB/31291/2021 2 

  19,135.200 
 

BIZTECH COMPUTER  1 
 

واالستثمار ايداتوالمز الخدمات  AMC RENEWAL FOR POST UTILITY SYSTEM  021 جديدتTB/31309/2  3 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  43,348.200

  
  
  
  

   
 

 17 من 16 صفحة 
 

  
 
  

 وزارة النفط 

 # رقم المناقصة  لنوع ا الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 136,000.000 51,408.000* 
 

 1 المركز الدولي للزراعة الملحية  
 

 TB/31344/2021 1 مناقصة د مع المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا ى التعاقة علطلب الموافق مارالخدمات والمزايدات واالستث

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  51,408.000

 
 ون اإلعالمؤوزارة ش

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

  101,556.000 
 

SAYAR PRODUCTIONS 1 
 

  انتاج برامج محلية للقناة األولى بتلفزيون البحرين  د والمعدات الموا
 

 INFO/10/2021   1 مناقصة

  1,537,440.450 
 

FIRST GULF CO  1 
 

  ير االحتياجات التقنية الستديو االخبار الجديد مشروع توف المواد والمعدات 
 

 INFO/5/2021   2 مناقصة

  30,706.792 
 

GULF DTH FZ LLC 1 
 

 TB/25277/2018 3 تجديد )GULF DTH FZ LLCتجديد التعاقد مع شركة ( ات والمزايدات واالستثمارالخدم

USD 428,666.390 162,035.895* 
 

 1 وكالة رويترز اإلخبارية
 

 TB/29619/2020 4 تجديد تجديد عقد وكالة رويترز االخبارية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  7,434.000 
 

ALMOAYYED LANDSCAPES AND 
POOLS  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ن اإلعالم لمدة  توفير الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية في مجمع وزارة شؤو
 عامين 

 INFO/3/2019 5 جديدت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,839,173.137

 
 اب والرياضةون الشبؤوزارة ش

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني دينا أخرى   مالتع

  51,555.000 
 

MASTER LINE EVENTS  1 
 

  فعالية سوق الشباب  ثماريدات واالستالخدمات والمزا
 

 RFPMYS/21/2021 1 مناقصة

  70,421.860 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

  مالعب في مواقع مختلفة ضمن مشروع مالعب الفريج (المرحلة الثانية) 8تجديد  الستثمارمزايدات واوال الخدمات
 

 RFPMYS/22/2021   2 مناقصة

  113,058.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

سى  بمدينة عي لقدم رضية ملعب كرة ااستبدال العشب الصناعي بالعشب الطبيعي أل
  الرياضية 

 

 RFPMYS/18/2021   3 مناقصة

  503,117.001 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة سيالهند

  إنشاء ملعبين من العشب الطبيعي بمدينة عيسى الرياضية
 

 RFPMYS/23/2021   4 مناقصة

  18,896.850 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RFPMYS/8/2020 5 تمديد توريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية المعلومات يدات واالستثمارمات والمزاالخد

   
 

 17 من 17 صفحة 
 

  -5,124.585 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الشباب والرياضة اصالح واستبدال أنظمة عزل المياه في مرافق وزارة شؤون 
 

 RFPMYS/9/2021   6 ر تغييري أم

  2,506,140.000 
 

 1 أوريكس إلدارة واستثمار العقارات 
 

  مار المبنى القائم على أرض نادي االتحاد رح استثإعادة ط  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFPMYS/11/2021 7 مزايدة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,258,064.126
 

  
           

 الترسية األصلي بالعملة األخرى. * مبلغ
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 االإعلنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعلن رقم )1( ل�سنة 2022

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.

     وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�ضناعية
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية وبطلنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

انتهاء مدة احلماية08 / 07 / 17452021

انتهاء مدة احلماية12 / 07 / 27462021

انتهاء مدة احلماية12 / 07 / 37472021

انتهاء مدة احلماية12 / 08 / 47482021

انتهاء مدة احلماية12 / 08 / 57492021

انتهاء مدة احلماية14 / 11 / 67692021
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 االإعلنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006   ب�ضاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعلن رقم )2( ل�سنة 2022

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.

وي�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 اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�ضناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1715 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  18/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140150 :بلطلا مقر ]21[
  22/10/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/038542  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/639,376  
[32]  27/04/2012  

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،.ھیأ ،سیلأ ،دلانودكام -2 ،نوسیلأ ،نیلیھ ،كنارف -1
  .لإ ،ازیریت ،فیكوأ -3 
 .كنإ ،زلاكیتوسامراف موینیلیم -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ھیأ ما ،جدیربماك ،تیرتس نوادزدنال 40 -1 :كلاملا ناونع

   اكیرمأ ،02139
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07K 16/40, G01N 
33/574 
 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2011/050242 A1  
D2: C. P. SWAMINATHAN: 
"Thermodynamic Analyses Reveal Role of 
Water Release in Epitope Recognition by a 
Monoclonal Antibody against the Human 
Guanylyl Cyclase C Receptor", JOURNAL 
OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 274, 
no. 44, 29-10-1999, pages 31272-31278  

 
 ـب فدھتسملا جالعلل اھتیساسح رابتخال اھمادختساو GCC ـل ةداضم ماسجأ تائیزج  :عارتخالا مسا ]54[

GCC 
 
 :صخلملا ]57[ 
 عارتخالا رفوی .GCC طبرب موقت ةداضم ماسجأل دضلا تادلومل ةطبار تایظشو ةداضم ماسجأ نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 GCC ـل ةداضملا ماسجألا مادختساب GCC ـب فدھتسم جالع لابقتسا مھیلع يغبنی ىضرم دیدحتل ةیصیخشتً اقرطً اضیأ عارتخالا
 ،كلذلً اقفو .ةیعانم تاقفارتم تانِّوكمكو ةدرجم ةداضم ماسجأ تائیزجك ًةدیفم GCC ـل ةداضملا ماسجألا تائیزج نوكت  .انھ ةدراولا
 عارتخالا زیمتی .مِّقرم وأ يجالع لماعو GCC ـل داضم مسج ءيزج ىلع لمتشت ةیعانم تاقفارتمب عارتخالا زیمتی ،رخآ بناج يف
 GCC نع فشكلل ،لاثملا لیبس ىلع ،انھ ةفوصوم ةیعانم تاقفارتمو GCC ـل ةداضملا ماسجألا تائیزج مادختسال قرطبً اضیأ
 ضیرم لحارم نایب وأ ،ریوصت ،عُّقوت ،صیخشتل ،رومأ ةلمج يف ،ةدیفم قرطلا هذھ نوكتو ؛GCC نعً ایثارو رِّبعت ةجسنأ وأ ایالخو
 ،لاثملا لیبس ىلع ،GCC فدھتسی جالعب جالعلل ةلاح دیدحتل قرطب عارتخالا زیمتی ،بناوجلا ضعب يف ،يلاتلاب ؛GCC ھیف طسوتی

 .يجالع لماع عم نرتقم GCC داضم مسج ىلع لمتشت ةیعانم تاقفارتم ،لاثملا لیبس ىلع ،GCC داضم مسج جالع
 
 17 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1716 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  18/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150001 :بلطلا مقر ]21[
  08/01/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/049566  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/669,451  
[32]  07/09/2012  

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
  ویل ياھوغ -1
  ينبموك نریذس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
-نإ7 نیب ،تیرتس ثنیتیإ ثرون 600 -1 :كلاملا ناونع

 تایالولا ،35203-2206 لإ ھیإ ،ماھغنمرب ،8374
   ةیكیرمألا ةدحتملا
  ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C10J 3/54, C10J 3/56, 
C10J 3/72, C10J 3/84, C10K 1/02, 
C10K 3/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 6455011 B1 
D2: US 4347064 A 
D3: US 8066789 B2 
D4: US 2004/0100902 A1 
D5: US 7771585 B2 
D6: US 5425317 A 

 
 دامرلا جامدنال ةعفترم ةرارح ةجرد وذ ،دامرلا ریثك ينیمویتب محف زیوغت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 دامرلا ىوتحم حوارتی نأ نكمیو .دامرلا جامدنال ةعفترم ةرارح تاجرد وذ دامرلا ریثك ينیمویتب محف زیوغتب عارتخالا اذھ قلعتی  
 .م°1500 نع دیزی ام ىلإ ةفاضإلاب م°1500 ىلإ م°1150 نم دامرلا جامدنا ةرارح تاجرد حوارتت دقوً انزو ٪45 ىلإ 15 نم
 يفً ایبسن ةرارحلا ةضفخنم ةیلوأ زیوغت ةوطخ – نیتلحرم نم زیوغت ةیلمع مادختساب اذھ محفلا عم لماعتلا متی ،لضفم دیسجت يفو
 .راقلا نم ةلیلق تایمكو يقبتملا محفتملا نوبركلل ةرارحلا ةعفترم ةیئزج ةدسكأ ةوطخ اھیلت ةرئاد ةعیمم ةقبط يذ لقان زیوغت زاھج
 طسو ةدعاسمب لاعف لكشب ةرارحلا عفترم عینصتلا زاغ دیربتلً ایلخاد ةرئاد ةعیمم ةقبط محفلا اذھ ةجلاعمب صاخلا ماظنلا نمضتی امك
 تاجرد تحت ،عینصتلا زاغ دیربت زاھج دعب ةدوزم ةیماود ةزارف لمعتو .ةرارحلا لقن حطسأل عینصتلا زاغ ةسمالم نودو لماخ
 ةروكذملا ةلضفملا قرطلاو زاھجلا ،ةیلمعلا مادختساب نكمیو .لاعف لكشب رابغلا حیشرت ةدحو لمح ضفخ ىلع ً،ایبسن ةضفخنم ةرارح
 يلامجإ لوحتبو ةقاطلا دیلوت وأ ةیئایمیكلا داوملا جاتنإل راقلاو رابغلا نمً ابیرقت ٍلاخ عینصت زاغ ىلإ لّصوتلا عارتخالا اذھ يف
 .٪98 يلاوح نع دیزی نأ لضفیو ،٪90 نع دیزی نوبركلل
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1717 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  11/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150003 :بلطلا مقر ]21[
 11/01/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/NL2013/050532  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/671,155 
[32]  13/07/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ناج ،امیدود -2 ،يرام سورتیب سوكسیسنارف ،نرون -1
 مراھ كیردنیھ ،ردسیورب -3 ،كیردیرف
 .يب نمتسیسغنیتشتیدفأ نرون سنارف -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 .يب

 9503-لا نا ،20 تارتسرتلساغ -1 :كلاملا ناونع
 ادنلوھ ،لانانسداتس
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C08K 3/34; B32B 27/00; 
C08J 5/18; C08L 101/00; C09D 
5/08; C08K 11/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2005/005528 A1  
D2: EP 2204427 A1 

 

 
 بطر طسو يف جتنم لكآت نم ةیامحلل ةبیكرتو ةیلمع  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لكآتلا نم ةیامح ةبیكرت نم ةقبط عضو )أ( :ةیلاتلا تاوطخلا ىلع لمتشت ،جتنمل لكآتلا نم ةیامحلل ةیلمعب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 و لقأ وأ مْ 20- اھردق جاجزلا يف لوحت ةرارح ةجرد ھل رلبتم ریغ رمیلوب ىلع لمتشت رلبتم ریغ رمیلوب ةبیكرت )1( ىلع لمتشت
 ةبیكرتب ةصاخلا ةقبطلا نم يولعلا ءزجلا ىلع ةیكیناكیم ةیامح ةقبط عضو )ب( و ،جتنملا حطس ىلع ءاملل ةصام ةئلام ةدام )2(
 اھب ةقبط ىلع لمتشی طیرشو لكآتلا نم ةیامح ةبیكرتب عارتخالا قلعتی امك .بطر طسو يف نوكی جتنملا نأ ثیح لكآتلا نم ةیامحلا
 ىلع عارتخاللً اقبط ةیامح ةبیكرت نم ةقبط )أ( ىلع لمتشی ،جتنمبً اضیأ عارتخالا قلعتیو .عارتخاللً اقبط لكآتلا نم ةیامح ةبیكرت

 .ةروكذملا ةبیكرتلا تاذ ةقبطلا ةیامحل ةیكیناكیم ةیامح ةقبط )ب( و ،جتنملا حطس
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1718 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  16/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150057 :بلطلا مقر ]21[
  12/04/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/064866  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/713,104  
[32]  12/10/2012  

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
  ،ریففب ویثام -3 ،زاغ ناثان -2 ،مایرس ناثنغان -1
 ،غنای نوسیج -5 ،لیوس يروجیرج -4
    كیتسوب يسارت -7 ،افاتسافیرس تیما -6
 ،كیتنینیج -2 ، كنا ،سیسكیلیسكا -1 :ةءاربلا كلام ]73[
  كنإ

 ،ادیمالا ،ياوكراب ياب روبراھ 1851 -1 :كلاملا ناونع
 ناس ثواس ، ياو ھیا نا يد 1  -2  ،94502 ھیا يس
  94080 اینروفیلاك ،وكسیسنارف
  و.ش.ش ةیركفلا ةیكلملل هاج :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 401/04; C07D 
498/04 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2008/076415 A1 
D2: WO 2007/044515 A1 

 
 ناطرس جالع يف مادختسالل تابكرم ریضحتل ةدیدج ةیلمع  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 طبثم نع ةرابع I ةغیصلا ھل نوكی يذلا بكرملا نوكی .I ةغیصلا ھل بكرم ریضحتل ةیلمع نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی  

MEK ناطرسلا جالعل ھمادختسا نكمی مث نمو. 

 
I 
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1719 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  17/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150075 :بلطلا مقر ]21[
  25/05/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/072236  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/730,323  
[32]  27/11/2012  

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ، .يإ لییناد ،رواب -2 ،.شتإ تراویتس ،نیكروأ -1
  نایج ،وسكا -3 
 نشیروبروك رتنس لاكیدیم زنردلشت -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،نطسوب ،تیرتس كوتاش 55 -1 :كلاملا ناونع
   اكیرمأ ،02115 ستسوشتاسام
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C12N 5/10, C12N 15/09 
 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2011/0182867 A1  
D2: XU, JIAN ET AL, "Transcriptional 
silencing of γ-globin by BCL11A involves 
long-range interactions and cooperation with 
SOX6", Genes & Development, 2010, vol. 24, 
no. 8, pages 783-798 
D3: MENZEL, STEPHAN ET AL, "A QTL 
influencing F cell production maps to a gene 
encoding a zinc-finger protein on chromosome 
2p15", Nature Genetics, 2007, vol. 39, no. 10, 
pages 1197-1199 
D4: BAUER, DANIEL E. ET AL, 
"Reawakening fetal hemoglobin: prospects for 
new therapies for the β globin disorders", 
Blood, 17 August 2012, vol. 120, no. 15, pages 
2945-2953 
D5: CAO, ANTONIO ET AL, "Recent 
advances in β-thalassemias", Pediatric Reports, 
2011, vol. 3, no. 2, pages 65-74 
D6: SANKARAN, VIJAY G, "Targeted 
therapeutic strategies for fetal hemoglobin 
induction", American Society of Hematology 
Education Program Book, 2011, vol. 2011, no. 
1, pages 459-465 

 
  ينینج نیبولجومیھ ثح ةداعإل ةدیعبلا ةیمیظنتلا BCL11A رصانع فادھتسا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نع ریبعتلا بارطضا ةطساوب ةیلخ يف ينینجلا نیبولجومیھلا تایوتسم ةدایزل تابیكرتو قرط میدقتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  

BCL11A نع نیبولجومیھلا لالتعا تالاح جالعب قلعتت تابیكرتو قرط میدقت يلاحلا بلطلا يف متی امك .يمونیجلا ىوتسملا ىلع 
 .ينینجلا نیبولجومیھلا تایوتسم ثح ةداعإ قیرط
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1720 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  06/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150118 :بلطلا مقر ]21[
  07/09/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/024887  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/780,439  
[32]  13/03/2013  

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
  ،.مأ فیزوج ،زینید -2 ،اوھغنیسكإ ،ویل -1
 .سأ يرفیج ،ولیترام -4 ،.ھیأ تربور ،ایلیمید -3
  .بروك ھیأ سأ وی اوكلأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،غربستیب ،تیرتس الیبازیإ 201 -1 :كلاملا ناونع
   اكیرمأ ،15212-5858 اینافلیسنب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C25D 17/04, C25C 7/00 
 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2007/105124 A2 
D2: US 4999097 A 
D3: US 2006/0054499 A1 
D4: US 2008/0017504 A1 
D5: WO 2012/104640 A2 

 
 يئابرھكلا لیلحتلا ایالخ ةیامحل قرطو ةمظنأ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ھجولا وأ يلخادلا يبناجلا رادجلا لاثملا لیبس ىلع( يبناجلا رادجلا تامسب ،راشتنالا عساو وحن ىلع يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 ىلع( لیغشتلا عضوم يف ةیلخلا نوكت امنیب اًّیئابرھك لّلحملا مامحلا نم يبناجلا رادجلا ةیامحب موقت ،يئابرھك لیلحت ةیلخل )نخاسلا

 .)اًّیئابرھك ةلّلحملا ةیلخلا يف زلف جاتنإ لاثملا لیبس
 
 23 :ةیامحلا رصانع ددع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العدد: 3580 – الخميس 20 يناير 2022

85

 
 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1721 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  10/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150158 :بلطلا مقر ]21[
  28/10/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/058478  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 10 2013 207 737.8 
 [32] 26/04/2013 

 ایناملأ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
  ریفیفب سوكرام -2 ،نامتلیھ كنارف -1
 شتأ يب ما يج سكبوك ياكوت -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،16 – 12 غنیر – نامسرتس – فاتسوغ -1 :كلاملا ناونع

   ایناملأ ،ندابسیف 65189
 ةیركفلا ةیكلملل فاوشلا يلع دمحم دوعس :لیكولا ]74[
  م.م.ذ ةیعانصلاو

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C25C 3/08, C25C 3/16 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 102011004009 A1 
D2: DE 2405461 A1 
D3: EP 0052577 A1 
D4: US 2009/050474 A1 
D5: DE 2631673 A1 

 
  نامألا ةمظنأو ةفلتخملا قامعألا تاذ تاحتفلاب ةدوزملا ةبلاسلا باطقألا لتك  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ،تیفارجلا وأ/و نوبركلا نمً اساسأ ةنوكملا موینمولألا جاتنإب ةصاخلا يئابرھكلا لیلحتلا ةیلخل دوثاك ةلتكب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 ةلتكل يلوطلا هاجتالا يف روكذملا قشلا دتمیو ,لقألا ىلع دحاو لیصوت بیضق لابقتسال لقألا ىلع دحاو قش ىلع يوتحت ثیح
 دحاو فیوجت دجوی ثیحبو ،دوثاكلا ةلتك لوط ىلع ھیلإ رظنُی امدنع توافتم قمع قوقشلا نم لقألا ىلع دحاو قشل نوكیو ،دوثاكلا

 ,رخآ دیسجتلً اقفوو .لقألا ىلع دحاولا قشلاب طیحملا دوثاكلا ةلتك رادج يف دوثاكلا ةلتكل يلوطلا هاجتالا يفً ایقفأ دتمی ثیح لقألا ىلع
 ىلع دحاو قش ىلع تیفارجلا وأ/و نوبركلا نمً اساسأ ةنوكملا موینمولألا جاتنإب ةصاخلا يئابرھكلا لیلحتلا ةیلخل دوثاك ةلتك يوتحت
 ىلع دحاو قشل نوكی ثیحبو ,دوثاكلا ةلتكل يلوطلا هاجتالا يف روكذملا قشلا دتمیو ,لقألا ىلع دحاو لیصوت بیضق لابقتسال لقألا
 ىلع دحاو طَقسَم لازنإ متی ,رادجبً اطاحم قشلا نوكی ثیحو ،دوثاكلا ةلتك لوط ىلع ھیلإ رظنُی امدنع توافتم قمع قوقشلا نم لقألا
 .روكذملا رادجلا يف دوجوملا قشلا يف لقألا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1722 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  13/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160022 :بلطلا مقر ]21[
  18/02/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2014/071141  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 2013-169317  
[32]  19/08/2013  

 نابایلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،يشتیی ،يروم -2 ،يشوریھ ،اكویشوی -1
  ،يكیجیش ،ارویم -4 ،وریھیكأ ،وتوماكوأ -3
   يشویوموت ،يناتوزیم -5
 .كنإ لویبیم -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،يش-اكوستاریھ ،اراھاكان 8-25-1 -1 :كلاملا ناونع
   نابایلا ،2540075 اواجاناك
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A01G 31/02, A01G 
31/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2012/043192 A1 
D2: JP 2012-170396 A 
D3: JP 2011-194694 A 
D4: JP 2005-102508 A 
D5: JP 4142725 B1 

 
 تابن ةعارزل ةقیرطو ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 )PVA( لوحك لینیف يلوب ةقبط ىلع ةلیوط ةینمز ةرتفل تابن ةعارز دنع ھنأ يف لثمتت قباسلا لاجملا ایجولونكتب قلعتت ةلكشم كانھ  
 يوتحت ثیح ماظن ]ةلكشملا لح ةلیسو[ .ةقبطلا تقرتخا تابنلا روذج نإف ،ةیذغت عئام عم سمالتم عضو يف يلفسلا اھحطس نوكی

 ةرارح ةجرد دنع ءاملا يف  اھسایق بسح  %250-125 نیب ام لدعملا يف ءاملا يف نزاوتلا مخضت نم ةجرد ىلع )PVA( ةقبط
30o دقف ةیوازو م )tan δ( 30 ةرارح ةجرد دنع0.2-0.005 نیب ام لمشی ءاملا يف نزاوتلا مخضت ةلاح يفo ةعارزل ةقیرطو ،م 

 ةیامح عم تقولا نم ةلیوط ةرتفل تابنلا ةعارز ءارجإ نكمی ]يعانصلا قیبطتلا ةیلباق[ .تابنلا ةعارز يف ماظنلا اذھ مادختساب تابنلا
 تالاجم يف لاثملا لیبس ىلع اًدیفم يلاحلا عارتخالا نوكی كلذل .ضارمألاب تابنلا بیصت يتلا خلإ ةقیقدلا تانئاكلاب ىودعلا نم تابنلا
 .ءاودلا ةعانصو ةعارزلا
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرارات اال�ضتغناء

قرار رقم )غ - 1( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 101 ( ل�سنة 2013 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3873 / 1976

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )101( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شادة لولوة اإبراهيم 

بو�شقر وخالد ووليد واأحمد و�شيخة اأبناء حممد بن �شلطان دعلوج، الكائن يف احلورة من املنامة 

الإ�شكاين، وذلك  اأجل م�شروع احلورة  والذي كان من   ،1976  / 3873 باملقدمة رقم  وامل�شجل 

لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

 

قرار رقم )غ - 2( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 102 ( ل�سنة 2013 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5110 / 2008

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

عبدالكرمي  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )102( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

عبداهلل جا�شم بحر، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5110 / 2008، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 3( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 103 ( ل�سنة 2013 وامل�ضجل باملقدمة رقم 469 / 1369

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )103( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداللطيف بن 

حممد ال�شعد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 469 / 1369، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 4( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 105 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 12486 / 2001

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )105( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد خليفة ح�شن 

 ،2001  / 12486 حممد عبداهلل اجلار، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

 



العدد: 3580 – الخميس 20 يناير 2022

89

قرار رقم )غ - 5( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 106 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1865 / 1997

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 

قـررت ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )106( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة عادل                  

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  و�شركاه،  الع�شومي  حممد  عبدالرحمن 

1865 / 1997، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 6( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 107 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 4062 / 1988

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )107( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة مرمي عبداهلل 

حممد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 4062 / 1988، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 7( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 110 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 699 / 1360

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك ال�شادة ورثة حممد  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )110( ل�شنة 

وحمد ابناء �شلمان بن نامي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 699 / 1360، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 8( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 112 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 742 / 1362

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )112( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عي�شى حممد 

نامي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 742 / 1362، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 9( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 113 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5366 / 1987

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 

قـررت ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )113( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حممود 

عبدالغفار عبداهلل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5366 / 1987، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 10( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 114 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 2531 / 2009

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )114( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة عبداهلل حممد 

2009، والذي   / 2531 عبداهلل و�شركاه، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 11( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 116 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 891 / 1365

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )116( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة عبداهلل را�شد 

عبداهلل غنيم و�شركاه، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 891 / 1365، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 12( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 117 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3493 / 1985

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )117( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة علي عبداهلل 

 /  3493 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  و�شركاه،  نا�شر  عبداهلل  اأحمد 

1985، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 13( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 120 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3195 / 1982

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )120( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل علي 

حممد العوي�شي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 3195 / 1982، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 14( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 121 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 4651 / 1999

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )121( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة فاطمة حممد 

جانكري و�شركائها، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 4651 / 1999، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 15( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 122 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3883 / 1989 ، و 2853 / 2008 ، و 

530 / 1980 ، و 7987 / 2004 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

اأحمد علي  ال�شادة  ال�شادر على ملك   2012 ل�شنة  ا�شتمالك رقم )122(  ال�شتغناء عن قرار 

املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  جمعة،  حممد  وبدرية  الربيعة  اإبراهيم  يو�شف  وحممد  عبداهلل 

وامل�شجل باملقدمة رقم 3883 / 1989 ، و 2853 / 2008 ، و 530 / 1980 ، و 7987 / 2004، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 16( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 123 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 6937 / 2004

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )123( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة فريدة عي�شى 

هجر�س اأحمد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 6937 / 2004، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 17( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 124 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 2086 / 1979

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

فاطمة              ال�شيدة  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )124( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

 ،1979  /  2086 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  العليوي،  حمد  عبداهلل 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 18( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 126 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 449 / 1972

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شيد عمر جا�شم  2012 ال�شادر على ملك  ل�شنة  ا�شتمالك رقم )126(  ال�شتغناء عن قرار 

ماجد الرميحي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 449 / 1972، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 19( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 127 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 44 / 1978

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )127( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة مرمي يو�شف 

حممد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 44 / 1978، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 20( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 128 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5626 / 1985

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )128( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حمد علي حمد 

الرميحي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5626 / 1985، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 21( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 129 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7153 / 2003

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )129( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد اإبراهيم عبداهلل 

خليفة الزايد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7153 / 2003، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 22( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 130 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7105 / 2005

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 

قـررت ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )130( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حممد 

عبدالرحيم ح�شن بوجريي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7105 / 2005، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 23( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 131 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 586 / 1999

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )131( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة مرمي عبداهلل 

ح�شن �شم�س، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 586 / 1999، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 24( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 132 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 8759 / 1995

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

فهد  ماجد  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )132( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

الرميحي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 8759 / 1995، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 25( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 134 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5840 / 1993

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )134( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة فاطمة اأمني 

 ،1993  / 5840 باملقدمة رقم  وامل�شجل  املنامة  الكائن يف احلورة من  املرباطي،  جعفر حممد 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 26( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 136 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5947 / 1990

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )136( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل عي�شى 

عبداهلل بو جندل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5947 / 1990، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 27( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 137 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1317 / 2000

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شيد عبداخلالق  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة  رقم )137(  ا�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن 

 ،2000  /  1317 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  عبداهلل،  عبدالرحمن 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 28( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 139 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5858 / 2010

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )139( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد نا�شر ا�شماعيل 

عبداهلل اخلان، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5858 / 2010، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 29( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 140 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 975 / 1373

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

�شعيد جرب  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة  رقم )140(  ا�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن 

الرميحي و�شركاه، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 975 / 1373، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 30( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 141 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1801 / 1970

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )141( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل جرب 

�شالح، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1801 / 1970، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 31( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 142 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 11640 / 2007

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )142( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد خالد را�شد علي 

فليفل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 11640 / 2007، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 32( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 144 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 945 / 1981

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )144( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة حممد حمد 

نامي و�شركاه، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 945 / 1981، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 33( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 152 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7700 / 2000

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )152( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة مرمي يو�شف 

حممد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7700 / 2000، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 34( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 153 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 11014 / 2010

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

وليد حممد  ال�شيد  ال�شادر على ملك   2012 ل�شنة  ا�شتمالك رقم )153(  ال�شتغناء عن قرار 

يعقوب كمال، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 11014 / 2010، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 35( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 154 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 497 / 1974

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

علي  اأحمد  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )154( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

اإبراهيم بوزبون، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 497 / 1974، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 36( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 156 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 4982 / 1995

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )156( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة جنمة حممد 

علي عبداهلل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 4982 / 1995، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 37( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 157 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 311 / 1970

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )157( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة ح�شة حممد 

حجي احل�شيني، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 311 / 1970، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 38( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 182 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7512 / 1998

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك ال�شيد �شلطان علي  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )182( ل�شنة 

حمد ال�شليطي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7512 / 1998، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 39( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 185 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 2866 / 1980

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شيدة بدرية علي  2012 ال�شادر على ملك  ل�شنة  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )185( 

ال�شعد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2866 / 1980، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 40( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 186 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 4440 / 1992

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )186( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد يو�شف جعفر 

يو�شف حمد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 4440 / 1992، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 41( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 187 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 6141 / 2002

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

نادر  زين  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )187( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

عبدالر�شا حممد علي الق�شري، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 6141 / 

2002، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 42( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 188 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3414 / 1997

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )188( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة اآمنة �شلطان 

هالل غامن، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 3414 / 1997، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 43( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 189 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 11844 / 2002

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )189( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة عواطف مهدي 

ح�شن مهدي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 11844 / 2002، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 44( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 190 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3000 / 2001

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )190( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حممد اأحمد 

حممد اأمني، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 3000 / 2001، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 45( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 191 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 13676 / 2008

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )191( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد ح�شن ال�شيد 

 /  13676 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  قاروين،  ها�شم  اأحمد  ها�شم 

2008، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 46( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 192 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3687 / 2004

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )192( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل عبد 

 ،2004  /  3687 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  اخلنيزي،  عي�شى  علي 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 47( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 193 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3245 / 1978

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )193( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة �شيخة ولطيفة 

بنتي حممد اإبراهيم توكل ورقية بنت يو�شف مبارك اآجور، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل 

باملقدمة رقم 3245 / 1978، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 48( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 194 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7565 / 2005

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شيد عبداحلكيم  ال�شادر على ملك   2012 ل�شنة  ا�شتمالك رقم )194(  ال�شتغناء عن قرار 

علي ح�شني اأحمد العريبي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7565 / 2005، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 49( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 195 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7895 / 2008

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

عبدالكرمي  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )195( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

 ،2008  /  7895 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  الكائن يف احلورة من  اأحمد حممد اخلواجة، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 50( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 196 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 9376 / 2014

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )196( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة �شيخة �شلمان 

عبداهلل حممد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 9376 / 2014، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 51( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 198 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5695 / 2001

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )198( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد �شباح عمران 

نا�شر العا�شور، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5695 / 2001، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 52( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 206 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 9946 / 2005

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )206( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة عفاف عي�شى 

ح�شن عبد الأمري ال�شفار، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 9946 / 2005، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 53( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 207 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 33 / 1963

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )207( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة عائ�شة بنت 

عبدالهادي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 33 / 1963، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 54( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 208 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 91 / 1371

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

بن  جبارة  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )208( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

1371، والذي كان من اأجل  را�شد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 91 / 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 55( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 214 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 10765 / 2007

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )214( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد �شعيد عبداهلل 

حممد علي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 10765 / 2007، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 56( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 215 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 13581 / 2008

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )215( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حممد عبداهلل 

علي ح�شن، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 13581 / 2008، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 57( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 217 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1009 / 1960

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة حممد علي   ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )217( ل�شنة 

 ،1960  / 1009 حممد عبداهلل  جا�شم، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 58( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 218 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1428 / 1956

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )218( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة عبدالرحيم بن 

اأحمد املحمود وعبدالعزيز بن يو�شف املحمود، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة 

رقم 1428 / 1956، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 59( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 225 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 6076 / 1996

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )225( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد بدر عبد امللك 

حممد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 6076 / 1996، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 60( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 226 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1868 / 2003

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )226( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة يو�شف وطارق 

و�شمرية اأولد يعقوب يو�شف اخلاجة و�شركائهم، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة 

رقم 1868 / 2003، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 61( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 227 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 14979 / 2002

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 

قـررت ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )227( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد را�شد                 

 /  14979 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  العريفي،  خليفة  عبدالعزيز 

2002، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 62( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 228 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5197 / 2007

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك فاطمة علي حممد  ل�شنة  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )228( 

ح�شني، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5197 / 2007، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 63( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 229 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 5438 / 1995

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )229( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة �شيخة عبداهلل 

عي�شى، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 5438 / 1995، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 64( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 231 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1032 / 2006

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

�شاءاهلل  ما  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة  رقم )231(  ا�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن 

مريزا حممد �شكيب، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1032 / 2006، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 65( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 232 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1420 / 1994

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )232( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد غلوم علي غلوم 

ا�شماعيل كرميي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1420 / 1994، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 66( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 233 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 910 / 1957

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

جرب  �شند  ال�شيد  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )233( رقم  ا�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

�شالح، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 910 / 1957، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 67( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 234 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7770 / 2005

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )234( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عيد جرب �شالح، 

الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7770 / 2005، والذي كان من اأجل م�شروع 

احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 68( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 236 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7188 / 1998

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )236( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل ح�شن 

�شم�س، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7188 / 1998، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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 قرار رقم )غ - 69( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 238 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 9258 / 2006

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )238( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد خالد را�شد علي 

فليفل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 9258 / 2006، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 70( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 239 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 168 / 1373

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )239( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد يو�شف ح�شني 

خليفة، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 168 / 1373، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 71( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 240 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1432 / 1964

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )240( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة مرمي ح�شني 

خليفة، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1432 / 1964، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 72( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 241 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 9720 / 1999

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبدالرحمن  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )241( ل�شنة 

عبداهلل  ال�شايجي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 9720 / 1999، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 73( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 244 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 543 / 1364

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )244( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد ح�شني بن علي 

ر�شي علي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 543 / 1364، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 74( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 245 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 468 / 1973 و 1444 / 1987

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

2012 ال�شادر على ملك ال�شادة جرب وموزة  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )245( ل�شنة 

 / 468 اأبناء �شالح جرب �شالح، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم  و�شريفة 

1973 و 1444 / 1987، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف



العدد: 3580 – الخميس 20 يناير 2022

124

قرار رقم )غ - 75( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 246 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 1969 / 1989

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 

قـررت ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )246( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد حممد 

عبدالرزاق حممد ح�شن، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1969 / 1989، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 76( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 252 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 8555 / 1999

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )252( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة فاطمة حممد 

مال ح�شن اآخوند العو�شي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 8555 / 1999، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 77( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 253 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 8556 / 1999

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )253( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة فاطمة حممد 

مال ح�شن اخوند العو�شي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 8556 / 1999، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 78( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 254 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 6009 / 1984

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )254( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيدة فاطمة حممد 

مال ح�شن اخوند العو�شي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 6009 / 1984، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 79( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 477 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 3194 / 2012

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )477( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة حامد وعلي 

ومرمي اأبناء عي�شى اأحمد عبد الرحيم عبد اهلل، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة 

رقم 3194 / 2012، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 80( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 478 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 7187 / 1998

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )478( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد عبداهلل ح�شن 

�شم�س، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7187 / 1998، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 81( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 479 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 12569 / 2002

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

اأحمد  2012 ال�شادر على ملك ال�شيد ر�شي  ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )479( ل�شنة 

عبداهلل ر�شي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 12569 / 2002، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 82( ل�سنة 2022 باال�ضتغناء عن العقار امل�ضتملك  

بالقرار) 481 ( ل�سنة 2012 وامل�ضجل باملقدمة رقم 4154 / 2011

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ال�شتغناء عن قرار ا�شتمالك رقم )481( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد اأحمد حممد 

يو�شف اإبراهيم ال�شبيعي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 4154 / 2011، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

Lac@mun.gov.bh يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعلنات اإدارة الت�ضجيل

اإعلن رقم )3( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  وال�شيانة(،  البناء  لمواد  )الدانة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحداد،  عبداهلل 

بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،31351 رقم  القيد 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل جعفر عبداهلل الحداد )ن�شبة  وبراأ�شمال مقداره 

 SUJEESHMONو  ،)%47.50 )ن�شبة   VANITHADEVI SUDARSANA DAS KAILAS NATHو  ،)%5

PATHIMOONNILCHIRA SURESH )ن�شبة %47.50(.

اإعلن رقم )4( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )الخليج الدولي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية والتحكيم/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

145223-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة.

اإعلن رقم )5( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبداللطيف خالد العوجان للتخزين واللوج�شتية �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،102470 رقم  القيد  بموجب 

محدودة. 
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اإعلن رقم )6( ل�سنة 2022

ب�ضاأن نقل ملكية �ضركة )نادي األبا ذ.م.م(

لي�ضبح فرعاً من �ضركة )اأملنيوم البحرين �س.م.ب(

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ اإيلين يو�شف هالل، 

ملكية  نقل  طالبين   ،99789 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  األبا  )نادي  �شركة  على  القائمين  عن  نيابة 

ال�شركة لت�شبح فرعًا من ال�شركة الم�شاهمة البحرينية العامة الم�شماة )األمنيوم البحرين �س.م.ب( الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 999. 

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

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

اإعلن رقم )7( ل�سنة 2022

ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال

�ضركة تخزين للم�ضتودعات واملخازن )تخزين( �س.م.ب مقفلة

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب هدى محمد للمحاماة 

)تخزين  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات 

للم�شتودعات والمخازن )تخزين(/ �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73466، طالبًا تخفي�س راأ�شمال 

ال�شركة الم�شرح به من 11،850،000 دولر اأمريكي اإلى 10،000،000 دولر اأمريكي، وراأ�س المال ال�شادر من 

11،850،000 دولر اأمريكي اإلى 1،000،000 دولر اأمريكي. 

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

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

اإعلن رقم  )8( ل�سنة 2022

ب�ضاأن بتحويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة مروة محمد جمعة 

اح للعود(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113579،  محمد المالكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفوَّ

طالبة تحويل الفرعين الخام�س وال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مروة محمد جمعة محمد المالكي )ن�شبة 10%(، و

MASUM AHMED MUSHAID ALI )ن�شبة 60%(، و MUSTAK AHMED NUR UDDIN )ن�شبة %30(.
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اإعلن رقم  )9( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة 

)جمموعة اإنرتمد القاب�ضة �س.م ب.مقفلة(

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

القيد  بموجب  �س.م.ب.مقفلة(، الم�شجلة  القاب�شة  اإنترمد  )مجموعة  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

150،000،000 دينار  اإلى  200،000،000 دينار بحريني  ال�شركة من  راأ�شمال  رقم 73038-1، طالبين تخفي�س 

بحريني، وذلك بغر�س ت�شديد مديونيات ال�شركة.


