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 قانون رقم )3( ل�سنة 2022

بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )11( ل�سنة 1975 ب�ساأن جوازات ال�سفر

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

ـة، وعلى الأخ�ص املادة )6( منه، وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهويَّ

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

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�ص املادة )5( من القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، الن�ص 

الآتي:

ـ�شة لذلك، با�شتخدام  »ل جتوز مغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها اإل من الأماكن املخ�شَّ

البحرين،  ال�شادرة من مملكة  ـة  الهويَّ بطاقة  اأو  تقوم مقامه  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ال�شفر  جواز 

ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه حتديد و�شائل اأخرى ملغادرة مملكة البحرين اأو العودة اإليها.

البحرين  مملكة  لدخول  ـ�شة  املخ�شَّ الأماكن  فيه  ـن  يعيِّ قرارًا  الداخلية  وزير  وُيـ�شِدر 

واخلروج منها«.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون.

املادة الثالثة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 20 رجــــب 1443هـ

الموافق: 21 فبراير 2022م
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 قانون رقم )4( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون تنظيم الطريان املدين 

ال�سادر بالقانون رقم )14( ل�سنة 2013 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013،

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

املادة الأوىل

وحدة  اأو  و)الوحدة  الوطنية(  و)الطائرة  املدين(  الطريان  )�شئون  بتعاريف  ُيـ�شتبَدل 

التحقيق( الواردة يف املادة )1( من قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( 

الفقرة )3(  الفقرة )2( و)21( و)34(  املواد )3(  التالية، وبن�شو�ص  التعاريف   2013 ل�شنة 

القانون،  ذات  من  و)136(  و)135(  و)97(  و)96(  و)94(  و)90(  و)69(  و)67(  و)57( 

الن�شو�ص الآتية:

�ســئون الطيــران المدنــي: الجهــة المكلَّـــفة بال�شــلطات والخت�شا�شات وال�شالحيــات المتعلقة 

ـلها وكيل �شئون الطيران المدني. بالطيران المدني والتي يمثِّ

الطائرة الوطنية: الطائرة التي يتم ت�شجيلها بال�شجل الوطني للطائرات.

الوحــدة اأو وحــدة التحقيــق: وحدة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات المن�َشـــاأة 

بموجب المادة )90( من هذا القانون.

مادة )3( الفقرة )2(:

بع�ص  اإعفاء  العامة،  امل�شلحة  مقت�شيات  توافر  وب�شرط  ال�شرورة،  عند  للوزير،  يجوز 

مي اخِلـْدمات من اخل�شوع لبع�ص اأحكام هذا القانون،  ـلي املطارات وُمـَقـدِّ طائرات الدولة وُمـ�َشـغِّ

�ص ممار�شة هذه ال�شلطة لوكيل �شئون الطريان املدين، على  كما يجوز للوزير بقرار منه اأن يفوِّ

األ ي�شمل هذا الإعفاء امل�شائل التي مت�ص ال�شالمة اجلوية واأمن الطريان املدين، وتكلَّـف �شئون 

املوقع  على  الإعفاء  تفا�شيل هذا  ن�ْشـر  مع  الإعفاء،  ومتطلبات  �شروط  باإعداد  املدين  الطريان 

الر�شمي ل�شئون الطريان املدين.

مادة )21(:

اأنواع المطارات

د �شئون الطريان املدين اأنواع املطارات املختلفة ودرجة كل مطار ِوْفـقًا لالأنظمة الفنية  حتدِّ

للمالحة اجلوية.
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مادة )34( الفقرة )3(:

يخ�شع نْقـل �شباط اأمن على منت الطائرة لتقدير �شئون الطريان املدين ملدى اخلطر القائم، 

ـوا تدريبًا خا�شًا على قواعد واأ�شاليب  ويجب اأن يكون هوؤلء ال�شباط من موظفي الدولة الذين تلقَّ

ل�شباط  م  تقدَّ التي  التدريب  برامج  املدين  الطريان  �شئون  وتعتمد  الطائرات،  على منت  الأمن 

الأمن على منت الطائرات الوطنية واإعداد الأنظمة الالزمة لنْقـل �شباط الأمن على النحو الذي 

يتوافق مع املتطلبات الوطنية والدولية.

مادة )57(:

ِخـْدمات الأر�ساد الجوية

تلتزم الدولة بتقدمي ِخـْدمات الأر�شاد اجلوية، وتن�شىء �شئون الطريان املدين ِمـرفق اأر�شاد 

جوية للم�شاهمة يف خدمة املالحة اجلوية الدولية مبطارات الدولة ويف »اإقليم البحرين ملعلومات 

ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون وح�شبما ن�شت عليه املالحق واملواثيق املنبثقة عن  الطريان« وذلك 

املنظمة العاملية لالأر�شاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل، ويجوز ل�شئون الطريان املدين 

الرتخي�ص لأي موؤ�ش�شة اأو هيئة لتقدمي جزء اأو كل ِخـْدمات الأر�شاد اجلوية وذلك ِوْفـقًا لل�شروط 

دها الوزير. والإجراءات التي يحدِّ

مادة )67(:

الترخي�ض باأن�سطة الطيران

ل يجوز لأية جهة اأو �شركة اأو موؤ�ش�شة القيام باأيِّ ن�شاط يف جمال النقل اجلوي اأو اخِلـْدمات 

اجلوية اأو الأن�شطة املرتبطة بهما اإل بعد احل�شول على ترخي�ص بذلك من �شئون الطريان املدين 

دها. ِوْفـقًا لل�شروط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )69(:

اللتزام باأوامر وتعليمات �سئون الطيران المدني

ـليها  م�َشـغِّ اأو  الطائرات  ومالكي  والأجنبية  الوطنية  اجلوي  النقل  وموؤ�ش�شات  �شركات  على 

ـ�ص لهم مبمار�شة اأن�شطة الطريان  ـلي املطارات واملرخَّ مبا يف ذلك الطائرات دون طيار وم�َشـغِّ

والأن�شطة املرتبطة به اللتزام بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات التي ُتـ�شِدرها �شئون الطريان 

املدين، وعلى الأخ�ص فيما يتعلق بالآتي:

اأجــور واأ�شــعار النقــل الجوي وال�شــروط الأخــرى المتعلقة بهــا، بما في ذلك نوعية الت�شــغيل    -1

ومدته.

ت�شغيل الخطوط الجوية.   -2

ـليها بما في  التفتي�ص على مكاتب �شركات وموؤ�ش�شات النقل الجوي ومالكي الطائرات اأو م�َشـغِّ   -3

ـ�ص لهم بممار�شة  مي الِخـْدمات والمرخَّ ـلي المطارات ومَقـدِّ ذلك الطائرات دون طيار، وم�َشـغِّ
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اأن�شــطة الطيران والأن�شــطة المرتبطة به والطالع على م�شتنداتهم والوثائق الالزمة للتاأكد 

من التزامهم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي ُتـ�شِدرها �شئون الطيران المدني.

مادة )90(:

ـة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات الجهة المخت�سَّ

1- ُيـن�شاأ بقرار من الوزير وحدة م�شتقلة ت�شمى )وحدة التحقيق( للتحقيق في الحوادث والوقائع 

الخطرة للطائرات.

ـــل وحدة التحقيـــق من ثالثـة اأع�شـاء على الأقـل وي�شـدر بت�شميتهم قرار من الوزير، ول  2- ُتـ�شكَّ

ـــب مــن الوزير، ويجوز للوحدة ال�شــتعانة بذوي  يجــوز عــْزل اأيٍّ مــن اأع�شائها اإل بقرار م�شبَّ

الِخـــْبرات الخا�شــة مــن داخل الدولــة اأو خارجها لال�شــتراك فــي التحقيق، وترفــع الوحدة 

تقاريرها اإلى الوزير مبا�شرة.

3- تخت�ص وحدة التحقيق بالآتي:

 اأ-  التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات التي تقع للطائرات الوطنية في المياه 

ـل جوي يتخذ من الدولة مركزًا رئي�شيًا. ـلة بوا�شطة م�َشـغِّ الدولية اأو الطائرات الم�َشـغَّ

الخطرة  والوقائع  بالحوادث  ال�شلة  ذات  ال�شالمة  معلومات  وتحليل  وت�شجيل  جْمـع   ب- 

للطائرات.

ـبة للحادث اأو الواقعة الخطرة.  ج-  تحديد الأ�شباب والعنا�شر الم�شبِّ

 د-  اإعداد تقرير عن الحالت والظروف المتعلقة بكل حادث اأو واقعة خطرة للطائرة التي 

ـى بها للحد من  يتم التحقيق فيها وبيان اأ�شبابها ونتائجها واأية اإجراءات اأو قواعد ُيـو�شَ

تكرار وقوعها م�شتقباًل.

مادة )94(:

لجنة التحقيق

اأو  ُتـن�شاأ عند ال�شرورة بقرار من الوزير وبناًء على طلب من رئي�ص وحدة التحقيق، جلنة 

جلان تتبع وحدة التحقيق، على األ يقل عدد اأع�شاء اللجنة عن ثالثة من بينهم رئي�شها، وذلك 

للتحقيق يف اأيِّ حادث اأو واقعة خطرة لطائرة. 

ويجوز للجنة التحقيق ال�شتعانة بذوي اخِلـْبات اخلا�شة من الداخل اأو اخلارج لال�شرتاك 

يف عملها، ويجوز للوزير تعيني م�شت�شارين لإعانة اللجنة يف اإجراء التحقيقات.

وُيـ�ْشـرف رئي�ص وحدة التحقيق على اأعمال جلنة التحقيق دون التدخل اأو التاأثري يف قراراتها.

مادة )96(:

تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج

عند وقوع حادث لطائرة وطنية اأو يف حالة وجود �شحايا اأو جرحى من مواطني الدولة، فوق 
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ـاًل معتَمـدًا عن الدولة لال�شرتاك يف التحقيق الذي جتريه  ـن الوزير ممثِّ اإقليم دولة اأخرى، يعيِّ

�شلطات تلك الدولة.

يف  التحقيق  وحدة  �شلطات  من  بع�ص  اأو  كل  مْنـح  م�شرتك  اتفاق  مبوجب  للوزير  ويجوز 

احلوادث والوقائع اخلطرة للطائرات اإىل دولة متعاقدة اأخرى اأو هيئة لتمثيل الدولة يف التحقيق 

الذي جتريه �شلطات الدولة الأجنبية.

مادة )97(:

�سالحيات وحدة التحقيق ولجان التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات

لأع�شاء وحدة التحقيق اأو جلنة التحقيق - ُكـلٌّ ح�شب اخت�شا�شه - يف حوادث الطائرات 

والوقائع اخلطرة للطائرات حق دخول مكان احلادث والأماكن الأخرى املرتبطة به وتفتي�شها 

واإجراء املعاينات، والطالع على امل�شتندات واملحادثات وال�شجالت واملراجع والر�شومات والأوراق 

ـظ على ما يهم التحقيق منها، وا�شتجواب الأ�شخا�ص و�شماع ال�شهود وتكليفهم بتقدمي ما  ـَحـفُّ والتَّ

لديهم من معلومات اأو اأوراق اأو اأ�شياء تراها وحدة التحقيق اأو جلنة التحقيق �شرورية لإظهار 

واأجزائها  وحمولتها  حطامها  اأو  الطائرة  على  للِحـفاظ  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  احلقيقة 

ونْقـِلـها كلِّـها اأو بع�شـها لإجراء الختبارات الالزمة عليها.

مادة )135(:

ـْبـط الق�سائي ماأمورو ال�سَّ

لين �شفة  1-ُي�شِدر الوزير المعِنـي ب�شئون العدل بالتفاق مع الوزير قرارًا بمْنح الموظفين المخوَّ

ـْبط الق�شائي لتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شْبـط المخالفات المتعلقة بقوانين  ماأموري ال�شَّ

ـــق مــن تنفيــذ اأحكام هــذا القانــون واللوائــح والقرارات  ـَحـقُّ واأنظمــة الطيــران المدنــي والتَّ

ــذة لــه، والمخالفات التي تتعلق ب�شــالمة واأمن الطيران المدني، ويكون لهم في �شــبيل  المنفِّ

ـــ�شة لمزاولة اأن�شــطة الطيران  تحقيــق هــذا الغر�ــص حق دخــول الأماكن والمحــال المخ�شَّ

والأن�شــطة المرتبطــة بــه وجميع َمـــرافق ومن�شــاآت المطار، كمــا يحق لهم دخــول الطائرات 

واإجراء عمليات التفتي�ص الالزمة ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ـْبـــط الق�شائي تحريــر محا�شــر المخالفات  ليــن �شفــة ماأمــوري ال�شَّ 2-علــى الموظفيــن المخوَّ

الالزمــة ورْفـــع تقاريــر بكافة المخالفــات التي تتعلق ب�شــالمة واأمن الطيــران المدني اأو اأي 

مخالفات لقوانين واأنظمة الطيران المدني اإلى وكيل �شئون الطيران المدني.

ـــ�ص لها من ِقـَبـــل �شــئون الطيران المدني، اأن يمنع اأو  3-ُيـحَظـــر على اأيِّ �شــخ�ص اأو جهة مرخَّ

ـْبـــط الق�شائــي بالمهام  ليــن �شفة ماأموري ال�شَّ َيـُحـــْول دون قيــام اأيٍّ مــن الموظفيــن المخوَّ

وال�شالحيــات المكلَّـــفين بهــا طبقــًا لأحــكام هــذا القانــون، ويعاَقـــب كل َمـــن يخالف ذلك 

بالجزاءات المن�شو�ص عليها في المادة )136( من هذا القانون.
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مادة )136(:

ـعها �سئون الطيران المدني الجزاءات الإدارية التي توقِّ

رة يف هذا القانون، يكون ل�شئون الطريان املدين يف حالة  مع عدم الإخالل بالعقوبات املقرَّ

خمالفة اأحكام هذا القانون اأو اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، اأن تتخذ اأحد اجلزاءات 

الإدارية الآتية:

ـــل الطائرة اأو للطائــرة لمدة محدودة، اأو  1- وْقـــف الترخي�ــص اأو الت�شريح ال�شادر منها لم�َشـغِّ

�شْحـُبـه.

2- وْقـف مفعول �شهادة ال�شالحية لمدة محدودة، اأو �شْحـُبـها.

3- وْقـف مفعول اإجازة الطيران اأو اأية اإجازة اأخرى لمدة محدودة، اأو �شْحـُبـها.

4- مْنـع الطائرة من الطيران لمدة محدودة اأو اإجبارها على الهبوط بعد اإنذارها.

5- مْنـع الطائرة من الطيران في اإقليم الدولة لفترة محدودة اأو ب�شفة دائمة.

َخـ�ص ووْقـف التراخي�ص لالأفراد اأو الموؤ�ش�شات وغْلـق مكاتب و�شركات  6- �شْحـب الإجازات والرُّ

الطيــران اأو �شــركات ووكالت ال�شــحن الجــوي اأو الِخـــْدمات الأر�شيــة اأو اأيٍّ مــن الأن�شــطة 

المرتبطة بالطيران اأو ت�شغيل المطارات عند الإخالل بال�شروط والأحكام التي ُمـِنحت على 

اأ�شا�شها.

7- فيمــا عــدا الجرائم المن�شو�ص عليها في المواد )122( و)123( و)124( من هذا القانون، 

يجوز فْر�ص غرامة اإدارية ل تزيد عن ع�شرة اآلف دينار، على اأْن يراعى عند تقدير الغرامة 

مراعاة ج�شــامة المخالفة، والعَنـــت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، وال�شرر 

رة لتح�شيل المبالغ  الــذي اأ�شــاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تح�شيل الغرامة بالطرق المقرَّ

الم�شتَحـقة للدولة.

املادة الثانية

ُيـ�شتبَدل بعنوان املادة )133( من قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( 

ل�شنة 2013، العنوان الآتي:

)الر�شوم ومقابل الِخـْدمات(.

املادة الثالثة

ُتـ�شتبَدل عبارة )ال�شجل الوطني للطائرات( بعبارتي )ال�شجل الوطني لت�شجيل الطائرات( 

و)ال�شجل الوطني للطريان( اأينما وردتا يف قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم 

)14( ل�شنة 2013.
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املادة الرابعة

ت�شاف اإىل املادة )1( من قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 

2013، التعاريف الآتية:

واقعة خطرة: واقعة ت�شير مالب�شاتها اإلى وجود خطر كبير لوقوع حادث يتعلق بت�شغيل الطائرة.

الأعمــال الجويــة: جميــع الأعمال الجوية بخالف نْقـــل الــركاب والب�شائع مثــل اإخماد الحرائق 

�ص الزراعي والت�شوير الجوي والإعالن من الجو. والرَّ

حقــوق الرتفــاق الجويــة: الحقــوق المرتبــة على العقــارات والأمالك المجــاورة للمطار بهدف 

�شمان �شالمة المالحة الجوية.

د التدابير والإجراءات التي ت�شتر�ِشـد  البرنامج الوطني لت�سهيالت النقل الجوي: برنامج يحدِّ

ـــة بالدولة لتحقيق التوافق مع القواعد القيا�شية واأ�شاليب العمل المو�شى  بها ال�شلطات المخت�شَّ

بهــا فــي الملحــق التا�شــع لتفاقية �شــيكاغو 1944، ويهــدف اإلى تجنُّــب العقبات غيــر ال�شرورية 

ر لت�شهيل حركة الطائرات واأطقمها والم�شافرين والب�شائع والبريد. والتاأخير غير المبرَّ

ـمة للت�شغيل دون طيار على مْتـِنـها والتي يتحكم بها طيار عن  الطائرات دون طيار: طائرة م�شمَّ

ـم. ُبـعد با�شتخدام اأية و�شيلة تَحـكُّ

املادة اخلام�سة

ُي�شاف اإىل املادة )3( الفقرة )1( بند جديد برقم )ج(، واإىل املادة )56( فقرة جديدة 

بنود  الفقرة )2(  املادة )122(  واإىل  املادة )91( فقرة جديدة برقم )5(،  واإىل  برقم )3(، 

جديدة باأرقام )هـ(، )و(، )ز(، واإىل املادة )122( فقرة جديدة برقم )3(، واإىل املادة )133( 

فقرة جديدة برقم )3(، واإىل املادة )139( فقرة جديدة برقم )3( من قانون تنظيم الطريان 

جديدة  مواد  القانون  ذات  اإىل  ت�شاف  كما   ،2013 ل�شنة   )14( رقم  بالقانون  ال�شادر  املدين 

باأرقام )32( مكررًا و)50( مكررًا و)90( مكررًا، ن�شو�شها الآتية:

مادة )3( الفقرة )1( البند )ج(:

م ِخـــْدمات بحريني  ـــلها اأو يقوم ب�شيانتهــا مقدِّ ج- اأي طائــرة م�شــجلة فــي دولــة اأجنبيــة وُيـ�َشـغِّ

الجن�شية بموجب اتفاق اإيجار اأو تبادل اأو اأيِّ اتفاق م�شابه ين�ص على ذلك بين الدولة ودولة 

ت�شجيل الطائرة.

مادة )56( الفقرة )3(:

3- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز ل�شئون الطيران المدني الترخي�ص 

للغير بالقيام بجزء اأو كل ِخـــْدمات المالحة الجوية وذلك ِوْفـــقًا لل�شروط والإجراءات التي 

دها. تحدِّ
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مادة )91( الفقرة )5(:

5 - لكل َمـن �شاهد حادثًا لطائرة في اإقليم الدولة اإبالغ �شئون الطيران المدني فور وقوع الحادث 

باأية و�شيلة ممكنة.

مادة )122( الفقرة )2( البنود )هـ(، )و(، )ز(:

هـ - اإف�شاء معلومات �شرية ذات �شلة باأمن و�شالمة الطيران.

ـــن  و- ت�شويــر من�شــاآت وت�شــهيالت الطيــران المدني ذات ال�شلة ب�شــالمة واأمن الطيران والمبيَّ

عليها ما يفيد حْظـر ت�شويرها دون ت�شريح بذلك من �شئون الطيران المدني.

ز- ت�شغيل طائرات دون طيار من دون ت�شريح اأو ترخي�ص من ِقـَبـل �شئون الطيران المدني.

مادة )122( الفقرة )3(:

3- ُيـَعـدُّ مرتِكـبًا لجريمٍة اأيُّ �شخ�ص ا�شتخدم اأ�شعة الليزر اأو اأي اأجهزة اأو برامج اإلكترونية �شد 

�ص �شالمتها للخطر. الطائرات في مرحلتي الهبوط اأو الإقالع بما ُيـَعـرِّ

مادة )133( الفقرة )3(:

ـــ�شة الح�شول على موافقة �شــئون  مي ِخـــْدمات الطيران بالمطارات المرخَّ 3- علــى جميــع مقدِّ

الطيران المدني على مقابل الِخـْدمات.

مادة )139( الفقرة )3(:

3- يعاَقــب بال�شــجن وبغرامــة ل تقــل عــن ثالثــة اآلف دينــار ول تزيد علــى مائة األــف دينار، كل 

َمــن ارتكــب اأيــًا من الأفعــال المن�شو�ص عليها فــي الفقرة )3( من المــادة )122( من هذا 

ـــب علــى الفعــل تدميــر الطائرة اأو تدمير ت�شــهيالت اأو من�شــاآت الطيران،  القانــون، واإذا ترتَّ

ـب على  دت العقوبة اإلى ال�شجن الموؤبد، وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن الموؤبد اإذا ترتَّ �ُشـدِّ

الفعل موت �شخ�ص اأو اأكثر.

مادة )32( مكرراً:

اأحكام الت�سهيالت

ـــلي  1- ُتـــ�شِدر �شــئون الطيــران المدنــي بالتن�شــيق مــع ال�شــلطات المخت�شــة فــي الدولة وم�َشـغِّ

ـــلي �شــركات الطيــران البرنامج الوطني لت�شــهيالت النقــل الجوي وتعتمد  المطــارات وم�َشـغِّ

تعديالتــه وتعمل على مراجعته وتحديثه وتطويره وتحديد م�شــئولية جميع الأطراف المعنية 

بتنفيذه.

2- ُتـن�شاأ لجنة وطنية لت�شهيالت النقل الجوي، ي�شدر بت�شكيلها وتحديد �شالحياتها وع�شويتها 

و�شوابط انعقادها قرار من رئي�ص مجل�ص الوزراء.

د م�شئولياتها واإجراءات العمل فيها بالتن�شيق  3- ُتـن�شاأ لجنة ت�شهيالت في كل مطار دولي، وتحدَّ

مع اللجنة الوطنية لت�شهيالت النقل الجوي.
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مادة )50( مكرراً:

ـظي الطائرات التي ل تخ�سع للحْجـز التَّـَحـفُّ

ف يتم بمقت�شاه مْنـع الطائرة من الإقالع، بناًء على اأمر  ـظي كل ت�شرُّ ـَحـفُّ ـد بالحْجز التَّ 1- ُيـق�شَ

ـة داخل الدولة، مراعاًة لم�شلحة خا�شة للدائن اأو المالك  ق�شائي ي�شدر عن �شلطة مخت�شَّ

اأو �شاحب الحق العيني على الطائرة.

ـظي على ما ياأتي: ـَحـفُّ ـع الحْجز التَّ 2- ل يوقَّ

ـ�شة لخدمة الدولة. اأ- الطائرات المخ�شَّ

ب- الطائرات الم�شتخَدمة فعاًل وب�شورة دائمة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات 

الحتياطية لت�شغيل هذا الخط.

ة لعمليات نْقـل الأ�شخا�ص اأو الأموال بمقابل متى كانت على و�شك  ج- كل طائرة اأخرى ُمـَعـدَّ

الإقالع لمثل هذا النقل، اإل في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين ن�شاأ ب�شبب الرحلة التي 

�شتقوم بها الطائرة اأو ن�شاأ من خالل الرحلة.

مادة )90( مكرراً:

فيما عدا احلوادث والوقائع اخلطرة للطائرات، تتوىل الإدارات املعنية يف �شئون الطريان 

املدين - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - التحقيق يف اأية واقعة طائرة، وترفع تقاريرها بنتائج التحقيق اإىل 

وكيل �شئون الطريان املدين.

املادة ال�ساد�سة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 20 رجــــب 1443هـ

الموافق: 21 فبراير 2022م
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 قانون رقم )5( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام عقد التاأ�سي�ض والنظام الأ�سا�سي ل�سركة اخلليج 

ل�سناعة البرتوكيماويات املن�ساأة مبوجب املر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1979 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1979 باإن�شاء �شركة م�شاهمة بحرينية با�شم ال�شركة 

البحرينية الكويتية ل�شناعة البرتوكيماويات، وتعديالته،

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

وعلى عقد تاأ�شي�ص ال�شركة البحرينية الكويتية ل�شناعة البرتوكيماويات ونظامها الأ�شا�شي 

املوقعني مبدينة املنامة بدولة البحرين بتاريخ 1 ذي القعدة 1399هـ املوافق 22 �شبتمب 1979م،

البرتوكيماويات ال�شادر  ل�شركة اخلليج ل�شناعة  العادية  العامة غري  وعلى قرار اجلمعية 

التاأ�شي�ص والنظام الأ�شا�شي ل�شركة اخلليج  اأحكام عقد  2008 بتعديل بع�ص  26 مار�ص  بتاريخ 

ل�شناعة البرتوكيماويات،

وعلى قرار اجلمعية العامة غري العادية ال�شادر بتاريخ 21 مار�ص 2019 بتعديل بع�ص اأحكام 

عقد التاأ�شي�ص والنظام الأ�شا�شي ل�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات،

قنا عليه واأ�شدرناه:  ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�ص ال�شورى وجمل�ص النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأوىل

ُيَعدل عقد التاأ�شي�ص والنظام الأ�شا�شي ل�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )�ص.م.ب( 

على النحو املرافق لهذا القانون.

املادة الثانية

حتل عبارة )مملكة البحرين( حمل عبارة )دولة البحرين( اأينما وردت يف عقد التاأ�شي�ص 

والنظام الأ�شا�شي ل�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )�ص.م.ب(.

املادة الثالثة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 22 رجـــب 1443هـ

الموافق: 23 فبراير 2022م
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تعديالت عقد التاأ�سي�ض والنظام الأ�سا�سي 

ل�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات

تنفيذًا لوثيقة التعاون بني حكومة دولة البحرين ودولة الكويت يف جمال ا�شتغالل الغازات 

املتوفرة يف البحرين لإنتاج مادتي الأمونيا وامليثانول املوؤرخة 1979/5/9.   

ال�شركة  مل�شاهمي  العادية  العامة غري  اجتماع اجلمعية  قرروا يف  قد  امل�شاهمني  اإن  وحيث 

الأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  )ال�شركة  امل�شاهم  خروج  2019/3/21م  بتاريخ  ال�شادر 

 6 1396 هـ املوافق  13 رم�شان  »�شابك« واملوؤ�ش�شة مبوجب املر�شوم امللكي رقم »م/66« بتاريخ 

�شبتمب 1976 و�شجلت ك�شركة م�شاهمة �شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم »10813« بتاريخ 

14 حمرم 1397 هـ املوافق 4 يناير 1977( من ال�شركة ودخول م�شاهم جديد يف ال�شركة وهو 

الطرف الثالث يف العقد وذلك ا�شتنادًا لجتماع اجلمعية العامة غري العادية مل�شاهمي ال�شركة 

ال�شادر بتاريخ 2019/3/21م.

على  وذلك  لها  الأ�شا�شي  والنظام  ال�شركة  تاأ�شي�ص  عقد  على  تعديل  اإجراء  تقرر  فقد  لذا 

النحو الآتي:

عقد التاأ�سي�ض املعدل

ل�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات

مادة )1(

بحرينية  م�شاهمة  �شركة   - البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج  »�شركة  ال�شركة  ا�شم 

)�ص.م.ب(«.

مادة )2(

الأغرا�ص التي اأ�ش�شت من اأجلها ال�شركة هي كالتايل:

1- اإقامــة م�شــروعات �شناعيــة لتحويــل الغــاز الطبيعــي اإلــى اأمونيــا ويوريــا وميثانــول ويوريــا 

فورمالديهايد.

2- اإن�شاء وا�شتثمار في �شناعة المنتجات البتروكيماوية والأ�شمدة داخل وخارج مملكة البحرين.

3- اإن�شــاء وامتالك حظائر الخزانات والمن�شــاآت المرفاأية وو�شــائط النقل كل ذلك في الحدود 

الالزمة لتحقيق اأغرا�ص ال�شركة.
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4- المتاجرة بالمواد التي تدخل في عمليات هذه ال�شناعات.

5- ت�شويق منتجات م�شانع ال�شركة.

6- القيام باأية م�شروعات اأخرى تكون مادتها الأ�شا�شية الغاز وم�شتقاته.

7- ن�شاط مناولة الب�شائع - خدمات ال�شحن والتفريغ في الموانئ البحرية.

ويجوز لل�شركة اأن تكون لها م�شلحة اأو اأن ت�شرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل 

اأن  اأو  الهيئات  اأن ت�شرتي هذه  اأغرا�شها ولها  التي قد تعاونها على حتقيق  اأو  باأعمالها  �شبيهة 

تلحقها بها �شواء كانت تلك الهيئات تقع داخل اأو خارج مملكة البحرين.

مادة )3(

مركز ال�شركة وحملها القانوين مدينة املنامة مبملكة البحرين.

ويجوز ملجل�ص الإدارة اأن ين�شئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل وخارج مملكة البحرين.

مادة )4(

ال�شجل  يف  قيدها  تاريخ  من  تبداأ  ميالدية  �شنة  خم�شون  هي  ال�شركة  لهذه  املحددة  املدة 

التجاري، ويجوز مد هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وموافقة وزير ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة.

مادة )5(

على  موزعًا  بحريني  دينار  مليون  �شتني   )60،000،000( مببلغ  ال�شركة  راأ�شمال  حدد 

)60،000،000( �شتني مليون �شهم، القيمة الإ�شمية لكل �شهم دينار بحريني واحد، وُيعاد توزيع 

راأ�ص املال فيما بني ال�شركاء على النحو التايل:

عدد الأ�شهما�شم ال�شركة

القيمة الإ�شمية

بالدينار البحريني

 1. ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز مبملكة

البحرين

20،000،00020،000،000

 2. �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية بدولة

الكويت

20،000،00020،000،000

 3. �شركة �شابك ل�شتثمارات املغذيات الزراعية

باململكة العربية ال�شعودية

20،000،00020،000،000

60،000،00060،000،000املجموع
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مادة )6(

اكتتب املوؤ�ش�شون املوقعون على هذا العقد يف راأ�شمال ال�شركة املذكورة على الوجه الآتي:

عدد الأ�شهما�شم ال�شركة

القيمة الإ�شمية

بالدينار البحريني

128،000،00028،000،000.  �شركة نفط البحرين الوطنية

228،000،00028،000،000.  �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية

56،000،00056،000،000

وقد دفع املكتتبون )5%( خم�شة يف املائة من القيمة الإ�شمية لالأ�شهم املكتتب بهـا التي تبلغ 

)-/2،800،000( مليونني وثمامنائة األف دينار بحريني كل منهم بن�شبة اكتتابه وقد اأودعت يف 

موؤ�ش�شة نقد البحرين. ول يجوز �شحب هذا املبلغ اإل بعد قيد ال�شركة بال�شجل التجاري بقرار 

من جمل�ص الإدارة الأول.

مادة )7(

تاأ�شي�شها تعتب �شمن  باأدائها ب�شبب  ال�شركة  تلتزم  التي  امل�شروفات والنفقات والتكاليف 

امل�شروفات العمومية.

مادة )8(

جمال  يف  الكويت  دولة  وحكومة  البحرين  دولة  حكومة  بني  التعاون  وثيقة  من  كل  يعتب 

ا�شتغالل الغازات املتوفرة يف البحرين والنظام الأ�شا�شي املرافقني مكملني لهذا العقد وجزءًا ل 

يتجزاأ منه. 
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النظام الأ�سا�سي املعدل

ل�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات

الف�سل الأول

عنا�سر تاأ�سي�ض ال�سركة

مادة )1(

تاأ�ش�شت طبقًا لأحكام القانون ولعقد التاأ�شي�ص ولهذا النظام الأ�شا�شي وتنفيذًا لوثيقة التعاون 

بني حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت يف جمال ا�شتغالل الغازات املتوفرة يف البحرين 

جت�شيد  يف  الرغبة  من  وانطالقًا  1979/5/9م  يف  املوؤرخة  وامليثانول  الأمونيا  مادتي  لإنتاج 

ال�شعودية  العربية  اململكة  وكل من  البحرين  دولة  بني  ال�شناعي  والتكامل  القت�شادي  التعاون 

ودولة الكويت، �شركة م�شاهمة بحرينية با�شم )�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات - �شركة 

م�شاهمة بحرينية )�ص.م.ب(.

مادة )2(

مركز ال�شركة الرئي�شي وحملها القانوين مدينة املنامة مبملكة البحرين. 

ويجوز ملجل�ص الإدارة اأن ين�شئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت يف اخلارج.  

مادة )3(

ال�شجل  يف  قيدها  تاريخ  من  تبداأ  ميالدية  �شنة  خم�شون  هي  ال�شركة  لهذه  املحددة  املدة 

التجاري، ويجوز مد هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وموافقة وزير ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة.

مادة )4(

الأغرا�ص التي اأ�ش�شت من اأجلها ال�شركة هي كالتايل:

1- اإقامــة م�شــروعات �شناعيــة لتحويــل الغــاز الطبيعــي اإلــى اأمونيــا ويوريــا وميثانــول ويوريــا 

فورمالديهايد.

2- اإن�شاء وا�شتثمار في �شناعة المنتجات البتروكيماوية والأ�شمدة داخل وخارج مملكة البحرين.

3- اإن�شــاء وامتالك حظائر الخزانات والمن�شــاآت المرفاأية وو�شــائط النقل كل ذلك في الحدود 

الالزمة لتحقيق اأغرا�ص ال�شركة.
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4- المتاجرة بالمواد التي تدخل في عمليات هذه ال�شناعات.

5- ت�شويق منتجات م�شانع ال�شركة.

6- القيام باأية م�شروعات اأخرى تكون مادتها الأ�شا�شية الغاز وم�شتقاته.

7- ن�شاط مناولة الب�شائع - خدمات ال�شحن والتفريغ في الموانئ البحرية.

ويجوز لل�شركة اأن تكون لها م�شلحة اأو اأن ت�شرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل 

اأن  اأو  الهيئات  اأن ت�شرتي هذه  اأغرا�شها ولها  التي قد تعاونها على حتقيق  اأو  باأعمالها  �شبيهة 

تلحقها بها، �شواء كانت تلك الهيئات تقع داخل اأو خارج مملكة البحرين.

الف�سل الثاين

راأ�ض املال والأ�سهم

مادة )5(

على  موزعًا  بحريني  دينار  مليون  �شتني   )60،000،000( مببلغ  ال�شركة  راأ�شمال  حدد 

)60،000،000( �شتني مليون �شهم، القيمة الإ�شمية لكل �شهم دينار بحريني واحد، وُيعاد توزيع 

راأ�ص املال فيما بني ال�شركاء على النحو التايل:

عدد الأ�شهما�شم ال�شركة

القيمة الإ�شمية

بالدينار البحريني

120،000،00020،000،000. ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز مبملكة البحرين

220،000،00020،000،000. �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية بدولة الكويت

 3. �شركة �شابك ل�شتثمارات املغذيات الزراعية باململكة

العربية ال�شعودية

20،000،00020،000،000

60،000،00060،000،000املجموع

مادة )6(

ودولة  البحرين  مملكة  مواطني  لغري  يجوز  ول  للتجزئة  قابلة  غري  اإ�شمية  ال�شركة  اأ�شهم 

الكويت واململكة العربية ال�شعودية متلكها.
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مادة )7(

اكتتب املوؤ�ش�شون املوقعون على عقد تاأ�شي�ص ال�شركة يف راأ�ص املال النقدي ال�شادر باأ�شهم 

�شتة   )56،000،000( الإ�شمية  قيمتها  �شهم  مليون  وخم�شون  �شتة   )56،000،000( عددها 

وخم�شون مليون دينار بحريني دفع املكتتبون ن�شبة قدرها )5%( خم�شة يف املائة من قيمة كل 

�شهم عند الكتتاب يف موؤ�ش�شة نقد البحرين يف دولة املقر، ول يجوز �شحب هذا املبلغ بعد تاأ�شي�ص 

ال�شركة وبعد قيد ال�شركة بال�شجل التجاري اإل بقرار من جمل�ص الإدارة الأول.

ويجوز لأي من املوؤ�ش�شني اأن يطرح اأ�شهمه يف اكتتاب عام يقت�شر ال�شرتاك فيه على مواطني 

الأ�شهم  جمموع  من   %49 يجاوز  ل  مبا  وذلك  العتباريني  اأو  الطبيعيني  الأ�شخا�ص  من  دولته 

اململوكة له وب�شرط األ يزيد ما ميتلكه كل �شخ�ص على 10% من جمموع الأ�شهم املطروحة يف 

الكتتاب املذكور.  

وميثل كل موؤ�ش�ص امل�شاهمني من رعايا دولته يف جمل�ص اإدارة ال�شركة ويف جمعيتها العامة، 

ويكون م�شئوًل عن التزامات امل�شاهمني جتاه ال�شركة.

مادة )8(

يجب اأن يتم الوفاء بباقي قيمة الأ�شهم يف املواعيد وبالطريقة التي يحددها جمل�ص الإدارة، 

يوم  عليها  يتفق  بن�شبة  لل�شركة  تعوي�ص  عنه  يدفع  املحدد  امليعاد  عن  اأداوؤه  يتاأخر  مبلغ  وكل 

ا�شتحقاقه، ويحق ملجل�ص الإدارة اأن يقوم ببيع الأ�شهم املتاأخر اأداء امل�شتحق من قيمتها حل�شاب 

امل�شاهم املتاأخر عن الدفع وعلى ذمته وحتت م�شئوليته وذلك بعد اإخطاره �شمن مهلة يحددها 

جمل�ص الإدارة ودون اأية اإجراءات قانونية، وي�شتويف من ثمن املبيع بالأولوية على جميع الدائنني 

الأق�شاط التي مل ت�شدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للم�شاهم، فاإذا مل يكف ثمن املبيع رجعت 

ال�شركة بالباقي على امل�شاهم.

مادة )9(

ي�شلم جمل�ص الإدارة لكل م�شاهم خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالن قيام ال�شركة نهائيًا 

�شهادات موؤقتة تقوم مقام الأ�شهم التي ميلكها.

اأ�شهر من تاريخ وفاء الق�شط الأخري، وت�شتخرج  وي�شلم املجل�ص الأ�شهم خالل فرتة ثالثة 

الأ�شهم من دفرت ذي ق�شائم وتعطى اأرقام م�شل�شلة ويوقع عليها اثنان من اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

وتختم بخامت ال�شركة، ويجب اأن يت�شمن �شند ال�شهم على الأخ�ص رقم وتاريخ القيد يف ال�شجل 

التجاري وقيمة راأ�ص املال وعدد الأ�شهم املوزع عليها ومركزها.
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مادة )10(

ل يلزم امل�شاهمون اإل بقيمة كل �شهم ول يجوز زيادة التزاماتهم.

مادة )11(

يرتتب على ملكية ال�شهم قبول النظام الأ�شا�شي لل�شركة وقرارات جمعيتها.

مادة )12(

كل �شهم يخول احلق يف ح�شة معادلة حل�شة غريه بال متييز يف ملكية موجودات ال�شركة 

ويف الأرباح املقت�شمة على الوجه املبني فيما بعد وحق الت�شويت يف اجلمعيات العامة وحق بيع 

ال�شهم ورهنه وحق الأولوية يف الكتتاب عند زيادة راأ�ص املال واأي حق اآخر ين�ص عليه القانون 

اأو هذا النظام. 

مادة )13(

والت�شرفات  وعددها  الأ�شهم  واأرقام  امل�شاهمني  اأ�شماء  فيه  تدون  ب�شجل  ال�شركة  حتتفظ 

التي جتري على الأ�شهم املذكورة.

وتنتقل ملكية الأ�شهم باإثبات التنازل كتابة يف �شجل خا�ص لدى ال�شركة يطلق عليه �شجل 

نقل ملكية الأ�شهم وذلك بعد تقدمي اإقرار موقع عليه من املتنازل واملتنازل اإليه ولل�شركة احلق 

يف اأن تطلب الت�شديق على توقيع الطرفني واإثبات اأهليتهما بالطرق القانونية.

ول يجوز نقل امللكية اإىل غري رعايا مملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية ال�شعودية. 

ويف حالة رغبة اأحد امل�شاهمني يف نقل ملكيته يف اأ�شهم ال�شركة اإىل اأي طرف اآخر غري ال�شركات 

التابعة له التي ل تقل ن�شبة ملكيته فيها عن 50%، فيكون لبقية امل�شاهمني الأولوية يف �شراء تلك 

احل�شة بح�شب ن�شبة امللكية يف ال�شركة وذلك وفقًا لآلية التقييم التي يتم التفاق عليها.

الف�سل الثالث

تعديل راأ�سمال ال�سركة

مادة )14(

جتوز زيادة راأ�شمال ال�شركة امل�شرح به مرة واحدة اأو اأكرث باإ�شدار اأ�شهم جديدة اأو بتحويل 

�شروط  فيه  حتدد  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  وذلك  اأ�شهم  اإىل  الحتياطي  املال 

الأ�شهم اجلديدة وب�شرط اأن تكون اأق�شاط الأ�شهم الأ�شلية قد دفعت كاملة.

ول يجوز اإ�شدار الأ�شهم اجلديدة باأقل من قيمتها الإ�شمية، واإذا اأ�شدرت باأكرث من ذلك 
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اأ�شيف الفرق حتمًا اإىل الحتياطي العام بعد وفاء م�شروفات الإ�شدار، ولكل م�شاهم الأولوية 

يف الكتتاب بح�شة من الأ�شهم اجلديدة متنا�شبة مع عدد اأ�شهمه، ومتنح ملمار�شة حق الأولوية 

مدة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ دعوة امل�شاهمني لذلك.  

ويف حالة توفر فائ�ص من الأ�شهم توزع على امل�شاهمني بالت�شاوي، وت�شري اأحكام الكتتاب 

الأ�شلية على الأ�شهم اجلديدة.

مادة )15(

يجوز لل�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخفي�ص راأ�شمالها اإذا زاد عن حاجتها 

األ  �شريطة  فعاًل  املوجودة  القيمة  اإىل  املال  راأ�ص  تخفي�ص  ال�شركة  وراأت  اإذا طراأت خ�شارة  اأو 

يقل راأ�ص املال املدفوع يف اأي حال من الأحوال عن مبلغ خم�شمائة األف دينار بحريني، ويجوز 

التخفي�ص باأحد الأ�شاليب الآتية:

اأ- تنزيل قيمة الأ�شهم الإ�شمية باإبطال اللتزام بدفع الأق�شاط التي لم ت�شتحق.

ب- تنزيل قيمة الأ�شــهم الإ�شــمية باإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخ�شــارة فيما اإذا 

طراأت خ�شارة على ال�شركة، اأو اإعادة جزء منه فيما اإذا راأت اأن راأ�شمالها يزيد على حاجتها. 

ول ي�شدر قرار بالتخفي�ص اإل بعد تالوة تقرير مراقب الح�شــابات عن الأ�شــباب الموجبة له 

وعن اللتزامات التي على ال�شركة وعن اأثر التخفي�ص في هذه اللتزامات.

ب�شورة من  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شركات  و�شئون  التجارة  اإدارة  وتخطر 

تقرير مراقب احل�شابات.

الف�سل الرابع

اإدارة ال�سركة

مادة )16(

1- يتولــى اإدارة ال�شــركة مجل�ــص اإدارة موؤلــف من ت�شــعة اأع�شاء تعيــن ال�شــركة القاب�شة للنفط 

والغاز ثالثة اأع�شاء منهم وتعين �شــركة �شناعة الكيماويات البترولية ثالثة اأع�شاء اآخرين 

وتعين �شركة �شابك ل�شتثمارات المغذيات الزراعية الثالثة الأع�شاء الباقين.

2- يكون ال�شخ�ص العتباري م�شئوًل تجاه ال�شركة والغير عن اأعمال ممثله.

مادة )17(

1- يعين اأع�شاء الإدارة لمدة ثالث �شنوات، ويجوز اإعادة تعيينهم لمدة مماثلة اأو مدد اأخرى.

2- ل يجــوز لع�شــو مجل�ــص الإدارة ب�شفتــه ال�شــخ�شية اأن يكون ع�شوًا في مجل�ــص اإدارة �شــركة 
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مماثلــة اأو مناف�شــة، ول اأن يقــوم في اأعمال تماثل اأو اأن تناف�ــص تلك التي تقوم ال�شــركة بها، 

كما ل يجوز اأن تكون له م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة في العقود وال�شفقات التي تبرمها 

ال�شــركة مــع الغيــر، اأو اأن تكون له م�شلحة تتعار�ص مع م�شلحة ال�شــركة ما لم يح�شل على 

ترخي�ص خا�ص بذلك من الجمعية العامة.

مادة )18(

اأ- مع مراعاة اأحكام المادة )19( من هذا النظام، ينتخب مجل�ص الإدارة بالقتراع ال�شري من 

بين اأع�شائه رئي�شًا، �شريطة اأن يكون من الجانب البحريني، ونائبًا للرئي�ص يتم انتخابه من 

اأحد الجانبين ال�شعودي اأو الكويتي بالتناوب، وذلك لمدة المجل�ص البالغة ثالث �شنوات.

ب- رئي�ص مجل�ص الإدارة هو الذي يمثل ال�شركة اأمام الق�شاء واأمام الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع 

مجل�ــص الإدارة فــي تنفيــذ القــرارات التــي ي�شدرها المجل�ــص، ويقــوم نائب الرئي�ــص مقام 

الرئي�ص اأثناء غيابه اأو قيام مانع لديه.

مادة )19(

يعني جمل�ص الإدارة من بني اأع�شائه ع�شوًا منتدبًا لالإدارة يتم اختياره من اأحد اجلانبني 

ال�شعودي اأو الكويتي بالتناوب، وذلك ملدة املجل�ص ويحدد املجل�ص �شالحيته.

على اأنه ل يجوز جلانب واحد اجلمع بني من�شب نائب الرئي�ص، ومن�شب الع�شو املنتدب.

مادة )20(

يعني جمل�ص الإدارة رئي�شًا اأو مديرًا عامًا لل�شركة ويحدد اخت�شا�شاته وم�شئولياته وراتبه، 

ويجوز للمجل�ص اأن يعني �شكرتريًا للقيام باأعمال ال�شكرتارية للمجل�ص.

مادة )21(

1- يجتمع مجل�ــص الإدارة مرة كل ثالثة اأ�شــهر على الأقل بدعوة من رئي�شــه، كما يجوز اأن يطلب 

اجتماعه اثنان من اأع�شائه على الأقل.

2- وتعقد اجتماعات المجل�ص في مقر ال�شركة اأو في اأي مكان اآخر يختاره المجل�ص.

3- واإذا تعذر على اأي ع�شو من اأع�شاء مجل�ص الإدارة ح�شور اأي اجتماع من اجتماعات المجل�ص، 

حــق لــه اأن ينيــب عنــه اأحد اأع�شاء مجل�ــص الإدارة الآخريــن على اأن تكون الإنابــة كتابة، ول 

يجوز لأي من اأع�شاء مجل�ص الإدارة اأن يمثل اأكثر من ع�شو واحد بالإ�شافة اإلى نف�شه.

4- وي�شترط ل�شحة اجتماع المجل�ص ح�شور اأغلبية الأع�شاء اأ�شالة اأو اإنابة.
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5- وعند ال�شرورة يجوز لرئي�ــص مجل�ــص الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق الت�شاور بالخطابات 

اأو البرقيــات اأو الفاك�شــات، ويتــم تدوينهــا فــي وقائــع الجتماع الذي �شــينعقد مبا�شــرة بعد 

اتخاذ مثل هذه القرارات. 

مادة )22(

ت�شدر قرارات جمل�ص الإدارة باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين اأ�شالة اأو اإنابة ويعد �شجل خا�ص 

ت�شجيل  يطلب  اأن  املعار�ص  للع�شو  ويجوز  الرئي�ص،  ويوقعه  املجل�ص  فيه حما�شر جل�شات  تثبت 

راأيه.

املادة )23(

ملجل�ص الإدارة اأن يزاول جميع الأعمال التي تقت�شيها اإدارة ال�شركة وفقًا لأغرا�شها، فيما 

عدا ما احتفظ به �شراحة هذا النظام الأ�شا�شي للجمعية العامة، وملجل�ص الإدارة على العموم 

�شلطة الإ�شراف على �شئون ال�شركة، وت�شريف اأمورها، ور�شم ال�شيا�شة التي تنتهجها. وللمجل�ص 

اأن ي�شدر اأي�شًا القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بعمليات ال�شركة وبال�شئون املالية والإدارية 

ونظام موظفي ال�شركة وتعيني اللجان اأو اللجان الفرعية وحتديد �شالحياتها واأعمالها واأن ي�شع 

النظم الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق الأغرا�ص التي اأ�ش�شت ال�شركة من اأجلها.

ويجوز ملجل�ص اإدارة ال�شركة اإعطاء الكفالت وعقد القرو�ص، ول يجوز ملجل�ص الإدارة رهن 

عقارات ال�شركة اإل بعد موافقة اجلمعية العامة.

مادة )24(

اإذا تخلف اأحد اأع�شاء املجل�ص عن احل�شور ثالث جل�شات متتالية بدون عذر م�شروع، جاز 

ال�شخ�ص العتباري الذي ميثله لتعيني ع�شو  باإخطار  اعتباره م�شتقياًل، ويقوم جمل�ص الإدارة 

اآخر بدًل منه.

مادة )25(

جمموع  تقدير  يجوز  ول  الإدارة،  جمل�ص  اأع�شاء  مكافاآت  العادية  العامة  اجلمعية  حتدد 

اأنواعها،  بكافة  املخ�ش�شات،  ا�شتنزال  بعد  ال�شايف  الربح  من   %10 من  باأكرث  املكافاآت  هذه 

والحتياطيات املحددة مبوجب اأحكام هذا النظام، وتوزيع ربح ل يقل عن 5% من راأ�ص املال على 

امل�شاهمني.

وتوزع مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة فيما بينهم بقرار ي�شدره املجل�ص يف هذا ال�شاأن.
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مادة )26(

ب�شبب  ال�شركة  بتعهدات  يتعلق  فيما  �شخ�شي  التزام  باأي  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  يلتزم  ل 

قيامهم مبهام وظائفهم �شمن حدود وكالتهم.

مادة )27(

رئي�ص جمل�ص الإدارة واأع�شاءه م�شئولون عن اأعمالهم جتاه ال�شركة وامل�شاهمني والغري عن 

اأو  اأو لعقد التاأ�شي�ص،  جميع اأعمال الغ�ص واإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة، وعن كل خمالفة للقانون، 

لهذا النظام، وعن اخلطاأ يف الإدارة. ول يحول دون اإقامة دعوى امل�شئولية اقرتاع من اجلمعية 

العامة باإبراء ذمة جمل�ص الإدارة.

مادة )28(

ميلك حق التوقيع عن ال�شركة على انفراد، كل من رئي�ص جمل�ص الإدارة، ونائبيه اأو اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة املنتدبني اأو اأي ع�شو اآخر ينتدب لهذا الغر�ص من جمل�ص الإدارة.

مادة )29(

تاريخ  من  الأقل  على  اأ�شهر  اأربعة  مالية، خالل  �شنة  كل  يعد، يف  اأن  الإدارة،  على جمل�ص 

انتهائها ميزانية ال�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر وفقًا لالأ�شول املحا�شبية.

مادة )30(

ير�شل جمل�ص الإدارة، ن�شخة من امليزانية العمومية، وح�شاب الأرباح واخل�شائر، وخال�شة 

اأعماله بتقريره ال�شنوي، والن�ص الكامل لتقرير املراقبني، اإىل كل م�شاهم، بطريق  وافية عن 

البيد املو�شى عليه قبل موعد عقد اجلمعية العامة ب�شتة اأ�شابيع على الأقل.

الف�سل اخلام�ض

اجلمعية العامة

مادة )31(

اأ- توجــه الدعــوة لح�شــور اجتماعــات الجمعية العامة، اأيــا كانت �شفتها، بكتب م�شــجلة، اأو باأي 

اأ�شلوب اآخر يراه مجل�ص الإدارة. ويجب اأن تت�شمن الدعوة، جدول الأعمال. وي�شع الموؤ�ش�شون 

جدول اأعمال الجمعية العامة، منعقدة ب�شفة تاأ�شي�شية، وي�شع مجل�ص الإدارة جدول اأعمال 

الجمعية العامة، منعقدة ب�شفة عادية اأو ب�شفة غير عادية.
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ب- نظرًا لعالقة هذه ال�شــركة بال�شــركات الم�شــاهمة فيها، فاإن على رئي�ص مجل�ص الإدارة دعوة 

روؤ�شــاء مجال�ــص اإدارات ال�شــركات الم�شــاهمة فــي ال�شــركة، لح�شــور اجتماعــات الجمعيــة 

العامة، عند انعقادها اأيًا كانت �شفتها. 

مادة )32(

مراقبي  اأو  امل�شاهمني  طلب  على  بناًء  العامة  اجلمعية  عقد  فيها  يجوز  التي  الأحوال  يف 

احل�شابات، ي�شع جدول الأعمال من طلب انعقاد اجلمعية، ول يجوز بحث اأية م�شاألة غري مدرجة 

يف جدول الأعمال.

مادة )33(

املطلقة  بالأغلبية  القرارات  وت�شدر  اأ�شهمه،  عدد  يعادل  الأ�شوات  من  عدد  م�شاهم  لكل 

لالأ�شهم املمثلة يف الجتماع. ويجوز التوكيل يف ح�شور اجلمعية العامة ب�شرط اأن يكون التوكيل 

خا�شًا وثابتًا بالكتابة. ول يجوز لأي ع�شو اأن ي�شرتك يف الت�شويت عن نف�شه اأو عمن ميثله يف 

امل�شائل التي تتعلق مب�شلحة خا�شة له اأو بخالف قائم بينه وبني ال�شركة.

مادة )34(

اجتماع  عنهم  ينوب  من  اأو  امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارات  جمال�ص  روؤ�شاء  ح�شور  حالة  يف 

اجلمعية العامة وفقًا لأحكام الفقرة )ب( من املادة )31( من هذا النظام، يتم التفاق على اأن 

يراأ�ص اأحدهم الجتماع. 

ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل اإذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثلون اأكرث من ن�شف الأ�شهم 

فاإذا مل يتوافر هذا الن�شاب وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثاٍن خالل ثالثني يومًا من التاريخ املحدد 

لالجتماع الأول ويكون الجتماع الثاين �شحيحًا مهما كان عدد احلا�شرين.

مادة )35(

ت�شدر قرارات اجلمعية العامة منعقدة ب�شفة عادية بالأغلبية املطلقة لالأ�شهم املمثلة.

مادة )36(

قررت  اإذا  اإل  اجلل�شة  رئي�ص  يعينها  التي  بالطريقة  العامة  اجلمعية  يف  الت�شويت  يكون 

اجلمعية العامة طريقة معينة للت�شويت.
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مادة )37(

الأ�شا�شي  ونظامها  ال�شركة  تاأ�شي�ص  عقد  ن�شر  من  يومًا  ثالثني  خالل  امل�شاهمون  يجتمع 

التاأ�شي�ص  عمليات  جميع  لبحث  تاأ�شي�شية  عامة  كجمعية  البحرين  لدولة  الر�شمية  اجلريدة  يف 

للقانون  وموافقتها  العمليات  وتتثبت اجلمعية من �شحة  لها.  املوؤيدة  امل�شتندات  على  والطالع 

تعيني  الإعالن عن  ويتم  احل�شابات  مراقبي  وتعيني  الأ�شا�شي  ونظامها  ال�شركة  تاأ�شي�ص  ولعقد 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة يف اجلمعية التاأ�شي�شية.

مادة )38(

تنعقد اجلمعية العامة ب�شفة عادية مرة على الأقل يف ال�شنة، بناًء على دعوة جمل�ص الإدارة 

خالل �شتة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية لل�شركة، اأو بناًء على طلب اأحد الوزراء املخت�شني، اأو 

بناًء على طلب عدد من امل�شاهمني ميلكون ما ل يقل عن ثلث راأ�ص املال.

مادة )39(

تخت�ص اجلمعية العامة منعقدة ب�شفة عادية بكل ما يتعلق باأمور ال�شركة عدا ما احتفظ به 

القانون اأو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة ب�شفة غري عادية )اأو ب�شفتها جمعية تاأ�شي�شية(. 

وي�شمل اخت�شا�شها النظر يف ت�شيري اأعمال ال�شركة واإجازة احل�شاب اخلتامي وح�شاب الأرباح 

واخل�شائر وكذلك تقارير جمل�ص الإدارة ومراقب احل�شابات وتعيني املراقبني وحتديد مكافاآت 

جمل�ص الإدارة اأو املراقبني وتوزيع الأرباح. 

مادة )40(

1- تلــزم القــرارات التــي ت�شدرها الجمعيــة العامة وفقًا لأحــكام القانون ونظام ال�شــركة جميع 

الم�شــاهمين �شــواء كانوا حا�شرين الجتمــاع الذي �شدرت فيه هذه القــرارات اأو غائبين اأو 

كانوا موافقين اأو مخالفين لها.

2- وعلى مجل�ص الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

مادة )41(

بناًء على  اأو  الإدارة  بناًء على دعوة من جمل�ص  العامة ب�شفة غري عادية  جتتمع اجلمعية 

طلب كتابي من م�شاهمني ميلكون ما ل يقل عن ن�شف اأ�شهم ال�شركة، ويف هذه احلالة يجب على 

جمل�ص الإدارة اأن يدعو اجلمعية لالجتماع خالل �شهر من و�شول الطلب اإليه.
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مادة )42(

1- ل يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة �شحيحــًا مــا لم يح�شــره م�شــاهمون يمثلون 

ثالثة اأرباع اأ�شــهم ال�شــركة، وت�شدر القرارات بثلثي اأ�شهم الحا�شرين. فاإذا لم يتوافر هذا 

الن�شاب وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن ينعقد خالل الثالثين يومًا القادمة لالجتماع الأول، 

ويكون الجتماع �شحيحًا اإذا ح�شره من يمثل اأكثر من ن�شف الأ�شهم.

2- واإذا لــم يتوافــر هــذا الن�شــاب لالجتمــاع الثانــي اأو ل�شحــة القــرارات التــي تتخذ فيــه وفقًا 

لأحكام الفقرة ال�شــابقة، فتوجه الدعوة اإلى اجتماع ثالث يعقد بعد انق�شاء ثالثة اأ�شــهر من 

تاريــخ توجيــه الدعوة اإلــى الجتماع الثاني، ويعتبر الجتماع الثالــث �شحيحًا مهما كان عدد 

الحا�شرين وت�شدر القرارات في الجتماع الثالث باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين.

مادة )43(

امل�شائل الآتية تنظرها اجلمعية العامة منعقدة ب�شفة غري عادية:

1- تعديل عقد التاأ�شي�ص اأو النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

2- حل ال�شركة اأو اندماجها في �شركة اأو هيئة اأخرى.

3- تخفي�ص راأ�ص المال، اأو زيادته بما في ذلك اإ�شدار اأ�شهم جديدة.

4- زيادة اأغرا�ص ال�شركة اأو تنويعها.

5- الت�شرف فيما تجاوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة، بمراعاة اأحكام المادة )194 مكررًا( من 

قانون ال�شركات التجارية البحريني. 

6- بيع كل الم�شروع الذي قامت من اأجله ال�شركة اأو الت�شرف فيه باأي وجه اآخر.

7- اإ�شدار فئات اأخرى من الأ�شهم عدا الأ�شهم العادية.

8- تنازل الم�شاهم عن اأو بيع ح�شته في ال�شركة اأو جزء منها.

9- تغيير ا�شم ال�شركة.

10- اأية اأمور اأخرى من�شو�ص عليها في قانون ال�شركات التجارية البحريني.

11- يكون لرئي�ص ال�شركة �شالحية القيام بكافة الإجراءات الالزمة لعتماد اأو توثيق اأي تعديل 

على عقد التاأ�شي�ص اأو النظام الأ�شا�شي اأمام الجهات الر�شمية اأو اأية اإجراءات اأخرى وجميع 

مــا ورد بالنقــاط المذكــورة اأعاله لتنفيذ ما تقــره الجمعية العامة العاديــة والجمعية العامة 

غير العادية.

وت�شدر التعديالت على عقد التاأ�شي�ص اأو النظام الأ�شا�شي بح�شب الجراءات املتبعة وفق 

قانون ال�شركات التجارية دون احلاجة ل�شدور مر�شوم بخ�شو�شها.
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الف�سل ال�ساد�ض

ح�سابات ال�سركة

مادة )44(

يكون لل�شركة مراقب ح�شابات اأو اأكرث من املحا�شبني القانونيني تعينه اجلمعية العامة وتقدر 

اأتعابه وعليه مراقبة ح�شابات ال�شنة املالية التي عني لها.

مادة )45(

تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمب من كل �شنة، وت�شتثني من 

يف  بت�شجيلها  نهائيًا  ال�شركة  قيام  اإعالن  تاريخ  من  فتبداأ  لل�شركة،  الأوىل  املالية  ال�شنة  ذلك 

ال�شجل التجاري وتنتهي يف 31 دي�شمب يف ال�شنة التالية.

مادة )46(

للمراقب يف كل وقت حق الطالع على جميع دفاتر ال�شركة و�شجالتها وم�شتنداتها ويف طلب 

البيانات التي يرى �شرورة احل�شول عليها، واإذا مل ميكن من ا�شتعمال هذه ال�شالحيات عليه 

اأن يثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم اإىل جمل�ص الإدارة ويعر�ص على اجلمعية العامة، وله حق 

دعوة اجلمعية العامة لهذا الغر�ص.

مادة )47(

يقدم املراقب اإىل اجلمعية العامة تقريرًا يبني فيه ما اإذا كانت امليزانية وح�شابات الأرباح 

اإذا  وما  لل�شركة،  املايل احلقيقي  املركز  باأمانة وو�شوح عن  الواقع وتعب  واخل�شائر متفقة مع 

اأجرى وفقًا لالأ�شول املرعية،  اإذا كان اجلرد قد  ال�شركة مت�شك ح�شابات منتظمة، وما  كانت 

وما اإذا كانت البيانات الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�شركة، 

اإذا كانت هناك خمالفات لأحكام نظام ال�شركة وقعت خالل ال�شنة املالية على وجه يوؤثر  وما 

يف ن�شاط ال�شركة اأو مركزها املايل مع بيان ما اإذا كانت هذه املخالفات ل تزال قائمة وذلك يف 

حدود املعلومات التي توافرت لديه.

مادة )48(

 تقتطع من الأرباح غري ال�شافية ن�شبة مئوية يحددها جمل�ص الإدارة طبقًا لالأ�شول الفنية 

واملحا�شبية كما يلي:

1- ل�شــتهالك موجــودات ال�شــركة والتعوي�ــص عن نــزول قيمتها، وت�شــتعمل هذه الأموال ل�شــراء 

المواد والآلت والمن�شاآت الالزمة اأو لإ�شالحها.
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2- لمواجهة اللتزامات المترتبة على ال�شركة بموجب قوانين العمل. ول يجوز توزيع هذه الأموال 

على الم�شاهمين.

مادة )49(

توزيع الأرباح ال�شافية على الوجه التايل:

اأوًل: يقتطع 10% تخ�ش�ص لح�شاب الحتياطي الإجباري.

ثانياً: يجوز اقتطاع ما قد ت�شل ن�شبته اإلى 10% تخ�ش�ص لح�شاب الحتياطي الختياري. 

ثالثــاً: يقتطــع المبلــغ الالزم لتوزيع ح�شة اأولى من الأرباح قدرها 5% للم�شــاهمين عن المدفوع 

من قيمة اأ�شهمهم.

رابعاً: يخ�ش�ص بعد ما تقدم ن�شــبة مئوية ل تزيد على 10% من الباقي لمكافاآت مجل�ــص الإدارة 

بناًء على اقتراح مجل�ص الإدارة.

خام�ســاً: يــوزع ما تبقى على الم�شــاهمين، ويجوز لمجل�ــص الإدارة اأن يقتــرح ترحيل الأرباح غير 

الموزعة اإلى ال�شنة المقبلة اأو يخ�ش�ص لإن�شاء مال لال�شتهالك غير العادي.

مادة )50(

تدفع ح�ش�ص الأرباح اإىل امل�شاهمني يف املكان ويف املواعيد التي يحددها جمل�ص الإدارة.

مادة )51(

اأويف  يكون  فيما  الإدارة  جمل�ص  قرار  على  بناًء  الإجباري  غري  الحتياطي  املال  ي�شتعمل 

مب�شالح ال�شركة ول يجوز توزيع هذا الحتياطي على امل�شاهمني واإمنا يجوز ا�شتعماله لتاأمني 

توزيع اأرباح على امل�شاهمني ت�شل اإىل 5% عن ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها اأرباح ال�شركة بتاأمني 

هذا احلد. 

مادة )52(

يجوز ملجل�ص الإدارة اأن يودع بع�ص اأمواله يف بنك اأو اأكرث من البنوك الوطنية التي يحددها 

جمل�ص الإدارة يف كل من البحرين والكويت واململكة العربية ال�شعودية اأو اأية بنوك اأخرى داخلية 

اأو خارجية يحددها جمل�ص الإدارة.
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الف�سل ال�سابع

انق�ساء ال�سركة وت�سفيتها

مادة )53(

تنق�شي ال�شركة باأحد الأمور التالية:

1- انتهاء العمل الذي قامت من اأجله اأو انتهاء المدة المحددة لها ما لم يتقرر تجديدها.

2- �شهر اإفال�شها.

3- حلها وفقًا لأحكام القانون.

4- حكم ق�شائي ي�شدر بحلها.

مادة )54(

اإذا خ�شرت ال�شركة املال الحتياطي وثالثة اأرباع راأ�شمالها وجب على رئي�ص جمل�ص الإدارة 

دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد لتقرير ما اإذا كان الأمر ي�شتوجب حل ال�شركة قبل 

الأجل اأو تخفي�ص راأ�ص املال اأو اتخاذ غري ذلك من التدابري املنا�شبة، واإذا اأهمل جمل�ص الإدارة 

يف عقد اجلمعية العمومية غري العادية اأو مل يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر الن�شاب القانوين 

اأو رف�شت اجلمعية حل ال�شركة، جاز لكل م�شاهم اأن يطلب من الق�شاء حل ال�شركة.

مادة )55(

جتري ت�شفية ال�شركة وق�شمة اأموالها عند انق�شائها وفقًا لأحكام املواد اخلا�شة بذلك من 

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

مادة )56(

يودع هذا النظام الأ�شا�شي وين�شر عنه طبقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية.

مادة )57(

50492 بتاريخ  حرر هذا النظام ا�شتنادًا اإىل موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة حتت رقم 

2007/7/31م.

مادة )58(

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

وتعديالته ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 وذلك فيما مل يرد ب�شاأنه 

ن�ص خا�ص يف هذا النظام ومبا ل يتعار�ص مع اأحكامه.
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )19( ل�سنة 2022

 بتحديد اآلية توفيق اأو�ساع ملفات التنفيذ القائمة

 قبل �سريان اأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2021

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، 

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

نطاق ال�سريان

ت�شري اأحكام هذا القرار على ملفات التنفيذ القائمة قبل تاريخ �شريان القانون واملتعلقة 

باملنفذ �شدهم املخاطبني باأحكام الف�شلني الثاين والثالث من القانون، كما ي�شري على ملفات 

التنفيذ املتعلقة بالفئات الأخرى التي ل ي�شملها القرار ال�شادر مبوجب املادة )50( من القانون.

املدنية  املواد  يف  التنفيذ  قانون  »القانون«  بكلمة  يق�شد  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  ويف 

والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2021.

ويبداأ �شريان اأحكام هذا القرار على امللفات املُ�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اعتبارًا من 17 

مار�ص 2022 حتى 17 يونيو 2022، ما مل يتم تقدمي ملف تنفيذ جديد على ذات املنفذ �شده.

مادة )2(

اإجراءات توفيق اأو�ساع املنفذ �سدهم

املخاطبني باأحكام الف�سل الثاين 

اأ- ُت�شتكمل اإجراءات التنفيذ في مواجهة المنفذ �شدهم المخاطبين باأحكام الف�شل الثاني من 

القانون طبقًا لأحكامه واأحكام القرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وُي�شتثنى من ذلك ما يلي:
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1- اإجراءات بيع العقار التي تم البدء فيها ب�شدور الأمر ببيع العقار بالمزاد العلني، على  

المدنية  المرافعات  قانون  من  الثامن  الباب  لأحكام  وفقًا  الإجــراءات  هذه  ت�شتمر  اأن 

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

العلني،  المزاد  لبيعها في  البيع  باإجراءات  تعيين مكلف  اإذا تم  المنقول  بيع  2- اإجراءات 

على اأن ت�شتمر هذه الإجراءات وفقًا لأحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية 

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

ب- يجــب علــى المنفــذ �شدهــم المخاطبيــن باأحكام الف�شــل الثاني مــن القانــون اأن يف�شحوا 

اإف�شاحــًا كامــاًل عن كافة اأموالهم وفقــًا لمتطلبات المادة )24( مــن القانون، وذلك خالل 

فترة توفيق الأو�شاع. 

مادة )3(

اإجراءات توفيق اأو�ساع املنفذ �سدهم 

املخاطبني باأحكام الف�سل الثالث 

ُت�شتكمل اإجراءات التنفيذ يف مواجهة املنفذ �شدهم املخاطبني باأحكام الف�شل الثالث من 

القانون طبقًا لأحكامه واأحكام القرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وُي�شتثنى من ذلك ما يلي:

1- اإجــراءات بيــع العقــار التي تم البدء فيهــا ب�شدور الأمر ببيع العقار بالمــزاد العلني، على اأن 

ت�شــتمر هذه الإجراءات وفقًا لأحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

2- اإجراءات بيع المنقول اإذا تم تعيين مكلف باإجراءات البيع لبيعها في المزاد العلني، على اأن 

ت�شــتمر هذه الإجراءات وفقًا لأحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

ول تنتهي اإجراءات التنفيذ امل�شار اإليها يف البندين ال�شابقني اأو توقف اإل يف حالة اإف�شاح 

ال�شركة اإف�شاحًا كاماًل على النموذج املعد لذلك عن و�شعها املايل م�شفوعًا بامل�شتندات الّدالة 

على ذلك وفقًا ملتطلبات املادة )24( من القانون وذلك خالل فرتة توفيق الأو�شاع، واإقرارًا عما 

اأحد  اأو من  اأ�شوله، ورفع دعوى منها  اأن قيمة التزاماته جتاوز  اأو  اإذا كان عاجزًا عن ال�شداد 

دائنيها اأو �شدها اأو اأمام املحكمة املخت�شة لفتتاح اإجراءات اإعادة التنظيم والإفال�ص، �شريطة 

موافقة املحكمة على افتتاح الإجراءات فيها.
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مادة )4(

الإر�ساد

املُقررة  احلجوزات  اأنواع  كافة  تغطي  ل  القائمة  احلجز  اإجراءات  اأن  له  املنفذ  ارتاأى  اإذا 

مبوجب القانون والإجراءات ال�شادرة تنفيذًا له، فله اأن ُير�شد قا�شي حمكمة التنفيذ عن اأية 

اأموال للمنفذ �شده �شواًء كانت لديه اأو لدى الغري، ل�شت�شدار اأمٍر بالتنفيذ عليها.

مادة )5(

ت�سوية اإجراءات التنفيذ

ل توؤثر اأحكام القرار على انتهاء اإجراءات التنفيذ مبوجب ت�شوية لكامل الدين حمل ال�شند 

التنفيذي.

مادة )6(

احت�ساب مدد املنع من ال�سفر

يبداأ احت�شاب املُدد اجلديدة وتطبيق الإجراءات املن�شو�ص عليها يف املادة )40( من القانون 

من تاريخ العمل باأحكامه.

مادة )7(

النفاذ

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )20( ل�سنة 2022

ب�ساأن ا�سرتاطات اإخطار املنفذ �سده بالوفاء

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ص املادة )19( منه،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

التنفيذي وفقًا لال�شرتاطات  ال�شند  بالوفاء مبحل  املنفذ �شده  اإخطار  التنفيذ  على طالب 

املن�شو�ص عليها يف هذا القرار.

ن�شخة من  الإخطار، مع تقدمي  تاريخ  اأيام من  �شبعة  بعد م�شي  اإل  التنفيذ  ُيقبل طلب  ول 

الإخطار، وذلك ما مل يتعذر اإخطار املنفذ �شده.

مادة )2(

ي�شرتط يف الإخطار املوجه من طالب التنفيذ اإىل املنفذ �شده للوفاء مبحل ال�شند التنفيذي 

ما يلي:

1- اأن يكون م�شتوفيًا جميع بيانات المنفذ له اأو القائم بالإخطار وبيانات المنفذ �شده اأو وكيله، 

وهي:

اأ- ال�شم.

ب- الرقم ال�شخ�شي.

ج- رقم الهاتف النقال.

د- البريد الإلكتروني.

هـ- العنوان اأو محل الإقامة.

2- اأن يكون م�شفوعًا ب�شورة من ال�شند التنفيذي.

3- اأن يت�شمن تكليف المنفذ �شده بالوفاء بمحل ال�شــند التنفيذي كاماًل، واإذا كان محل ال�شــند 

التنفيذي �شيئًا معينًا فيجب اأن ي�شتمل التكليف على وقت ومكان الوفاء و�شروط الت�شليم.

4- اأن يتم تحديد تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ُار�شل فيها الإخطار.
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5- اأن يكــون الإخطــار لحقــًا علــى �شيرورة الحكــم نهائيًا المراد تنفيــذه اأو لحقًا علــى التاريخ 

المحدد للوفاء باللتزام محل ال�شند التنفيذي.

6- اأن يتم الإخطار بالو�شائل الإلكترونية اأو بخطاب م�شجل بعلم الو�شول.

مادة )3(

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )21( ل�سنة 2022

ب�ساأن اإجراءات التاأ�سري على ال�سجل الئتماين للمنفذ �سده

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

)46( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وعلى قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 

2021، وعلى الأخ�ص املادة )42( منه،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، ُيق�شد بال�شجل الئتماين ال�شجل الذي تدون فيه املعلومات 

املتعلقة  والبيانات  املعلومات  ت�شمل  والتي  �شده  للمنفذ  املالية  باللتزامات  املتعلقة  الئتمانية 

اأنواع مديونيات املنفذ �شده والت�شهيالت الئتمانية املمنوحة له والبيوع بالآجل املبمة  بجميع 

ا�شتحقاقها  وتواريخ  �شده،  املنفذ  على  م�شتحقة  اأخرى  مطالبات  واأية  بالتق�شيط،  والبيع  معه 

والأحكام وال�شروط وال�شمانات املتعلقة بها واآلية ت�شديدها ومدى التزامه بها، وكذلك املعلومات 

والبيانات املتعلقة مب�شتحقات اجلهات احلكومية على املنفذ �شده من ر�شوم واأق�شاط وغرامات، 

واأية مطالبات اأخرى م�شتحقة عليه لهذه اجلهات.

مادة )2(

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

التنفيذ اأمرًا ملراكز املعلومات الئتمانية املرخ�ص لها باأن يتم التاأ�شري بذلك على ال�شجل الئتماين 

للمنفذ �شده، ويكون التاأ�شري ملدة �شبع �شنوات، وذلك حماية للدائنني املتحملني م�شتقباًل ولعدم 

زيادة مديونيات املنفذ �شده.
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مادة )3(

يجب اأن يت�شمن الأمر بالتاأ�شري رقم ملف التنفيذ ومبلغ املطالبة �شاماًل الفوائد والر�شوم 

وامل�شاريف الق�شائية وبيانات املنفذ له، وتاريخ بدء �شريان التاأ�شري وتاريخ انتهائه.

وُير�شل اأمر التاأ�شري اإىل مراكز املعلومات الئتمانية بالو�شائل املعتمدة مبا يف ذلك الو�شائل 

الإلكرتونية.

مادة )4(

ل يرفع التاأ�شري على ال�شجل الئتماين للمنفذ �شده اإل باأمر من قا�شي حمكمة التنفيذ بعد 

الت�شوية الكاملة لل�شند التنفيذي، اأو بانق�شاء مدة �شريان التاأ�شري.

ويقدم طلب رفع التاأ�شري على ال�شجل الئتماين للمنفذ �شده قبل انق�شاء مدة �شريان التاأ�شري 

اإىل قا�شي حمكمة التنفيذ بالو�شائل املعتمدة مرفقًا به الت�شوية الكاملة لل�شند التنفيذي.

مادة )5(

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )22( ل�سنة 2022

ب�ساأن اإجراءات التقدم بطلب الوفاء مبحل ال�سند التنفيذي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ص املادة )20( منه،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

مادة )1(

التنفيذ  ذلك  وي�شمل  كاماًل،  التنفيذي  ال�شند  مبحل  الوفاء  بطلب  يتقدم  اأن  �شده  للمنفذ 

العيني، وفقًا لالإجراءات املن�شو�ص عليها يف هذا القرار.

مادة )2(

يقدم طلب الوفاء مبحل ال�شند التنفيذي بالو�شائل املعتمدة، على اأن يكون مت�شمنًا الآتي:

1- �شورة من ال�شند التنفيذي المراد الوفاء به.

2- عنوان مقدم الطلب ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

3- عناويــن الأ�شــخا�ص ال�شــادر ل�شالحهم ال�شــند التنفيــذي المراد الوفاء بــه، ورقم هواتفهم 

النقالة وبريدهم الإلكتروني.

مادة )3(

يرتتب على ا�شتيفاء امل�شتندات والبيانات املطلوبة املن�شو�ص عليها يف املادة )2( من هذا 

العيني كاماًل،  التنفيذ  اأو  التنفيذي كاماًل  ال�شند  بالدين حمل  الوفاء  يفيد  القرار، وتقدمي ما 

واإعالن املنفذ له بال�شداد كاماًل، انتهاء اإجراءات تنفيذ ال�شند التنفيذي.

ويف حال عدم �شداد الدين حمل ال�شند التنفيذي كاماًل اأو عدم التنفيذ العيني كاماًل خالل 

اأ�شبوع من تاريخ تقدمي طلب الوفاء، يتم اإغالق امللف وتتخذ الإجراءات الالزمة لذلك ول ُيرد 

الر�شم املدفوع.
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مادة )4(

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )23( ل�سنة 2022

 بتحديد القواعد املتعلقة بكيفية احلجز

على عقارات املنفذ �سده وبيعها وتوزيع ح�سيلة البيع

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وعلى قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 

2021، وعلى الأخ�ص املادة )33( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013 

ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2016، املعدلة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2019،

العقار املرهون  بيع  واإجراءات  ب�شاأن حتديد قواعد   2019 ل�شنة  القرار رقم )123(  وعلى 

باملزاد العلني،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

احلجز على العقار 

اإذا  التنفيذ  تاريخ اعتماد طلب  تلقائيًا من  املنفذ �شده  اإجراءات احلجز على عقار  تتخذ 

زادت قيمة ال�شند التنفيذي على مبلغ ع�شرة اآلف دينار، وفيما عدا ذلك تتخذ اإجراءات احلجز 

على العقار تلقائيًا بعد م�شي مدة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ.

اأي  اأن ُي�شدر قراًرا باحلجز على عقار املنفذ �شده يف  التنفيذ  كما يجوز لقا�شي حمكمة 

وقت متى ما راأى ذلك منا�شبًا.

مادة )2(

و�سع اإ�سارة احلجز

يتم احلجز على عقار املنفذ �شده بو�شع اإ�شارة احلجز على قيد العقار يف الت�شجيل العقاري. 

ويف هذه احلالة، ُيحظر اإجراء اأية معاملة على العقار دون موافقة قا�شي حمكمة التنفيذ.

وكل معاملة تتم بعد تاريخ و�شع اإ�شارة احلجز ل تكون نافذة يف حق املنفذ له.
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مادة )3(

اإجراءات حت�سري بيع العقار 

بعد احلجز على عقار املنفذ �شده، على املنفذ اخلا�ص القيام بالإجراءات التالية لتح�شري 

العقار للبيع باملزاد العلني:

1- عمل مح�شـــر ُيدرج فيه موقع العقار ونوعه وحدوده واأو�شافه وم�شتمالته وم�شاحته ورقمه - 

ن�شـــئ عليه من زرع اأو غرا�ص مع بيان مقدار ذلك ونوعه، و�شفة 
ُ
اإن وجد - وحالة جميع ما اأ

�شــاغل العقار، والم�شــتندات التي ي�شــتند اإليها ومقدار الإيجار و�شــروطه اإن لم يكن �شــاغل 

العقار مالكًا له. 

2- تقديم المح�شر مرفقًا به تقييم لقيمة العقار اإلى قا�شي محكمة التنفيذ. 

الفقرة  البند )1( من  اإليها يف  امل�شار  البيانات  على  �شبيل احل�شول  وللمنفذ اخلا�ص يف 

الأوىل من هذه املادة احلق يف دخول العقار، واإذا مت منع املنفذ اخلا�ص من دخول العقار وتطلب 

الأمر ا�شتخدام القوة اجلبية فُيعر�ص الأمر على قا�شي حمكمة التنفيذ لتمكينه من ا�شتخدام 

القوة اجلبية بح�شور اأفراد ال�شـرطة، والأمر بف�ص الأقفال بالقوة.

مادة )4(

اإتاحة بيع العقار

ي�شدر قا�شي حمكمة التنفيذ احلكم باإتاحة بيع العقار يف املزاد العلني ونقل ملكية العقار 

لحقًا ملن ير�شو عليه املزاد العلني، ويكون ذلك بعد اإعالن املنفذ �شده بع�شرة اأيام قبل تاريخ 

اإ�شدار احلكم على الأقل باملح�شر ومرفقاته املُ�شار اإليهما يف املادة )3( من هذا القرار.

ول يتم البدء يف الإجراءات املن�شو�ص عليها يف املواد الالحقة اإل بعد �شريورة حكم اإتاحة 

بيع العقار يف املزاد العلني نهائيًا.

مادة )5(

تثمني العقار املحجوز عليه

قبل  من  لهم  املرخ�ص  من  العقاريني  املثمنني  من  باإثنني  بال�شتعانة  اخلا�ص  املنفذ  يقوم 

باملزاد  لبيعه  متهيدًا  عليه  املحجوز  العقار  بتثمني  منهما  كل  لقيام  العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة 

العلني.
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مادة )6(

قائمة �سروط بيع العقار

اأ- على المنفذ الخا�ص اإعداد قائمة �شروط لبيع العقار بالمزاد العلني على اأن تت�شمن الآتي:

1- كافة بيانات طلب التنفيذ وت�شمل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ �شده وال�شند التنفيذي 

والحكم النهائي باإتاحة بيع العقار.

2- كافة البيانات الواردة في مح�شر الحجز وعلى الأخ�ص و�شف العقار وم�شتمالته.

3- الثمن المقدر للعقار بمعرفة كل مثمن من المثمنين العقاريين القائمين بالتثمين.

4- بيان الو�شيلة المقترحة لبيع العقار في المزاد العلني.

5- الم�شاريف المبدئية لإجراءات التنفيذ وتكاليف البيع في المزاد العلني.

ب- اإذا تعــدد الحجــز على العقــار تدرج كافة ال�شــندات التنفيذية في قائمة �شــروط البيع، واإذا 

تعــددت العقــارات المحجــوز عليها فتعد قائمة �شــروط بيع لــكل عقار على حــدة اإل اإذا راأى 

قا�شي محكمة التنفيذ اأن الم�شلحة تقت�شي بيع اأكثر من عقار بقائمة �شروط واحدة.

ج- تعر�ــص قائمــة �شــروط البيــع علــى قا�شــي محكمــة التنفيــذ للتدقيــق فــي �شحة الإجــراءات 

واعتمادهــا وبيان الثمن الأ�شا�شــي الذي تبداأ به المزايــدة وال�شمان البتدائي بما ل يتجاوز 

ُع�شر الثمن الأ�شا�شي وتحديد و�شيلة بيع العقار وال�شخ�ص الُمكلف باإجراء البيع. 

مادة )7(

الإعالن عن ميعاد فتح واإغالق املزاد

يتم الإعالن عن و�شف العقار وم�شتمالته وعن مكان وتاريخ ووقت فتح واإغالق باب املزايدة، 

وذلك قبل الوقــت املحدد لإجراء املزاد العلني مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا، وذلك بو�شع 

ُمل�شق على العقار والن�شر يف اجلريدة الر�شمية ويف اإحدى ال�شحف املحلية اأو اأي و�شيلة اأخرى 

يراها قا�شي حمكمة التنفيذ منا�شبًة بح�شب طبيعة العقار. 

مادة )8( 

اإجراءات بيع العقار يف املزاد العلني

يجب اأن تت�شم جميع اإجراءات املزايدة بالو�شوح وال�شفافية واأن تكون ُمتاحة للكافة ب�شكل 

علني واأن يقوم باإجراء البيع باملزاد العلني �شخ�ص ُمكلف باإجراء البيع. 

ويجب على من يرغب يف املزايدة على العقار اتباع الإجراءات املقررة يف هذا ال�شاأن من 

حيث الت�شجيل واإيداع ال�شمان البتدائي املُقرر.

وتبداأ املزايدة بناًء على الثمن الأ�شا�شي.
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وبعد غلق باب املزايدة، يقوم املكلف باإجراء البيع بتحرير حم�شر باإجراءات املزايدة التي 

متت لبيع العقار باملزاد العلني واأعلى عرو�ص تقدمت للمزايدة وامل�شاريف الق�شائية.

وُيعتب املزايد املتقدم باأعلى عر�ص هو الرا�شي عليه املزاد.

واإذا كان العر�ص املقدم يقل عن الثمن الأ�شا�شي بن�شبة ل تتجاوز )10%(، يجوز لقا�شي 

املتقدم  املزايد  البيع على  واإر�شـاء  املقدم  العر�ص  باملوافقة على  اإ�شدار قراره  التنفيذ  حمكمة 

بذلك العر�ص.

واإذا تبني عدم وجود ُمزايدين، اأو كان العر�ص املقدم يقل عن الثمن الأ�شا�شي بن�شبة تتجاوز 

الأ�شا�شي  الثمن  يقل عن  الذي  املقدم  العر�ص  املوافقة عن  القا�شي عدم  اإذا قرر  اأو   ،)%10(

بن�شبة ل تتجاوز )10%(، اأو تبني له وجود خطاأ يف اإجراءات الإعالن اأو املزايدة، اأو يف حال تعذر 

على من ر�شا عليه املزاد ت�شجيل ُملكية العقار با�شمه، تتم اإعادة اإجراءات املزايدة.

مادة )9(

املحظور عليهم ال�سراء واملزايدة

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

ي�شرتي املال اأو يزايد على �شرائه. 

مادة )10(

تخلف من ر�سا عليه البيع عن الوفاء بثمن البيع

اإذا تخلف من ر�شا عليه البيع عن الوفاء بثمن البيع، ُيعاد البيع على نفقته. وحت�شل املزايدة 

اجلديدة ويقع البيع طبقًا لالأحكام املقررة يف �شاأن البيع الأول، ول تقبل املزايدة من امل�شرتي 

املتخلف عن الوفاء. 

الزيادة، بل  العقار، ول حق له يف  الوفاء مبا ينق�ص من ثمن  وُيلزم امل�شرتي املتخلف عن 

ي�شتحقها املنفذ �شده اأو املنفذ له بح�شب الأحوال.

مادة )11(

دعوى ال�ستحقاق

حمكمة  تقرر  مل  ما  البيع،  تر�شية  اإجراءات  يف  ال�شري  من  ال�شتحقاق  دعوى  رفع  مينع  ل 

املو�شوع املخت�شة وقف اإجراءات تر�شية البيع يف دعوى ال�شتحقاق على العقار التي ترفع من 

�شاحب ال�شاأن قبل �شدور قرار قا�شي حمكمة التنفيذ بر�شو البيع.
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مادة )12(

ر�سو البيع

ي�شدر قا�شي حمكمة التنفيذ قرارًا بر�شو البيع على �شاحب اأعلى عر�ص.

ويجب اأن ي�شتمل قرار ر�شو البيع على الإجراءات التي متت بعد �شدور حكم اإتاحة بيع العقار 

يف املزاد العلني.

ويتم ر�شو البيع بعد �شريورة القرار نهائيًا.

وعلى من ر�شا عليه البيع اأن يودع باقي الثمن يف خزينة املحكمة خالل اأ�شبوعني من �شريورة 

قرار ر�شو البيع نهائيًا، وي�شلم من ر�شا عليه البيع �شورة حكم اإتاحة بيع العقار وقرار ر�شو البيع 

لتقدميهما اإىل جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري لنقل امللكية.

وُيكلف املنفذ �شده اأو احلائز بت�شليم العقار خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

اإيداع الثمن خزينة املحكمة، فاإذا انتهت املدة دون ت�شليم العقار جاز اللجوء اإىل قا�شي حمكمة 

التنفيذ لإ�شدار اأمرًا بالإخالء اجلبي اأو الت�شليم، ما مل يكن �شاغل العقار حائزا له مبوجب 

عقد اإيجار اأو عقد من عقود الإدارة احل�شنة.

مادة )13(

الزيادة على الثمن املقرر يف قرار ر�سو البيع

لكل �شخ�ص اأن يقرر، خالل الأيام الع�شرة التالية من غلق باب املزايدة، بالزيادة ب�شرط األ 

تقل عن )10% ( من الثمن الذي ر�شا عليه املزاد.

اإجراءات  وُتعاد  ال�شمان البتدائي،  باإيداع  املتعلقة  تبعًا لالإجراءات  الثمن  اأن يودع  ويجب 

املزايدة من جديد طبقًا لالإجراءات املن�شو�ص عليها يف املادة )7( من هذا القرار وما يليها. 

واإذا قدمت عدة تقارير بالزيادة، كانت العبة بالتقرير امل�شتمل على اأكب عر�ص اأو بالتقرير 

الأول عند ت�شاوي العرو�ص.

مادة )14(

وقف بيع العقار

وامل�شاريف  والأتعاب  والر�شوم  والفوائد  الدين  كامل  ب�شداد  العقار  بيع  اإجراءات  توقف 

الق�شائية اأو بالت�شوية كاملًة، وذلك يف اأي مرحلة قبل ر�شو البيع باملزاد.
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مادة )15(

توزيع ح�سيلة البيع

ي�شدر قرار من قا�شي حمكمة التنفيذ بتوزيع ح�شيلة البيع بني املنفذ لهم بح�شب مرتبة 

كل منهم املقررة مبقت�شى اأحكام القانون، ويف حالة الت�شاوي يف املرتبة توزع الأموال بينهم حال 

كفايتها واإل وزعت كق�شمة غرماء.

مادة )16(

العقارات التي تعذر فرزها

ت�شري اأحكام هذا القرار على العقارات التي تعذر فرزها وال�شادر ب�شاأنها اأحكاٌم نهائية 

بالبيع يف املزاد العلني، وذلك مبا يتنا�شب مع طبيعتها.

مادة )17(

النفاذ

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )24( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإجراءات طلب تنفيذ ال�سندات التنفيذية

والتظلم من قرارات قا�سي حمكمة التنفيذ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ص املادتان )21( و)37( منه،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2022 ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

و�سيلة تقدمي طلب التنفيذ 

ُتعتمد خدمة )فتح ملفات التنفيذ( املتاحة على موقع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

البيانات  اإدخال  التنفيذية، ومن خاللها يتم  ال�شندات  اإلكرتونية لتقدمي طلبات تنفيذ  كو�شيلة 

وامل�شتندات املتطلبة قانونًا للتنفيذ، مبا يف ذلك �شداد الر�شم املقرر قانونًا على ذلك.

ولذوي ال�شاأن اللجوء اإىل املنفذ اخلا�ص لإعداد وتقدمي طلبات التنفيذ وفقًا لل�شالحيات 

املرخ�ص له بها.

مادة )2( 

تقدمي طلب التنفيذ

يقدم طلب تنفيذ ال�شند التنفيذي مبلء البيانات املو�شحة يف خدمة )فتح ملفات التنفيذ( 

املتاحة على موقع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

التنفيذي  ال�شند  بالوفاء مبحل  املنفذ �شده  اإخطار  يفيد  الطلب تقدمي ما  لقبول  وي�شرتط 

قبل �شبعة اأيام على الأقل من تقدمي الطلب اأو تقدمي ما يفيد تعذر الإخطار، وتقدمي امل�شتندات 

الآتية: 

1- التوكيل ال�شادر من طالب التنفيذ )اإن وجد(.
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2- ال�شند التنفيذي.

3- ترجمة معتمدة للم�شتندات المقدمة )اإن وجدت(.

4- �شهادة معتمدة من البنك برقم الح�شاب الم�شرفي الدولي )IBAN( لطالب التنفيذ.

الإجراءات  وتتخذ  التنفيذ  طلب  رف�ص  يتم  املطلوبة،  امل�شتندات  ا�شتيفاء  عدم  حال  ويف 

الالزمة لذلك ول يرد الر�شم املدفوع.

مادة )3(

و�سيلة تقدمي التظلم من قرارات قا�سي حمكمة التنفيذ

الإلكرتونية،  املعلومات واحلكومة  املتاحة على موقع هيئة  الطلبات(  ُتعتمد خدمة )تقدمي 

كو�شيلة اإلكرتونية لتقدمي التظلم من اأي من الإجراءات املتعلقة باحلجز على اأموال املنفذ �شده، 

اأو قرارات ر�شو البيع، اأو توزيع ح�شيلة البيع، اأو امل�شاريف الق�شائية، ومن خالل هذه اخلدمة 

يتم اإدخال البيانات وامل�شتندات التي توؤيد التظلم.

مادة )4(

البت يف التظلم  

يكون البت يف التظلم مبوجب قرار م�شبب من قا�شي حمكمة التنفيذ، ويعلن املتظلم بنتيجة 

البت يف تظلمه بالو�شائل املعتمدة مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية.

مادة )5(

النفاذ

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )25( ل�سنة 2022

 بتحديد القواعد املتعلقة بكيفية احلجز

 على منقولت املنفذ �سده وبيعها وتوزيع ح�سيلة البيع 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ص املادة )33( منه،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

احلجز على املنقولت

اأ- تتخــذ اإجــراءات الحجز على المركبات المملوكة للمنفذ �شــده تلقائيًا من تاريخ اعتماد طلب 

التنفيــذ اإذا زادت قيمــة ال�شــند التنفيــذي على مبلــغ ثالثمائة دينار، وفيما عــدا ذلك تتخذ 

اإجراءات الحجز بعد م�شي خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ.

ب- تتخــذ اإجــراءات الحجز على الأ�شــهم وال�شــندات الخا�شــة بالمنفذ �شده تلقائيــًا من تاريخ 

اعتماد طلب التنفيذ اإذا زادت قيمة ال�شند التنفيذي على مبلغ ع�شرة اآلف دينار، وفيما عدا 

ذلك تتخذ اإجراءات الحجز بعد م�شي خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ. 

ج- تتخــذ اإجــراءات الحجز على الإيرادات والح�ش�ص الخا�شة بالمنفذ �شده تلقائيًا بعد م�شي 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ. 

د- تتخذ اإجراءات الحجز على منقولت المنفذ �شده الأخرى تلقائيًا بعد م�شي خم�شة واأربعون 

يومًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ. 

هـ- يجوز لقا�شي محكمة التنفيذ اأن ياأمر بالحجز على اأي من منقولت المنفذ �شده في اأي وقت 

متى ما راأى ذلك منا�شبًا.
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مادة )2(

قواعد احلجز على املنقولت 

اأ- يتم الحجز على منقولت المنفذ �شده المبينة في ال�شــجالت الر�شــمية بو�شع �شــارة الحجز 

عليها. وفــي هــذه الحالة، يحظــر اإجراء اأية معاملة على تلك المنقــولت دون موافقة قا�شي 

محكمــة التنفيــذ. ول تكــون نافــذة في حق المنفــذ له اأية معاملــة تتم بعد تاريخ و�شع �شــارة 

الحجز عليها.

 ويتوىل املنفذ اخلا�ص اإعداد حم�شر باملنقولت امل�شجلة التي مت التاأ�شري عليها يف ال�شجل 

ومكان احلجز  بالتقريب  قيمتها  وبيان  اأو�شافها  ذكر  مع  املحجوزة  الأ�شياء  مفردات  فيه  ُتبنّي 

وتاريخه وما قام به املنفذ اخلا�ص من اإجراءات وما لقيه من اعرتا�شات وعقبات، ويتم توقيع 

املح�شر من ِقَبل املنفذ اخلا�ص واملنفذ �شده اإن كان حا�شرًا.

ب- يتــم الحجــز على منقولت المنفذ �شده غير المبينة في ال�شــجالت الر�شــمية بمح�شر ُتبّين 

فيــه مفردات الأ�شــياء المحجوزة مــع ذكر اأو�شافها وبيــان قيمتها بالتقريــب ومكان الحجز 

وتاريخه وما قام به المنفذ الخا�ص من اإجراءات وما لقيه من العترا�شات والعقبات، ويتم 

توقيع المح�شر من ِقَبل المنفذ الخا�ص والمنفذ �شده اإن كان حا�شرًا.

ج- للمنفذ الخا�ص في �شبيل الح�شول على البيانات الم�شار اإليها في الفقرتين )اأ( و )ب( من 

هذه المادة، الحق في دخول المكان الذي توجد فيه المنقولت، واإذا تم منع المنفذ الخا�ص 

من دخول المكان وتطلب الأمر ا�شــتخدام القوة الجبرية فُيعر�ص الأمر على قا�شي محكمة 

التنفيذ لتمكينه من ا�شتخدام القوة الجبرية والأمر بف�ص الأقفال، بح�شور رجال ال�شرطة.

مادة )3(

حجز ما للمنفذ �سده لدى الغري

اأ- ي�شدر قا�شي محكمة التنفيذ قرارًا بالحجز على ما يكون للمنفذ �شده من اأموال لدى الغير، 

ولو كانت موؤجلة اأو معلقة على �شرط، وكذلك على ما يكون للمنفذ �شده من الأعيان المنقولة 

في يد الغير.

ب- يح�شــل الحجــز باإعــالن ُيبلغ بــه المحجوز لديه، ي�شــتمل على �شورة ال�شــند التنفيذي الذي 

يوقــع الحجــز بموجبه وبيــان المبلغ المحجوز مــن اأجله، ويت�شمن تنبيهه باأل ُي�شــلم الأموال 

المذكــورة لأحــد واأل يت�شـــرف فيها اإل بــاإذن من قا�شي محكمة التنفيــذ واإل كان المحجوز 

لديه م�شئوًل عنها.

ج- يجــب علــى المحجــوز لديــه اأن ُيقرر بمــا في ذمته بمقــدار الدين و�شــببه واأ�شــباب انق�شائه 

اإن كان قــد انق�شــى، وذلك خالل اأ�شــبوع مــن تاريخ اإعالنه بمح�شر الحجــز، ويودع الأوراق 

الموؤيدة لذلك اأو �شورًا منها. 
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د- يجب على المحجوز لديه بعد اأ�شبوع من تاريخ تقديم اإقراره اأن يودع خزينة المحكمة المبلغ 

الذي اأقر به اأو ما يفي منه بحق الحاجز.

هـــ- اإذا امتنــع المحجــوز لديه عن التقرير بما في ذمته اأو قرر غيــر الحقيقة، ُعر�ص الأمر على 

قا�شي محكمة التنفيذ لتخاذ ما يلزم ب�شــاأن اإلزامه بالإف�شاح تبعًا لن�ص المادة )32( من 

قانــون التنفيــذ في المــواد المدنيــة والتجارية ال�شادر بالمر�شــوم بقانون رقم )22( ل�شــنة 

2021، واإذا قــرر المحجــوز لديه بما في ذمته اإقرارًا �شحيحــًا، وامتنع عن الإيداع اأو الوفاء 

طبقًا لما يقت�شيه البند ال�شــابق، ُتطبق الإجراءات المن�شو�ص عليها في هذا القرار ب�شــاأن 

حجز الأموال وبيعها اإذا كان الحجز على اأموال منقولة، وتوزيع ح�شيلة البيع.

و- يجوز للمنفذ له، بناًء على اأمر قا�شي محكمة التنفيذ، اأن يوقع الحجز تحت يد نف�شه على ما 

يكون مدينًا به للمنفذ �شده ويكون الحجز بوا�شطة مح�شـر يبلغ اإلى المنفذ �شده.

ز- اإذا كان المطلوب حجزه بدل اإيجار مال للمنفذ �شده، فلي�ص للم�شتاأجر اأن يدعي ت�شليم بدل 

الإيجــار خالفــًا ل�شــند الإيجــار اأو العرف الجــاري عند عدم وجود �شــند، ويكون الم�شــتاأجر 

�شامنًا للبدل اإذا �شلمه خالفًا لذلك، اإل اإذا اأثبت ذلك ب�شند ر�شمي اأو حكم ق�شائي.

مادة )4(

حجز الرواتب والأجور

مع مراعاة البند )5( من املادة )15( من قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر 

على  احلجز  قرار  التنفيذ  حمكمة  قا�شي  ي�شدر   ،2021 ل�شنة   )22( رقم  بقانون  باملر�شوم 

الرواتب والأجور بناًء على طلب املنفذ له.

وياأخذ امل�شوؤول عن �شرف الرواتب والأجور �شفة الغري، وت�شري ب�شاأنه الأحكام الواردة يف 

املادة )3( من هذا القرار. 

مادة )5(

اآثار احلجز

اأ- ت�شبح الأموال المنقولة المبينة في ال�شجالت الر�شمية محجوزة بمجرد و�شع اإ�شارة الحجز 

عليهــا، ويكــون غيرهــا مــن الأمــوال المنقولــة محجــوًزا عليهــا بمجــرد ذكرها في مح�شـــر 

الحجــز، ويكــون المنفــذ �شــده اأو من تكــون في حيازتــه حار�شــًا ق�شائيًا عليها، مــا لم يقدر 

قا�شي محكمة التنفيذ خالف ذلك، ول يجوز له الت�شـــرف فيها واإل اعتبر ُمرتكبًا لجريمة 

الم�شا�ص بالأ�شياء المحجوزة بمقت�شى اأحكام قانون العقوبات. 

ب- ل يقت�شـــي الحجز نقل الأموال المحجوزة من مو�شعها، ما لم يقدر القائم بالحجز خالف 

ذلك اأو اقت�شت طبيعة الأموال اإيداعها في مكان اآمن اأو خزينة المحكمة.
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ج- تعتبــر م�شاريــف التثميــن والحجــز والنقــل والتخزيــن والحرا�شــة مــن �شمــن الم�شاريــف 

الق�شائية التي يتحملها المنفذ �شده وت�شتح�شل من ح�شيلة البيع.

د- يترتــب علــى حجــز المنقــولت حجز ثمراتها وفوائدها ما اأ�شــتحق منها وما ي�شــتحق اإلى يوم 

البيع.

مادة )6(

تثمني الأموال املحجوزة ذات الطبيعة اخلا�سة

اإذا كان احلجز على م�شوغات اأو �شبائك من ذهب اأو ف�شة اأو من معدن نفي�ص اآخر اأو على 

جموهرات اأو اأحجار كرمية اأو اأية منقولت ذات طبيعة خا�شة اأو اأ�شهم اأو �شندات اأو ح�ش�ص اأو 

اأرباح، فيجوز للمنفذ اخلا�ص ال�شتعانة بذوي اخلبة جلردها وبيان اأو�شافها وتقييمها. 

مادة )7(

البيع الفوري للمنقولت

اإذا كانت املنقولت املحجوزة �شريعة الف�شاد اأو العطب اأو كانت قيمتها ل تتحمل م�شاريف 

املحافظة عليها، يجب على املنفذ اخلا�ص عر�ص الأمر على قا�شي حمكمة التنفيذ فور احلجز 

عليها ليقرر ما يراه منا�شبًا ب�شاأنها.

البيع  اإجراءات  بالبيع  املُكلف  توىل  مبا�شر،  ب�شكل  بيعها  التنفيذ  قا�شي حمكمة  قرر  فاإذا 

حم�شر  يف  واإثباتها  الأقل،  على  عرو�ص  ثالث  على  باحل�شول  وذلك  املنقولت،  لتلك  الفوري 

وبيعها على الأعلى �شعرًا وا�شتح�شال ثمنها فورًا واإيداعه خزينة املحكمة.

     مادة )8(

       اإعالن املنفذ �سده مبح�سر احلجز

اأ- ُيعلن المنفذ �شده ب�شورة من مح�شـر الحجز اإن لم يكن حا�شرًا وقت اإجراء الحجز.

ب- اإذا لــم يقــم المنفذ �شده ب�شــداد الدين محل ال�شــند التنفيذي والفوائد والر�شــوم والأتعاب 

والم�شاريف الق�شائية خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإعالنه، يعر�ص مح�شـر الحجز وما يفيد 

الإعالن وو�شيلة البيع والموعد المقترح لبيع المنقولت على قا�شي محكمة التنفيذ للتدقيق، 

ومــن ثــم ياأمــر بالبيــع واأن يحدد تاريخه ومكانــه ومقدار الثمن الأ�شا�شــي والُمكلــف باإجراء 

البيع.
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مادة )9(

الإعالن عن بيع الأموال املحجوز عليها

يجب اأن يتم الإعالن عن بيع الأموال املحجوزة قبل �شبعة اأيام على الأقل من املوعد املحدد 

اإحدى  يف  بالن�شر  اأو  املحجوزة  الأموال  به  توجد  الذي  املكان  على  مل�شق  بو�شع  وذلك  للبيع، 

ال�شحف اليومية اأو بالطريقة التي يقررها قا�شي حمكمة التنفيذ.

مادة )10(

 البيع باملزاد العلني

اأ- يجب اأن تت�شــم جميع اإجراءات المزايدة بالو�شوح وال�شــفافية واأن تكون متاحة للكافة ب�شــكل 

علني، واأن تتم من خالل المكلف بالبيع.

ب- يجب على من يرغب بالمزايدة على المنقولت اإتباع الإجراءات المقررة في هذا ال�شاأن من 

حيث الت�شجيل واإيداع ال�شمان البتدائي المقرر. 

ج- تبداأ المزايدة بناًء على الثمن الأ�شا�شي المحدد من ِقَبل قا�شي محكمة التنفيذ. 

د- يقــوم المكلــف بالبيــع، بعد غلــق المزايــدة بتحرير مح�شر باإجــراءات ووقائع المــزاد واأعلى 

عرو�ص المزايدة والم�شاريف الق�شائية.

هـــ- يعتبــر المزايــد المتقدم باأعلى عر�ــص في الوقت المحــدد لإغالق المزاد هو الرا�شــي عليه 

البيع.

و- اإذا كان العر�ــص المقــدم يقــل بن�شــبة ل تتجاوز )25%( مــن الثمن الأ�شا�شــي فيجوز لقا�شي 

محكمــة التنفيــذ اإ�شدار قــراره بالموافقة على العر�ص المقدم واإر�شــاء المزاد على المزايد 

المتقدم بذلك العر�ص.

ز- يتم تاأجيل اإجراءات المزايدة اإلى مزايدة اأخرى اإذا تبين عدم وجود مزايدين، اأو اأن العر�ص 

المقدم يقل عن الثمن الأ�شا�شي بن�شبة تتجاوز )25%(، اأو لأي �شبب اآخر يراه قا�شي محكمة 

التنفيذ. 

مادة )11(

املحظور عليهم ال�سراء واملزايدة

ل يجوز لأي �شخ�ص منوط به القيام بواجب يتعلق ببيع اأيٍّ من الأموال املحجوزة اأن ي�شرتي 

املال اأو يزايد على �شرائه.
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مادة )12(

تخلف من ر�سا عليه البيع عن الوفاء بثمن البيع

اإذا تخلف من ر�شا عليه البيع عن الوفاء بثمن البيع، يعاد البيع على نفقته. وحت�شل املزايدة 

اجلديدة ويقع البيع طبقًا لالأحكام املقررة يف �شاأن البيع الأول، ول تقبل املزايدة من امل�شرتي 

املتخلف. 

ي�شتحقها  بل  الزيادة  يف  له  حق  ول  املنقول،  ثمن  من  ينق�ص  املتخلف مبا  امل�شرتي  وُيلزم 

املنفذ �شده اأو املنفذ له بح�شب الأحوال.

مادة )13(

دعوى ال�ستحقاق

حمكمة  تقرر  مل  ما  البيع،  تر�شية  اإجراءات  يف  ال�شري  من  ال�شتحقاق  دعوى  رفع  مينع  ل 

املو�شوع املخت�شة وقف اإجراءات تر�شية البيع يف دعوى ال�شتحقاق على املنقول التي ترفع من 

�شاحب ال�شاأن قبل �شدور قرار قا�شي حمكمة التنفيذ بـر�شو البيع.

مادة )14(

 ر�سو البيع وت�سليم املنقولت

اأ- ي�شــدر قا�شــي محكمــة التنفيــذ قراًرا بر�شــو البيــع للمزايد المتقــدم باأعلى عر�ــص، على اأن 

ي�شتمل القرار على اإجراءات البيع التي تمت في المزاد العلني.

ب- يجب على من ر�شــا عليه البيع اأن يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة خالل اأ�شــبوعين من 

تاريخ �شيرورة القرار نهائيًا. 

ج- ُي�شَلم من ر�شا عليه البيع �شورة من قرار ر�شو البيع لتقديمها اإلى الجهات المعنية لت�شجيلها 

اإن كان هناك محل لذلك، وت�شليم المنقولت اإليه بح�شب الأحوال.

د- اإذا لم يتم ت�شليم المنقولت اإلى من ر�شا عليه البيع، اأمر قا�شي محكمة التنفيذ بت�شليمها مع 

التفوي�ص عند القت�شاء با�شتعمال القوة الجبرية.

مادة )15(

توزيع ح�سيلة البيع

قا�شي  على  الأمر  فيعر�ص  �شده،  املنفذ  مواجهة  يف  تنفيذ  طلب  من  اأكرث  وجود  تبني  اإذا 

حمكمة التنفيذ لتوزيع ح�شيلة البيع بني املنفذ لهم بح�شب مرتبة كل منهم مبقت�شى القانون، 

ويف حال الت�شاوي يف املرتبة توزع الأموال بينهم حال كفايتها، واإل وزعت كق�شمة غرماء.
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مادة )16(

املنقولت التي تعذر فرزها

ت�شري اأحكام هذا القرار على املنقولت التي تعذر فرزها وال�شادر ب�شاأنها اأحكام نهائية 

بالبيع يف املزاد العلني، وذلك مبا يتنا�شب مع طبيعتها. 

مادة )17(

النفاذ

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )26( ل�سنة 2022

بتحديد قواعد واإجراءات التنفيذ العيني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ص املادة )25( منه،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2022 بتحديد القواعد املتعلقة بكيفية احلجز على عقارات 

املنفذ �شده وبيعها وتوزيع ح�شيلة البيع،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2022 بتحديد القواعد املتعلقة بكيفية احلجز على منقولت 

املنفذ �شده وبيعها وتوزيع ح�شيلة البيع،

وبناًء على عر�ص وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

اأ- ي�شدر قرار التنفيذ العيني تلقائيًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ مت�شمنًا البيانات الآتية: 

1- بيانات المنفذ له، ووكيله )اإن وجد(، وت�شمل ال�شم، والرقم ال�شخ�شي، ورقم الهاتف 

النقال، والبريد الإلكتروني.

2- بيانات المنفذ �شده، ووكيله )اإن وجد(، وت�شمل ال�شم، والرقم ال�شخ�شي، ورقم الهاتف 

النقال، والبريد الإلكتروني.

3- بيانات ال�شند التنفيذي، وت�شمل رقم ال�شند التنفيذي مع اإرفاق ن�شخة منه وملخ�ص له. 

ب- يعلن المنفذ �شده بقرار التنفيذ العيني، وتتخذ اإجراءات التنفيذ في مواجهته.

مادة )2(

بكيفية  املتعلقة  القواعد  ب�شاأنه  فت�شري  عقارًا،  اأو  منقوًل  التنفيذي  ال�شند  حمل  كان  اإذا 

احلجز على املنقولت اأو العقارات، بح�شب الأحوال.
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مادة )3(

اإذا كان حمل ال�شند التنفيذي ت�شليم منقولت فيتم التنفيذ بت�شليمها اإىل املنفذ له اأو من 

ينوب عنه واحل�شول على توقيعه بال�شتالم، فاإذا امتنع عن ال�شتالم فيتم التنفيذ العيني وفقًا 

لالآتي:

1- اإذا كان محــل ال�شــند التنفيذي �شــيئًا ُمعينًا قاباًل لالإيداع في خزينــة المحكمة، فيتم اإيداعه 

فيها مع بيان و�شفه ونوعه وم�شتمالته، ويتم اإ�شعار المنفذ له ب�شرورة ال�شتالم خالل �شبعة 

اأيام من تاريخ الإيداع.

2- اإذا كان محــل ال�شــند التنفيــذي �شــيئًا معينــًا غيــر قابــل لالإيداع فــي خزينــة المحكمة، فيتم 

ا�شت�شدار اأمر من قا�شي محكمة التنفيذ بتعيين حار�ص لحفظ ال�شيء محل ال�شند التنفيذي 

على ذمة المنفذ له في المكان الذي يعينه قا�شي محكمة التنفيذ اأو اإبقاء ال�شيء في مكانه 

اإذا كان ُمعــدًا للبقــاء حيــث وجد، ويتم التحقق من ُمطابقة الأ�شــياء محل الحرا�شــة لما هو 

مــدون بال�شــند التنفيــذي، ويتم اإ�شــعار المنفــذ له ب�شرورة ال�شــتالم خالل �شــبعة اأيام من 

تاريخ الأمر بتعيين الحار�ص.

3- اإذا كان محل ال�شــند التنفيذي �شــيئًا معينًا مما ي�شرع اإليه الف�شاد اأو العطب اأو كانت قيمته ل 

تتحمل م�شاريف المحافظة عليه، فيجب عر�ص الأمر على قا�شي محكمة التنفيذ ليقرر ما 

يراه منا�شبًا ب�شاأنه. فاإذا قرر قا�شي محكمة التنفيذ بيعه ب�شكل مبا�شر، تولى المكلف بالبيع 

اإجــراء البيــع الفوري، وذلك بالح�شــول على ثالثة عرو�ص على الأقل، واإثباتها في مح�شـــر 

والبيع ل�شاحب العر�ص الأعلى �شعرًا وتح�شيل ثمن المبيع فورًا واإيداعه خزينة المحكمة.

مادة )4(

اإذا كان حمل ال�شند التنفيذي التزام بعمل كالإخالء اأو الطرد اأو الإزالة وغريها، توىل املنفذ 

اخلا�ص مبا�شرة اإجراءات التنفيذ، وله احلق يف اللجوء اإىل قا�شي حمكمة التنفيذ ل�شت�شدار 

اأمر با�شتعمال القوة اجلبية عند القت�شاء.

مادة )5(

اإذا كان حمل ال�شند التنفيذي مما يلزم تنفيذه بوا�شطة جهة عامة، فيتوىل قا�شي حمكمة 

التنفيذ خماطبة هذه اجلهة لتخاذ ما يلزم ب�شاأن تنفيذ ذلك ال�شند.  

مادة )6(

اأو  بالإيداع  املتعلقة  الق�شائية  والر�شوم  والأتعاب  بامل�شاريف  ُملزمًا  �شده،  املنفذ  يكون 
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احلرا�شة اأو البيع اأو املتعلقة بتنفيذ اللتزام بعمل، ما مل يتم متكني املنفذ له من حمل ال�شند 

التنفيذي. 

ال�شند  حمل  من  له  املنفذ  متكني  وقت  من  �شده  املنفذ  على  امل�شاريف  احت�شاب  ويوقف 

التنفيذي ويتحمل املنفذ له ما زاد على ذلك لحقًا.

مادة )7(

ل تخل الإجراءات املن�شو�ص عليها يف املواد ال�شابقة بحق املنفذ له يف اأن يطلب من قا�شي 

حمكمة التنفيذ احلكم بالغرامة التهديدية على املنفذ �شده حلمله على التنفيذ اإذا مل يقم املنفذ 

�شده بالتنفيذ خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإعالنه بقرار التنفيذ العيني. 

مادة )8(

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 15 رجــب 1443 هـ

المـــــوافــــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )30( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة الأ�سغال

 و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

رف ال�شحي و�شرف املياه ال�شطحية، وعلى  وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

الأخ�ص املادة )15/ج( منه، 

ـرف ال�شحي و�شرف  وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

املياه ال�شطحية ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2009،

و�شئون  الأ�شغال  وزارة  موظفي  بع�ص  تخويل  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )55( رقم  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل موظفو وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين التالية اأ�شماوؤهم، �شفة  ُيخوَّ

ْبط الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة  ماأموري ال�شَّ

رف ال�شحي و�شرف املياه ال�شطحية، ولئحته  لأحكام القانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم:

1-  ح�شن اأحمد ح�شين دربا�ص.

2-  طالل يو�شف محمد رفيع.

3-  مختار اأحمد علي.

ـي. ـنِّ 4-  طارق عبدالجليل ال�شِّ
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املادة الثانية

ـاي املمنوحة له  ـقَّ ل بها املوظف/ ح�شن عبدعلي ال�شَّ ـْبطية الق�شائية املخوَّ ُتـلغى �شفة ال�شَّ

مبوجب القرار رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�ص موظفي وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

ْبط الق�شائي. والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 رجـــب 1443هـ

الـمــوافـــــــــق: 23 فبراير 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )15( ل�سنة 2022

ب�ساأن نْقل ترخي�ض مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�ص  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�ص اخلا�شة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

لدعم  بداية  وت�شغيل مركز  باإن�شاء  الرتخي�ص  ب�شاأن   2015 ل�شنة  القرار رقم )57(  وعلى 

ذوي الإعاقة،

وعلى اإقرار التنازل املوثَّق برقم )2021003292( املوؤرخ يف 14 يناير 2021،

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات تراخي�ص مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�ص اخلا�شة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم 2022/27 املوؤرخ يف 15 فباير 2022 باملوافقة 

على نْقل امللكية، 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُينَقل ترخي�ص مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة امل�شجل حتت قيد رقم )4/م/م/2015( اإىل 

مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة ذ.م.م ملالكتها نيفال م�شعد ال�شعيد اأبوطالب، �شجل جتاري رقم 

)1-94670(، مبوجب اإقرار التنازل املوثَّق برقم )2021003292( املوؤرخ يف 14 يناير 2021. 

مادة )2(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1443هـ

المــــوافـــــــق: 21 فبراير2022م
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الهيئة العامة للريا�سة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

ب�ساأن حل نادي �سباقات احللبة الريا�سي والثقايف

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

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )50( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2004 ب�شاأن ن�ْشـر رقم قْيـد وملخ�ص النظام الأ�شا�شي لنادي 

�شباقات احللبة الريا�شي والثقايف، 

وبعد الطالع على التقرير املعد من ِقـَبـل اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�ص،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـَحلُّ نادي �شباقات احللبة الريا�شي والثقايف امل�شجل حتت القيد رقم )51( بالهيئة العامة 

للريا�شة مبوجب القرار رقم )30( ل�شنة 2004. 

مادة )2(

القانونية  ال�شئون  اإدارة  مع  بالتن�شيق  الدولية  و�شركاه  غزالة  اأبو  طالل  �شركة  ُتـكلَّـف 

ناجت  توزيع  على  ذلك  اإْثـر  والعمل  والقانوين،  املايل  ـيه  �ِشـقَّ يف  النادي  بت�شفية  والرتاخي�ص 

الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للنادي وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا 

القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية للهيئة العامة للريا�شة. 

مادة )3(

الت�شرف  اأو  ن�شاطه  اإدارته وموظفيه موا�شلة  والقائمني على  النادي  اأع�شاء  ُيـحَظـر على 

بت�شليم  املبادرة  النادي  اإدارة  القائمني على  القرار، كما يجب على  بعد �شدور هذا  اأمواله  يف 
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وعلى  موظفيه  وعلى  عليهم  وميتنع  بالنادي،  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ـي  امل�شفِّ

اأو  اأيِّ �شاأن من �شئون النادي  اأموال النادي والـَمـدينني له الت�شرف يف  امل�شرف املوَدعة لديه 

ـي. حقوقه اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ـي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال النادي وحقوقه، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ما للنادي من حقوق لدى امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليه من ديون، مع مراعاة 

رة يف نظام النادي. الأحكام املقرَّ

مادة )5( 

ـل بعلم الو�شول. ُيـَبـلَّــغ هذا القرار اإىل النادي مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6(

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

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

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

خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 فبراير 2022م
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الهيئة العامة للريا�سة

 قرار رقم )4( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حل نادي البحرين للَكاْرِتـْنـج

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

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )50( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

لنادي  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�ص  قْيـد  ن�ْشـر  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 

البحرين للَكـاْرِتـْنـج، 

وبعد الطالع على التقرير املعد من ِقـَبـل اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�ص،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

للريا�شة  العامة  بالهيئة   )62( رقم  القيد  حتت  ـل  امل�شجَّ للَكـاْرِتـْنـج  البحرين  نادي  ُيـَحـلُّ 

مبوجب القرار رقم )16( ل�شنة 2007.

مادة )2( 

القانونية  ال�شئون  اإدارة  مع  بالتن�شيق  الدولية  و�شركاه  غزالة  اأبو  طالل  �شركة  ُتـكلَّـف 

ناجت  توزيع  على  ذلك  اإْثـر  والعمل  والقانوين،  املايل  ـْيـه  �ِشـقَّ يف  النادي  بت�شفية  والرتاخي�ص 

الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للنادي وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا 

القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية للهيئة العامة للريا�شة. 

مادة )3( 

الت�شرف  اأو  ن�شاطه  اإدارته وموظفيه موا�شلة  والقائمني على  النادي  اأع�شاء  ُيـحَظـر على 

بت�شليم  املبادرة  النادي  اإدارة  القائمني على  القرار، كما يجب على  بعد �شدور هذا  اأمواله  يف 
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وعلى  موظفيه  وعلى  عليهم  ومَيتِنع  بالنادي،  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ـي  امل�شفِّ

اأو  اأيِّ �شاأن من �شئون النادي  اأموال النادي والـَمـدينني له الت�شرف يف  امل�شرف املوَدعة لديه 

ـي.  حقوقه اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4( 

ـي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال النادي وحقوقه، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ما للنادي من حقوق لدى امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليه من ديون، مع مراعاة 

رة يف نظام النادي. الأحكام املقرَّ

مادة )5( 

ـل بعلم الو�شول.  ُيـَبـلَّـغ هذا القرار اإىل النادي مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6( 

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

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

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

خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 فبراير 2022م
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الهيئة العامة للريا�سة

 قرار رقم )5( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حل نادي الدراجات النارية الريا�سي والثقايف

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

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )50( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

لنادي  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�ص  قْيـد  ن�ْشـر  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )33( رقم  القرار  وعلى 

الدراجات النارية الريا�شي والثقايف، 

وبعد الطالع على التقرير املعد من ِقـَبـل اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�ص،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

بالهيئة  رقم )54(  القْيـد  ـل حتت  امل�شجَّ والثقايف  الريا�شي  النارية  الدراجات  نادي  ُيـَحـلُّ 

العامة للريا�شة مبوجب القرار رقم )33( ل�شنة 2004.

مادة )2( 

القانونية  ال�شئون  اإدارة  مع  بالتن�شيق  الدولية  و�شركاه  غزالة  اأبو  طالل  �شركة  ُتـكلَّـف 

ناجت  توزيع  على  ذلك  اإْثـر  والعمل  والقانوين،  املايل  ـْيـه  �ِشـقَّ يف  النادي  بت�شفية  والرتاخي�ص 

الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للنادي وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا 

القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية للهيئة العامة للريا�شة. 

مادة )3( 

الت�شرف  اأو  ن�شاطه  اإدارته وموظفيه موا�شلة  والقائمني على  النادي  اأع�شاء  ُيـحَظـر على 

بت�شليم  املبادرة  النادي  اإدارة  القائمني على  القرار، كما يجب على  بعد �شدور هذا  اأمواله  يف 



العدد: 3588 – الخميس 24 فبراير 2022

66

وعلى  موظفيه  وعلى  عليهم  ومَيتِنع  بالنادي،  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ـي  امل�شفِّ

اأو  اأيِّ �شاأن من �شئون النادي  اأموال النادي والـَمـدينني له الت�شرف يف  امل�شرف املوَدعة لديه 

ـي.  حقوقه اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4( 

ـي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال النادي وحقوقه، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ما للنادي من حقوق لدى امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليه من ديون، مع مراعاة 

رة يف نظام النادي. الأحكام املقرَّ

مادة )5( 

ـل بعلم الو�شول.  ُيـَبـلَّـغ هذا القرار اإىل النادي مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6( 

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

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

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

خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 فبراير 2022م
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الهيئة العامة للريا�سة

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حل نادي ال�سرعة )الدراج( الريا�سي والثقايف

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

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )50( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

لنادي  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�ص  قْيـد  ن�ْشـر  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )31( رقم  القرار  وعلى 

ال�شرعة )الدراج( الريا�شي والثقايف، 

وبعد الطالع على التقرير املعد من ِقـَبـل اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�ص،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

بالهيئة  القيد رقم )52(  ـل حتت  امل�شجَّ والثقايف  الريا�شي  ال�شرعة )الدراج(  نادي  ُيـَحـلُّ 

العامة للريا�شة مبوجب القرار رقم )31( ل�شنة 2004.

مادة )2( 

القانونية  ال�شئون  اإدارة  مع  بالتن�شيق  الدولية  و�شركاه  غزالة  اأبو  طالل  �شركة  ُتـكلَّـف 

ناجت  توزيع  على  ذلك  اإْثـر  والعمل  والقانوين،  املايل  ـْيـه  �ِشـقَّ يف  النادي  بت�شفية  والرتاخي�ص 

الت�شفية ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للنادي وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا 

القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية للهيئة العامة للريا�شة.

مادة )3( 

الت�شرف  اأو  ن�شاطه  اإدارته وموظفيه موا�شلة  والقائمني على  النادي  اأع�شاء  ُيـحَظـر على 

بت�شليم  املبادرة  النادي  اإدارة  القائمني على  القرار، كما يجب على  بعد �شدور هذا  اأمواله  يف 
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وعلى  موظفيه  وعلى  عليهم  ومَيتِنع  بالنادي،  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ـي  امل�شفِّ

اأو  اأيِّ �شاأن من �شئون النادي  اأموال النادي والـَمـدينني له الت�شرف يف  امل�شرف املوَدعة لديه 

ـي.  حقوقه اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4( 

ـي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال النادي وحقوقه، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ما للنادي من حقوق لدى امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليه من ديون، مع مراعاة 

رة يف نظام النادي. الأحكام املقرَّ

مادة )5( 

ـل بعلم الو�شول. ُيـَبـلَّـغ هذا القرار اإىل النادي مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6( 

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

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

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

خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 فبراير 2022م
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 2022 ةنسل )1( مقر

 IJطولا ثاEFلا ةمئاق نمض يرثأ عقوم ليجستب 2021 ةنسل )1( مقر رارقلا ليدعت نأشب 

 

 ،راثآلاو ةفاقثلل نيرحبلا ةئيه ةسيئر

 ،راثآلا ةيامح نأشب 1995 ةنسل )11( مقر نوناقب موسرملا ىBع عالطالا دعب

 ،راثآلاو ةفاقثلل نيرحبلا ةئيه ءاشنإب 2015 ةنسل )10( مقر موسرملا ىBعو

 bcطولا ث̀ا_لا ةمئاق نمض يرثأ عقوم ليجستب 2021 ةنسل 1 مقر رارقلا ىBعو

 ،راثآلاو ةفاقثلل نيرحبلا ةئيlm راثآلاو فحاتملا ةرادإ ريدم ضرع ىBع ًءانبو

 :يتآلا ررقت

 )1( ةدام

ت
ُ

 يرثالا عقوملا ليجستب ةصاخلاو 2021   ةنسل )1( مقر رارقلا نم )1( ةداملا يu ةدراولا تايثادحإلا لدع

  :ي{اتلا وحنلا ىBع نوكتل bcطولا ث̀ا_لا ةمئاق نمض ةيخيراتلا ةياسلا ةريزجل

 :تايثادحالا

N 15.443" 16' 26° E, 27.449" 35' 50° 1, 

N 18.053" 16' 26° E, 28.914" 35' 50° 2, 

N 16.732" 16' 26° E, 31.809" 35' 50° 3, 

N 14.122" 16' 26° E, 30.344" 35' 50° 4, 
 

 عبرم̀ _م 8.100 :ةحاسملا

 قفرملا قفو :ةطراخلا

 )2( ةدام

 .رارقلاب راقعلا كلام غيلبت متي و ،يراقعلا لجسلا يu ھب̀ Ñشأتلل يراقعلا ليجستلاو ةحاسملا زاهجل رارقلا غلبُي

 )3( ةدام

 ةديرجلا يu ھب ةقفرملا ةطراخلاو هرشن خيرات نم ھب لمعيو ،رارقلا اذه ذيفنت راثآلاو فحاتملا ةرادإ ريدم ىBع

 .ةيمسرلا

 

 
 راثآلاو ةفاقثلل نيرحبلا ةئيه ةسيئر 

 ةفيلخ لآ دمحم تنب يم 
 ـه1443 بــــــــــــــــــجر 21 :ي` ردص

 م2022 رـــــــــياgFـــــــــف 22 :قفاوملا

 

هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2021 

بت�سجيل موقع اأثري �سمن قائمة الرتاث الوطني

رئي�ص هيئة البحرين للثقافة والآثار،

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

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2021 بت�شجيل موقع اأثري �شمن قائمة الرتاث الوطني،

وبناًء على عر�ص مدير اإدارة املتاحف والآثار،

قرر الآتي:

املادة الوىل

ُي�شتبدل بن�ص املادة )1( من القرار رقم )1( ل�شنة 2021 بت�شجيل موقع اأثري �شمن قائمة 

الرتاث الوطني، الن�ص الآتي:

ل يف قائمة الرتاث الوطني ِوْفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن  » ُي�شجَّ

 ،229 اية، جممع  ال�شَّ التاريخية( مبنطقة  اية  ال�شَّ با�شم )جزيرة  املْوِقُع املعروف  الآثار،  حماية 

ِطْبقًا للو�شف ولالإحداثيات التالية وِوْفقًا للخارطة املرافقة لهذا القرار.

الإحداثيات:

الم�ساحة: 8.100 متر مربع

الخارطة: وفق المرفق

ــَعب المرجانية، توجــد بها فجوة دائرية يبلغ  ر ال�شُّ نت نتيجة تَحجُّ ــف: جزيــرة �شخرية تكوَّ الو�سْ

قطرهــا حوالي �شــتة اأمتــار ت�شم نْبُع ماء عْذب ُيعرف بعين ال�شــاية. ت�شم الجزيرة بقايا جدران 

تها تدل على وجود بناء �شخم َلُربَّما قلعة اأو برج ع�شكري.« �شخمة على اأر�شيَّ
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املادة الثانية

ُيبلغ هذا القرار جلهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري للتاأ�شري به يف ال�شجل العقاري، وكما يتم 

تبليغ مالك العقار بالقرار.

مادة الثالثة

على مدير اإدارة املتاحف والآثار تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�ض هيئة البحرين للثقافة والآثار

 مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 رجــــــــــــــــــب 1443هـ

المـــــوافـــــــق: 22 فــــــبرايـــــــــر 2022م
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 17 من 2 صفحة
 

 

 اضةالهيئة العامة للري

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

  188,622.000 
 

RP PROJECTS BAHRAIN CO. WLL 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/31485/2022 1 صةمناق عقد استئجار مقر الهيئة العامة للرياضة 

سيات بالدينار البحريني:مجموع التر 188,622.000       

 بورصة البحرين

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

  26,184.000 
 

WAVETEC FZCO 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/26552/2019 1 تجديد  الخارجي لبورصة البحرين تجديد عقد صيانة شريط األسعار 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 26,184.000       

 تمكين 

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

  46,000.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   LF175 1 تمديد لمركز اتصال تمكين مة العمالء تشاري خدتوظيف مس

  35,154.000 
 

STC BAHRAIN B.S.C. CLOSED 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    خطوط ميكروويفية   -توفير خدمة خطوط االتصال واالنترنت  
 

 LF-195   2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 81,154.000       

 ن البحريجامعة 

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

  37,799.200 
 

CMS RESOURCE COORDINATION 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/31392/2021 1 مناقصة CERNاالستشعار في الكاشف العمالق  جهزةأمشروع كلية الهندسة لدمج 

  42,768.000 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

  توريد مياه عذبة لجامعة البحرين  المواد والمعدات
 

 UOBQ/8/2021   2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 80,567.200       

 جهاز الخدمة المدنية

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

USD 227,651.420 86,052.237* 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/24173/2017 1 تجديد  (شراء تراخيص لنظام برنامج األداء الوظيفي (أداء

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 86,052.237      
 
 
 
 

 

جمل�ض املناق�سات واملزايدات

 

 اإعالن رقم )1( ل�سنة 2022

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

 خالل �سهر يناير 2022

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

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

املناق�شات واملزايدات الآتية:

   
 

 17 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/01 /2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/01 /2022 
 

  

         
            

 أكاديمية الخليج للطيران 

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

  1,118,104.319 
 

AIRBUS OPERATIONS SAS 1 
 

 UPDATES OF A320 CEO DATA PACKAGE TO الطيران
CEO/NEO AIRBUS STD  2.1 

 TB/31022/2021 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,118,104.319       

 المجلس األعلى للقضاء  

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  ينار بحرينيد عمالت أخرى 

  721,205.098 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   1 01/2020 مناقصة التأمين الصحي لممثلي المجلس األعلى للقضاء وعوائلهم 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 721,205.098       

 المستشفيات الحكومية

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

  871,754.657 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/31006/2021 1 مناقصة انشاء وتجهيز غرف العمليات بمجمع السلمانية الطبي 

ني:مجموع الترسيات بالدينار البحري 871,754.657       

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  ينار بحرينيد عمالت أخرى 

  67,142.900 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST  

1 
 

  صيانة ودعم خوادم نظام االوراكل  المواد والمعدات
 

 1 4/2021 مناقصة

ات بالدينار البحريني:الترسيمجموع  67,142.900      
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 17 من 3 صفحة
 

 

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  27,720.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   1 3/2017 تجديد  توفير حراس أمن لمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري

بحريني:مجموع الترسيات بالدينار ال 27,720.000       

 الوزراء مجلس  رئيس مكتب

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

  311,029.000 
 

NEWTON LEGAL 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/24548/2017 1 تجديد  التعاقد مع شركة نيوتن ليجال 

:مجموع الترسيات بالدينار البحريني 311,029.000       

 العقاري لالستثمارشركة البحرين 

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

  118,800.000 
 

 1 شركة فاست فلو انترناشيونال 
 

 TB/30614/2021 1 مزايدة ر الدارمستودعات في منطقة سترة بند تأجير  المواد والمعدات

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 118,800.000       

 .م.م. ذ شركة بابكو للتزويد 

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

  123,165.900 
 

 1 مؤسسة عبدالحكيم الشمري التجاري 
 

واالستثمار  والمزايدات دماتالخ   LEASING CONVENIENCE STORE FACILITY AT HIDD 
SERVICE STATION FOR FIVE 5 YEARS 

 BRC 1/3/2021 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 123,165.900       

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

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

  726.191 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFP/BAJRD/2020/05 1 أمر تغييري  أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة للمرحلة الثانية في بالج الجزائر 

رسيات بالدينار البحريني:مجموع الت 726.191       

 شركة تطوير للبترول

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

  1,218,867.900 
 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS 
WELLS SERVICES WLL 

1 
 

 TP-299-2018 1 تمديد توفير خدمات سليكالين  النفط

  70,000.000 
 

BU ALI SPICE CO WLL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

RFP/Tatweer/173/2018 تمديد ) TATWEER CAFE( ـلخدمات التموين لتوفير   عقد زمني 2 

   
 

 17 من 4 صفحة
 

 

  5,318,331.000 
 

FORUM MIDDLE EAST LTD 1 
 

التحكم بالضغط االسمنتية سنوات لتوريد صمامات   اتفاق شراء لمدة خمسة النفط
  والخدمات المرتبطة 

 

 TP-767-2021   3 مناقصة

  126,000.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

  المؤسسات  لرقمنهتوفير الخدمات المدارة  النفط
 

 TP-786-2021   4 مناقصة

  995,906.000 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL W.L.L 

1 
 

  نة اجهزة الدقة والتحكم توفير خدمات صيا النفط
 

 TP-831-2021   5 مناقصة

  34,952,141.000 
 

PETROFAC 1 
 

وخطوط األنابيب العنيزة بشكل جيد   بناء الغاز لطبقة قبلو  وتجهيزهندسة  النفط
  UPS  مع أنظمة المرتبطة بها

 TP-387-2019 6 أمر تغييري 

  9,477,895.000 
 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL 
SERVICES - STS 

1 
 

 TP-432-2019 7 أمر تغييري  RFP/TATWEER/245/2019 -توفير خدمات االنشاءات العامة  النفط

  7,686,992.000 
 

AHMED MANSOOR ALAALI 1 
 

 TP-432-2019 8 أمر تغييري  RFP/TATWEER/245/2019 -توفير خدمات االنشاءات العامة  النفط

  7,642,343.000 
 

MECHANICAL CONT & SERVICES 
CO - MCSC 

1 
 

 TP-432-2019 9 ييري تغ  أمر RFP/TATWEER/245/2019 -توفير خدمات االنشاءات العامة  النفط

  37,735.850 
 

RYDER SCOTT COMPANY L.P 1 
 

 PROVISION OF PRE-UNAYZAH GAS RESOURCE النفط
EVALUATION AND CERTIFICATION 

 TB/31492/2022 10 مناقصة

  522,435.849 
 

GAFFNEY CLINE ASSOCIATES  1 
 

  ازخدمات استشارية متخصصة في مجال النفط والغ  النفط
 

 TP-628-2020 11 مناقصة

  446,798.800 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL W.L.L 

1 
 

  توفير خدمات الصيانة الكهربائية ذات الجهد المنخفض  النفط
 

 TP-834-2021   12 ةمناقص

  53,203.180 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 SUPPLY OF INSTRUMENT CABLES النفط
 

 TP-835-2021   13 مناقصة

  325,467.609 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

اتفاقية شراء طويلة األجل لمده خمس سنوات لتوريد قطع غيار من نوع فيراس   النفط
  نير انج 

 

 TP-741-2021 14 مناقصة

  498,087.000 
 

ATHEEB INTERGRAPH - SAUDI 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  PROVISION OF ENGINEERING DATA DRAWING 
MANAGEMENT SYSTEM (EDMS) SOFTWARE 
MAINTENANCE, FUNCTIONAL SUPPORT AND 

PURCHASE OF EXTRA LICENSES WITH 
ASSOCIATED SERVICES 

 TP-858-2021 15 مناقصة

  95,000.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

 RENEWAL OF HPE SYNERGY DCC SUPPORT النفط
SERVICES FOR FIVE 5 YEARS PERIOD 

 TP-828-2021   16 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 69,467,204.188      
 
 
 
 
 
 
 

 



العدد: 3588 – الخميس 24 فبراير 2022

75

   
 

 17 من 6 صفحة
 

 

  71,300.000 
 

MAN ENERGY SOLUTIONS MEDDLE 
EAST 

1 
 

 PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES FOR GCU النفط
WET GAS COMPRESSOR K-555  

 T27820(11)   4 مناقصة

  129,775.000 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

 PROVISION OF PREVENTIVE MAINTENCE TESTING النفط
AND BREAKDOWN REPAIR OF CATERPILLAR 

EMERGENCY GENERATORS AND PRIME MOVERS 
(MTCE)   

 T27805(11)   5 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,392,740.000       

 شركة هال بحرين للضيافة

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

  3,000.000 
 

ALSHAKAR TAILORING 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  PROCUREMENT OF UNIFORMS FOR (HBH)  أمر تغييري HBH/6/2019 1 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,000.000       

 شئون الجمارك 

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

  12,000.000 
 

SUPER LAUNDRY 1 
 

االستثمار الخدمات والمزايدات و   TB/31414/2021 1 تجديد  تجديد عقد لتوريد خدمة تنظيف المالبس لموظفي شؤون الجمارك

  17,872.800 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/24063/2017 2 تجديد  شعة التعاقد مع شركة انتركول لصيانة أجهزة الكشف باأل

وع الترسيات بالدينار البحريني:مجم 29,872.800       

 طيران الخليج 

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

  301,131.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  IPLC, INTERNET & MPLS NETWORK OPTIMIZATION  1106-12-12 تجديد-ITC 1 

  128,912.000 
 

GMR AERO TECHNIC LIMITED 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT HYDERABAD INTERNATIONAL 

AIRPORT/HYDERABAD (HYD) - INDIA  

 ITC 2-1317-11-14 تجديد 

  1,201,331.610 
 

SAFRAN NACELLES 1 
 

 PURCHASE OF QUICK ENGINE CHANGE (QEC) KITS الطيران
FOR THE A320 NEO & A321 NEO SPARE ENGINES  

 TB/30010/2021 3 مناقصة

  116,443.000 
 

SIA ENG CO. 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE SINGAPORE CHANGI AIRPORT (SIN) 

SINGAPORE 

 BTB   4-2323-10-21 قصةمنا

  399,537.000 
 

SITA INFORMATION NETWORKING 1 
 

 APPOINTMENT WITH AITA BAGGAGE WORLD الطيران
TRACER 

 TB/30982/2021 5 مناقصة

  422,025.420 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT LONDON HEATHROW الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT -TERMINAL 2  

 BTB 6-2288-05-21 مناقصة

  1,893,935.000 
 

AIR INDIA 1 
 

خدمات األمن في المطارات الهندية (تشيناي ، مومباي ، تريفاندرم ، كوشين ،   الطيران
  حيدر أباد ، كاليكوت ، دلهي وبنغالور) 

 

 BTB   7-2305-06-21 مناقصة

   
 

 17 من 5 صفحة
 

 

 البحرين شركة مطار 

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

  1,189,100.000 
 

POULLAIDES CONSTRUCTION CO 1 
 

  أعمال الهدم لمبنى المسافرين القديم بمطار البحرين  الطيران
 

 RFP/BAC/2021/56 1 مناقصة

  82,288.000 
 

JALAL IONICS CO 1 
 

الورقية لمطار البحرين الدولي   واألكواب توريد قناني ومبردات مياه الشرب الطيران
  والمبنى الرئيسي لشركة مطار البحرين 

 

 RFP/BAC/2021/22  2 ةمناقص

  57,500.000 
 

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

ت لمشروع قرية الشحن السريع (لمرحلة  توفير خدمات استشارية مساحي الكميا الطيران
  أ) بمطار البحرين الدولي -1

 

 RFP-BAC-2021-45  3 مناقصة

  -164,585.900 
 

SULTANAH SCRAP  1 
 

  إزالة الخردة من مواقع مختلفة بمطار البحرين الدولي  الطيران
 

 AUC/BAC/2021/01  4 مزايدة

  145,500.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

  إزالة الخردة من مواقع مختلفة بمطار البحرين الدولي  الطيران
 

 AUC/BAC/2021/01  5 مزايدة

  24,901.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  OFFICIAL INAUGURATION CEREMONY OF BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT (BIA) 

 TB/31546/2022 6 أمر تغييري 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,334,703.100       

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  63,551.000 
 

BAHRAIN WORLD TOUR CYCLING 
TEAM S.P.C 

1 
 

واالستثمار  المزايداتو  الخدمات  SPONSORSHIP RWQUEST- SPONSORSHIP 
REFERENCE NO. SPO-BMHC-001-2021 TO SPONSOR 

TEAM BAHRAIN VICTORIOUS IN 2022 

SPO-BMHC-001-2021 مناقصة 1 

  84,600.000 
 

TRESVISTA FINANCIAL SERVICES 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  INVESTMENT OUTSOURCING SERVICES  تجديد TB/31509/2022 2 

  448,000.000 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TC/0030/2017 3 تمديد التغطية الطبية للمجموعة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 596,151.000       

 شركة نفط البحرين

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # لعطاء الفائز ا دينار بحريني عمالت أخرى 

  1,737,400.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

توفير خدمات مناولة ونقل وحرق الراوسب العضوية الناتجة من وحدة معالجة   النفط
  لصرف وذلك حسب المتطلبات الفنية المذكورة من شركة نفط البحرين ا مياه

 

 T26167 (53)   1 مناقصة

USD 1,200,000.000 453,600.000* 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 
 

تقديم خدمات هندسية وتوريد وبناء لمشروع استبدال الكابالت الواردة بمحطة   النفط
 كيلوفولت )   11الية ( التكرير الشم

 T28012 (58) 2 مناقصة

  665.000 
 

VEREINIGTE FULLKORPER-
FABRIKEN 

1 
 

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

 

 Q26627(53) 3 أمر تغييري 
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 17 من 7 صفحة
 

 

  61,258.579 
 

AIR WORKS INDIA 1 
 

 BTB 8-1896-10-18 تجديد  الهند  -الدعم الفني والصيانة في مطار دلهي الدولي   الطيران

  127,411.100 
 

PLAZA PORT PREMIUM LOUNGE 
MANAGEMENT COMPANY PRIVATE 
LTD 

1 

 

 RENEWAL OF LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT الطيران
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28130/2019 9 تجديد 

  3,094,149.000 
 

BANGKOK FLIGHT SERVICES 1 
 

 BTB 10-1707-09-17 تجديد  الخدمات األرضية في مطار بانكوك الدولي  الطيران

  53,760.200 
 

AEROCANDIA AVIATION SERVICES 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE الطيران
MAINTENANCE AT LARANCA INTERNATIONAL 

AIRPORT - LCA CYPRUS 

 BTB 11-1634-12-16 تجديد 

  167,955.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

 PROCUREMENT AND IMPLEMENTATION OF ORACLE الطيران
ENGINEERED SYSTEM 

 

 BTB 12-2327-10-21 مناقصة

  111,645.000 
 

AST AZERBAIJAN LIMITED LIABILITY 
COMPANY 

1 
 

رانطي ال  SUPERVISION OF GROUND HANDLING SERVICES 
AT HEYDER ALIVEV INTERNATIONAL AIRPORT, 

AZERBAIJAN  

 TB/31240/2021 13 تجديد 

  60,867.000 
 

SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

 CUTE CONTRACT AT CHENNAI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT (MAA) 

 TB/15493/2012 14 تجديد 

  28,827.000 
 

MALDIVES AIRPORT COMPANY  1 
 

 TB/31480/2022 15 تجديد  CUTE AGREEMNT AT MALDIVES AIRPORT (MLE) الطيران

  244,680.000 
 

AHMED MANSOOR ALAALI 1 
 

 الخليجالفنية لطيران  GSEة األرضية الخدمتعيين مقاول فرعي لصيانة معدات  الطيران
 

 BTB   16-2302-06-21 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 8,413,867.909       

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  20,801.000 
 

BLOOMBERG FINANCE  1 
 

تثمار زايدات واالسالخدمات والم  TB/31481/2022 1 تجديد  BLOOMBERGاالشتراك السنوي مع وكالة 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 20,801.000       

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  26,355.000 
 

NYPD GENERAL TRADING 1 
 

 والمؤتمراتتوريد وتركيب أرفف الخزائن لمركز البحرين الدولي للمعارض   المواد والمعدات
  الجديد
 

 BTEA/193/2021 1 مناقصة

ILS 87,100.000 10,452.000* 
 

ORTA MEETING POINT  1 

EUR 157,657.500 77,409.833* 
 

REGENT EXHIBITIONS LTD 2 

USD 361,245.000 136,550.610* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED 3 

ستثمار الخدمات والمزايدات واال  TB/31508/2022 2 مناقصة IMTM - 2022حجز أرضيات المعارض لعام 

   
 

 17 من 8 صفحة
 

 

GBP 124,143.000 75,727.230* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED 4 

EUR 125,363.000 61,553.233* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED 5 

المجموع (د.ب.):  361,692.906  
 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 388,047.906      
 

 

 هيئة الكهرباء والماء

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

  25,830.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF INNARDS, 200A, OUTDOOR مناقصة TB/31427/2021 1 

  64,000.000 
 

HITACHI ENERGY TECHNOLOGIES 
W.L.L 

1 
 

  ABB COM581شراء بطاقات وحدة المعالجة المركزية لبوابة  المواد والمعدات
 

 PP-ETD 2-133-2021 مناقصة

  79,009.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   RP-FRSD 3-032-2017 تمديد ) سنوات 4) لمدة أربع (64استئجار رقم (  –ات ثقيلة ر مركب استئجا

  32,280.000 
 

CONSOLIDATED ENGINEERING 
COMPANY KHATIB AND ALAMI 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   RP-GIS  4-103-2019 تجديد  مطو ر تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية لمدة عامين تزويد الهيئة ب

  109,392.000 
 

KRAUM AND SPRUK 
TECHNOLOGIES  

1 
 

ألف فولت في عدد من محطات نقل الكهرباء  11المثبتة على شبكة جهد   المواد والمعدات
)MCGG () ونوعMICOM P122 ( ماية نوع تحديث واستبدال أجهزة الح 

 

 PP-ETD 5-050-2021 مناقصة

  15,021.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

  PASSشراء وتركيب وتكوين معدات األجهزة لنظام  المواد والمعدات
 

 PP-ETD  6-114-2021 مناقصة

  14,962.500 
 

RAOUF CONTRACTING EST. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

وإغالق التهوية    CO1, CO2 & CO3توفير عازل حراري للمستودعات رقم 
  وية في سقف المستودعالعل

 

 PP-FRSD 7-136-2021 مناقصة

  999,200.000 
 

ELECTRICITY SUPPLY BOARD OF 
IRELAND - ESBI 

1 

  6,047,673.000 
 

GE GRID SOLUTIONS 2 

  1,968,005.000 
 

HYUNDAI ELECRIC 3 

  294,914.000 
 

HITACHI ENERGY TECHNOLOGIES 
W.L.L 

4 

  2,370,129.000 
 

SAUDI CABLE 5 

  2,123,776.000 
 

MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO 

6 

  2,406,000.000 
 

 7 عقود زمنية مع مجموعة من الموردين 

المجموع (د.ب.):  16,209,697  
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

كيلوفولت لتزويد   66) محطات جديدة لنقل الكهرباء جهد  3مشروع بناء عدد (
طلب الموافقة   - السرعةلمناطق في المملكة بخدمة الكهرباء على وجه بعض ا
د المباشر مع استشاري ومقاةلي مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهدعلى التعاق

 2016- 2012كيلوفولت لألعوام   66و 220

 TB/29848/2021 8 مناقصة
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 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  21,600.000 
 

BAHRAIN MOBILITY 
INTERNATIONAL 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/26865/2019 1 تجديد  تجديد عقد إيجار مواقف السيارات 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 21,600.000       

 شئون اإلعالم وزارة

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

  705,000.000 
 

GULFSAT COMUNICATIONS 
COMPANY KSCC 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    تأجير سعة فضائية على القمر الصناعي
)AB280 ( 

 TB/16954/2013 1 تجديد 

GBP 25,173.000 15,355.530* 
 

PEBBLE BEACH SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/20092/2014 2 تجديد  خدمات الصيانة والدعم الفني تزويد الهيئة بمختلف 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 720,355.530       

 وزارة اإلسكان 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  ر بحرينيدينا عمالت أخرى 

  -434,887.950 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

اعمال إعداد   -منحة المملكة العربية السعودية الشقيقة  -برنامج التنمية الخليجي  
مجمع   239مة لمشروع وادي السيل اإلسكاني موقع رقم الموقع والحفريات العا

930  
 

 HP/04/18 1 أمر تغييري 

  2,551,498.240 
 

TECHNICAL CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

وحدة سكنية (إضافية ضمن مشاريع إسكانية  55المناقصة العامة ألعمال بناء عدد 
في مواقع  ’) D11-BL04’, ‘T21’, ‘T21-SL08’ , ‘D14منفذة) نوع (‘

  مختلفة من مملكة البحرين
 

 HP/11/21 2 مناقصة

  2,694,947.283 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تعلن وزارة اإلسكان عن طرح المناقصة العامة ألعمال وأعمال البنية التحتية لعدد 
  قسيمة سكنية في مواقع مختلفة من مملكة البحرين  412

 

 HP/13/21 3 مناقصة

  500,000.000 
 

HUSAIN MAHDI AL MASKATI & SONS 
CO 

1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

 TB/27917/2019 4 مناقصة شراء وحدات سكنية بمشروع شارع النخيل 

  706,213.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

  706,213.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

2 

المجموع (د.ب.):  1,412,426  
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 يةالهندس

المقاولة الزمنية ألعمال إعداد الموقع والدفان والتسوية العامة في مواقع مختلفة 
  من مملكة البحرين 

 

 HP/07/21   5 مناقصة

  -177,822.313 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لمدينة اإلسكانية الجديدة إعداد التصاميم الفنية التفصيلية لشبكات البنية التحتية با
 بجنوب البحرين 

 SP/01/16 6 أمر تغييري 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,546,161.260      
 
 

 

   
 

 17 من 9 صفحة
 

 

  615,000.000 
 

OLIVER WYMAN 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 يةالهندس

مشروع تطوير عدد من مبادرات هيئة   وتنفيذتعيين شركة استشارية لدعم 
 الكهرباء و الماء  

 TB/28816/2020 9 تجديد 

  12,312.000 
 

 1 السيد علوى محمد مجيد العوامي 
 

االستثمار الخدمات والمزايدات و   TB/20501/2015 10 تجديد  2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  19,800.000 
 

GOLDEN TULIP 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/20501/2015 11 تجديد  2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  13,200.000 
 

GOLDEN TULIP 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/20501/2015 12 تجديد  2015/2016لسيارات للعام تجديد عقود استئجار المباني ومواقف ا

  58,500.000 
 

 1 بنك الخليج الدولي 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  الرئيسي لهيئة  طلب الموافقة على استئجار مواقف سيارات لمرتادي المبنى 
 الكهرباء والماء بالمنطقة الدبلوماسية

 TB/23837/2017 13 تجديد 

  22,636.800 
 

 1 اللجاند راتنجاند تاالجاند كاجريا
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/4135 14 تجديد  استئجار مكاتب  

  423,840.000 
 

 1 شركة الفاتح العقارية
 

واالستثمار الخدمات والمزايدات   TID/1345/2005 15 تجديد  ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون  عقد

  45,273.600 
 

 1 اللجاند راتنجاند تاالجاند كاجريا
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/4135 16 تجديد  استئجار مكاتب  

  22,636.800 
 

 1 يااللجاند راتنجاند تاالجاند كاجر 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/4135 17 تجديد  استئجار مكاتب  

  96,756.660 GLOBAL EXPRESS COMPANY W.L.L  1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/20501/2015 18 تجديد  2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  50,700.000 
 

GLOBAL EXPRESS COMPANY W.L.L  1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/20501/2015 19 تجديد  2015/2016تجديد عقود استئجار المباني ومواقف السيارات للعام 

  81,924.500 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 WATER FITTINGS  المواد والمعدات
  

 PT/CSD/MM/2021/112  20  مناقصة

  126,400.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

 RING MAIN UNIT  المواد والمعدات
  

 PT/CSD/MH/2021/099  21  مناقصة

  43,000.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/FA/2021/108  22  مناقصة  VENT  المواد والمعدات

  5,040.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

  32,930.800 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 2 

مجموع (د.ب.): ال 37,970.8  
 

 SPARE PARTS FOR ETD  المواد والمعدات
  

 PT/CSD/OK/2021/088 23  مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,220,142.66     
 
 
 
 
 

  



العدد: 3588 – الخميس 24 فبراير 2022

78

   
 

 17 من 11 صفحة
 

 

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

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

  45,806.600 
 

AQUA OPERATION AND 
MAINTENANCE  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مركز توبلي لمعالجة مياه  وتشغيلخدمات إدارة   -مشاريع الصرف الصحي 
 ف الصحيالصر

 SES-16/0031 1 تمديد

  350,000.000 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة فاطمة بنت الخطاب اإلبتدائية للبنات وأعمال  
  الصيانة الشاملة لمدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 

 

 BMD-21/0013   2 مناقصة

  268,835.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف خدمات تشغيل محطة المعالجة الثال
  الصحي
 

 SES-20/0034   3 مناقصة

  999,734.192 
 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 1 
 

شارات اإلنشاءات واالست 
 الهندسية

مدينة حمد (من شارع ولي   18دوار  -إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
  ) 2العهد إلى تقاطع رقم 

 

 RDS-21/0065   4 مناقصة

  186,066.777 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  202منفذ الى حديقة المحرق مجمع 
 

 RDS-21/0066   5 مناقصة

  304,716.676 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  عوالي  -) 3مة (المرحلة إنشاء مدخل إلى فلل مجلس العائلة الحاك
 

 RDS-21/0079 6 مناقصة

  41,265.000 
 

EGIS INTERNATIONAL  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الخدمات االستشارية ألعمال البنية التحتية لمشروع شركة   -ع الطرق  مشاري 
 موندليز العالمية 

 RDS-16/0054 7 أمر تغييري 

  399,319.021 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  إعادة تأهيل الطرق بمنطقة مدينة حمد 
 

 RDS-21/0070 8 مناقصة

  371,288.022 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

MUHARRAQ GOVERNORATE: REHABILITATION 
WORKS FOR ROADS IN BLOCKS 207, 221, 222, 225 & 

227 
 

 RDS-21/0061 9 مناقصة

  171,420.345 
 

ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الهندسية

صيانة وإصالح أجهزة التكييف المركزية والمبردات وجميع وحدات التكييف  
  بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 SES-20/0033   10 مناقصة

  19,412.650 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الى   باإلضافةة الميكانيكية والكهربائية واألجهزة الدقيقة االعمال الوقائية للصيان 
 اصالح المعدات الضرورية بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 SES-13/0051 11 أمر تغييري 

  1,129,570.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 CPD-21/0006 12 مناقصة اإلسالمية للدراسات  كلية الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة

  5,000,000.000 
 

NASS ASPHALT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية

 CED-15/0002  13  مزايدة  محجر عسكر   -أعمال تفجير وإدارة وتشغيل محجر البحرين 

  132,240.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MUN/06/HR/2017  14  تجديد   توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة

  821,393.529 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  سيةالهند

  إعادة تأهيل سوق الرفاع المركزي 
  

 MUN/CMS/P/01/2021  15  مناقصة

  43,507.494 
 

AROMA GARDEN & LANDSCAPING 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  االنتقالية لتشغيل وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة   التعاقد المباشر للمرحلة
  ) 14, 13,  12, 11, 10سلمان (

 MUN/DP/40/2020  16  تمديد

   
 

 17 من 12 صفحة
 

 

  49,833.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

  تشغيل وصيانة المزروعات في مدينة خليفة   المواد والمعدات
  

 IN/MUN/SAM/29/2021 17  مناقصة

  120,000.000 
 

P2M MIDDEL EAST - FOREIGN 
BRANCH 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  PRE AND POST CONSULTANCY ENGINEERING 
SERVICES FOR REHABILITATION OF SEWERAGE 

NETWORKS - PHASE8  

 SES-18/0012  18  مناقصة

  189,999.040 
 

QATAR ENGINEERING 
LABORATORIES - FOREIGN 

1 
 

ت اإلنشاءات واالستشارا
  الهندسية

  مشروع رمال   –المناقصة الزمنية للتحقيقات الجيوتقنية 
  

 MUN/AG/32/2021   19  مناقصة

  -149.604 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية

  ) 1212انشاء ممشى مدينة حمد (
  

 MUN/CMS/P/34/2021   20  أمر تغييري 

  1,145,105.809 
 

BOKHOWA CONTRACTING AND  
TRADING GROUP 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية

 CPD-20/0003    21  اقصةمن   توسعة مركز الكويت الصحي 

  415,755.800 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية

  1المرحلة  –حديقة باربار 
  

-MUN-CMS-P-40-2021  مناقصة
M1  

22 

  405,293.580 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   CPD-20/0002  23  مناقصة  بالد القديم الصحيمشروع توسعة وتجديد مركز 

  150,000.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/31571/2022  24  مناقصة  مناقصة حديقة محمد بن فارس

  -8,413.935 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MUN/CM/12/17  25  أمر تغييري   سنوات  4ة لمدة استئجار مركبات ثقيل

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,751,998.996       

 وزارة التربية والتعليم

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  ينار بحرينيد عمالت أخرى 

  160,682.445 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

شراء موزعات شبكة وتشبيك سلكي والسلكي لمباني ومدارس وزارة التربية   المواد والمعدات
  والتعليم 
 

 M/17/2021 1 مناقصة

ترسيات بالدينار البحريني:مجموع ال 160,682.445       

 وزارة الخارجية 

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

  21,077.280 
 

 1 الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/29898/2021 1 تجديد  نامة سنتر  تجديد عقد أيجار مكتب التصديقات بمبنى الم

  71,866.518 
 

RAVINDER NATH 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    2022يناير  1ي نيودلهي للفترة من تجديد عقد سكن رئيس بعثة مملكة البحرين ف
 2023ديسمبر 31لغاية

 TB/31419/2021 2 تجديد 

  209,064.240 
 

NIZAR AHMED AFZAL 1 
 

خدمات والمزايدات واالستثمار ال   1تجديد عقد مقر سكن سعادة رئيس بعثة مملكة البحرين في إسالم آباد للفترة من 
 2024ديسمبر 31لغاية  2022يناير

 TB/31421/2021 3 تجديد 

  237,761.550 
 

YENNY SUNARTO 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  رين المعين لدى جمهورية اندونيسيا للفترة استئجار مقر لسعادة سفير مملكة البح 
 2025ديسمبر 31الى  2022يناير 1من 

 TB/31420/2021 4 مناقصة

   
 

 17 من 13 صفحة
 

 

  112,380.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

والمزايدات واالستثمار  الخدمات  MOFA/1/2017 5 تجديد  للضيافة وعمال نظافة لوزارة الخارجية ومستخدمينتوفير مراسلين  

  45,945.851 
 

BMW FINANCIAL SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  إلى  2022سيارات لسفارة مملكة البحرين في لندن لفترة من أبريل  3ايجار 
 2025ابريل  

 TB/31565/2022 6 تجديد 

  15,624.000 
 

ASB SECURITY SOLUTIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    2022 1للفترة من   ABS SECURITY SOLUTIONSقد شركة تجديد ع
 2025ديسمبر  31إلى 

 TB/31620/2022 7 تجديد 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 713,719.439       

 لية وزارة الداخ

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

  99,225.000 
 

ABDUL RAHMAN & EBRAHIM MOHD 
AJOOR & CO 

1 

  157,500.000 
 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 2 

المجموع (د.ب.):  256,725  
 

  ومراتب لوزارة الداخلية لمدة أربع سنواتمناقصة توفير شراشف وبطانيات   المواد والمعدات
 

 1 03/2021 مناقصة

ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 256,725.000       

 وزارة الصحة 

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

  30,347.100 
 

LOGESTICE CLEANING CONTRACTS 
CO S P C 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/110/2018 1 تجديد  توفير خدمات التنظيفات لمركز حالة بوماهر الصحي 

  70,200.000 
 

TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/100/2019 2 تجديد  الصحة  صحية لوزارةسائق خدمات  15توفير 

  40,874.400 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 3 تجديد  ) سنوات3ت الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة (توفير خدما

  40,748.400 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 4 تجديد  ) سنوات3دد من المواقع الصحية لفترة (توفير خدمات الحراسة األمنية لع

  149,436.000 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 5 تجديد  ) سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة (

  39,942.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  )  31األمنية لمركز حالة بو ماهر الصحي بالمحرق لمدة ( توفير خدمات الحراسة
 شهر. 

 MOH/104/2015 6 تجديد 

  39,660.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 7 تمديد فة بوزارة الصحةتوفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختل

  62,943.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 8 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  11,259.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

واالستثمار  الخدمات والمزايدات  MOH/118/2019 9 تمديد تلفة بوزارة الصحةتوفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المخ 
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 17 من 14 صفحة
 

 

  16,441.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 10 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  27,765.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 11 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  10,050.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 12 تمديد الصحةات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة توفير خدم

  88,260.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 13 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  3,960.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 14 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  169,926.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 15 تمديد مواقع المختلفة بوزارة الصحةتوفير خدمات التنظيفات لعدد من ال

  141,900.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 16 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  42,903.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

دمات والمزايدات واالستثمار الخ   MOH/118/2019 17 تمديد ير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحةتوف

  3,050.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 18 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  57,960.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   TB/29488/2020 19 تجديد  ) منظف بمجمع السلمانية الطبي 19عقد خدمات (
 

  105,000.000 
 

INDRA  1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  لحواسب المستخدمة بالقطاعات الصحية لمكافحة ل SEHAر خدمة نظام توفي
  فايروس كورونا 

 TB/31467/2022 20  مناقصة

  184,800.000 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/114/2011  21  تجديد   صيـــانة أنظمـــة األوراكل 

   
 

 17 من 13 صفحة
 

 

  112,380.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

والمزايدات واالستثمار  الخدمات  MOFA/1/2017 5 تجديد  للضيافة وعمال نظافة لوزارة الخارجية ومستخدمينتوفير مراسلين  

  45,945.851 
 

BMW FINANCIAL SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  إلى  2022سيارات لسفارة مملكة البحرين في لندن لفترة من أبريل  3ايجار 
 2025ابريل  

 TB/31565/2022 6 تجديد 

  15,624.000 
 

ASB SECURITY SOLUTIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    2022 1للفترة من   ABS SECURITY SOLUTIONSقد شركة تجديد ع
 2025ديسمبر  31إلى 

 TB/31620/2022 7 تجديد 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 713,719.439       

 لية وزارة الداخ

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

  99,225.000 
 

ABDUL RAHMAN & EBRAHIM MOHD 
AJOOR & CO 

1 

  157,500.000 
 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 2 

المجموع (د.ب.):  256,725  
 

  ومراتب لوزارة الداخلية لمدة أربع سنواتمناقصة توفير شراشف وبطانيات   المواد والمعدات
 

 1 03/2021 مناقصة

ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 256,725.000       

 وزارة الصحة 

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

  30,347.100 
 

LOGESTICE CLEANING CONTRACTS 
CO S P C 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/110/2018 1 تجديد  توفير خدمات التنظيفات لمركز حالة بوماهر الصحي 

  70,200.000 
 

TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/100/2019 2 تجديد  الصحة  صحية لوزارةسائق خدمات  15توفير 

  40,874.400 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 3 تجديد  ) سنوات3ت الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة (توفير خدما

  40,748.400 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 4 تجديد  ) سنوات3دد من المواقع الصحية لفترة (توفير خدمات الحراسة األمنية لع

  149,436.000 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/115/2015 5 تجديد  ) سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة (

  39,942.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  )  31األمنية لمركز حالة بو ماهر الصحي بالمحرق لمدة ( توفير خدمات الحراسة
 شهر. 

 MOH/104/2015 6 تجديد 

  39,660.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 7 تمديد فة بوزارة الصحةتوفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختل

  62,943.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MOH/118/2019 8 تمديد توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة

  11,259.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

واالستثمار  الخدمات والمزايدات  MOH/118/2019 9 تمديد تلفة بوزارة الصحةتوفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المخ 
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 17 من 15 صفحة
 

 

  30,272.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

  10,320.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  17,460.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 3 

  14,560.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

4 

  49,875.000 
 

ZAMIL AIR CONDITIONING AND 
REFRIGERATION SERVICES CO 

5 

  104,000.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

6 

  14,223.300 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

7 

  17,010.000 
 

KANOO POWER SOLUTIONS 8 

  94,490.000 
 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL 
SERVICES W.L.L.  

9 

  12,000.000 
 

GENERAL MEDICAL 10 

  17,539.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

11 

  77,700.000 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

12 

  20,107.500 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

13 

  103,325.775 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

14 

  61,016.000 
 

GENERAL MEDICAL 15 

  88,200.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 16 

  48,903.750 
 

KINGDOM BUILDING PAINTING 
CONSTRUCTION 

17 

  399,999.863 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

18 

  130,000.000 
 

V.K UNIVERSAL PROPERTY 
MANAGEMENT CO 

19 

  23,934.150 
 

ELECTRICITY & WATER AUTHORITY 20 

  12,235.650 
 

ACE DYNAMICS TRADING W.L.L. 21 

  35,332.500 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 22 

  24,270.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 23 

الخدمات والمزايدات واالستثمار    
الشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعالج وللوقاية 

 COVID-19  -من فايروس كورونا التاجي المستجد 

 TB/31483/2022 22 مناقصة

   
 

 17 من 16 صفحة
 

 

  14,304.000 
 

SOLID CORNER CONSTRUCTION 24 

  11,088.000 
 

 AL NAJJAR GATE TRADING 
ESTABLISHMENT 

25 

  22,499.730 
 

SOLID CORNER CONSTRUCTION 26 

  10,619.280 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

27 

  11,682.300 
 

COIL TECH U.S. CHILLER SERVICES 
CO.W.L.L 

28 

  49,830.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

29 

  47,460.000 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 30 

  47,731.800 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 31 

  36,444.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 32 

  28,305.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 33 

  44,953.000 
 

GENERAL MEDICAL 34 

  68,084.600 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 35 

  180,650.700 
 

GENERAL MEDICAL 36 

  25,061.400 
 

RADHWAN BAKERY 37 

  56,846.550 
 

ELECTRICITY & WATER AUTHORITY 38 

  37,827.564 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 39 

  49,250.000 
 

NAVIGA MEDICAL 40 

  26,976.863 
 

CARPETS LAND  41 

  109,513.681 
 

KINGDOM BUILDING PAINTING 
CONSTRUCTION 

42 

  40,797.000 
 

ELITE SEEF RESIDENECE 43 

  14,997.000 
 

ELITE GRAND HOTEL 44 

  61,780.500 
 

ELITE RESORT & SPA 45 

المجموع (د.ب.):  2,403,477.456  
 

ني:مجموع الترسيات بالدينار البحري 3,740,902.356       
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 17 من 17 صفحة
 

 

 ارة المالية واالقتصاد الوطنيوز

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

  34,020.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  ين عدد اسلتوفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوفير خدمة المر 
 مراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات الوزارة، بعقد لمدة سنتين  19

 HFR/11/2019 1 تمديد

  260,242.000 
 

INVENIO BUSINESS SOLUTIONS 
LIMITED 

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   HFR-04-2018 2 ي أمر تغيير للجهاز الضريبي  اإللكترونيمناقصة محدودة إلعداد وتشغيل النظام 

  80,706.547 
 

SIGNATURE HOTEL (FOUR 
SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY 
S.P.C.  

1 

 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  لدول مجلس التعاون   واالقتصادي) للجنة التعاون المالي 114عقد اجتماع ال (
 الخليجي  

 TB/31173/2021 3 مزايدة

  5,614.290 
 

MSCI LIMITED 1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  لتقديم خدمة قراءة مؤشرات   MSCI LIMITEDتجديد التعاقد مع السادة/شركة 
 االسواق العالمية 

 TB/25606/2018 4 تجديد 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 380,582.837       

 وزارة المواصالت واالتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ئز العطاء الفا ينيدينار بحر عمالت أخرى 

  188,699.379 
 

SAAB TECHNOLOGIES B.V. 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  SUPPORT CONTRACT FOR ADVANCED SURFACE 
MOVEMENT GUIDANCE & CONTROL 

 TB/30891/2021 1 مناقصة

  109,014.000 
 

INDRA SISTEMAS S.A 1 
 

واالستثمار  زايداتوالم الخدمات  UPGRADE OF SURVEILLANCE SYSTEM AT BIA & 
BAHRAIN FLIGHT INFORMATION REGION (ADS-D) 

 MTT/AND/04/2021  2 مناقصة

  1,416,250.000 
 

EBSI ENGINEERING & FACILITY 
MANAGEMENT  

1 
 

الخدمات والمزايدات واالستثمار   MTT/LTD/04/2021  3 مناقصة متأثرة بمسار مترو البحرين تشارية لدراسة الخدمات الالخدمات االس 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,713,963.379       

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

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

  545,480.540 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  إنشاء ملعب من العشب الطبيعي ومدرج ومبنى خدمات بمدينة حمد 
 

 RFPMYS/13/2021  1 مناقصة

  48,000.000 
 

SUPER SAYAN FOR SPORTS AND 
ENTERTAINMENT W.L.L 

1 
 

واالستثمار  الخدمات والمزايدات  INV/MYS/2021/03 2 مزايدة مالعب التنس  إلنشاءدي النجمة ترسية مزايدة استثمار أرض نا

  185,350.000 
 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 1 
 

  استبدال وحدات التكييف بمدينتي خليفة وعيسى الرياضية  المواد والمعدات
 

 RFPMYS/10/2021  3 مناقصة

الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 778,830.540       
 

           

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

ل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006     ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعالن رقم )7( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله تن�َشـر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�ص 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�ص البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

11- رقم البراءة.

12- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

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

 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

 1737  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  20/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150038 :بلطلا مقر ]21[
 11/03/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2013/002191  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 61/699,570  
[32] 11/09/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[

 لیون ،سیرون -3 وردنأ ،لین -2 میج ،ویسكیلأ -1 
 لیراد ،ركاتیاو -4 
 .يد يت لا يتب ایلارتسأ اریبسوھ :ةءاربلا كلام ]73[
 ایسكیل 1 ،097064330 .نا.يس.ھیأ  :كلاملا ناونع
 ایلارتسأ ،3170 ایروتكیف ،ثرون فارغلوم ،سیلب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  A61K 38/12, A61K 09/19, 
A61K 31/375, A61K 31/19, A61K 
31/7008 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2002/0111311 A1  
D2: WO 2011/063419 A2 

 
 اھتامادختساو نیسیموتباد غیص   :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 غیص لمتشت .ةنسحُم لیكشت ةداعإ ةنمزأ اھل دیمجتلاب ةففجم نیسیموتباد غیصب يلاحلا عارتخالا قلعتی      
 لوبقم يوضع ضمحو ً،اینالدیص لوبقم ةدسكأ داضم نع ةرابع ةفاضإ ةدام ىلع دیمجتلاب ةففجملا نیسیموتباد

 ةفیلوت وأ ً،اینالدیص لوبقم ھنم حلم وأً اینالدیص لوبقم زوكولج قتشمو ً،اینالدیص لوبقم ھنم حلم وأً اینالدیص
 وأ جالعو ةیریتكبلا ىودعلا جالعل قرطو ،دیمجتلاب ةففجم نیسیموتباد غیص ریضحتل قرط ریفوت متی امك .اھنم
 .دیمجتلاب ةففجملا نیسیموتباد تابیكرت مادختساب ةیویحلا ةیشغألا نم ةیاقولا

 
 24 :ةیامحلا رصانع ددع
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انق�ساء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

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

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

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الباءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1201000552022/2/19
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )24( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأحمد مكي عن موؤ�ش�شة )ت�شوية للمحا�شبة وال�شت�شارات(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)قافلة المو�شى لل�شفر وال�شياحة/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 132142، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

دينار  األف(  )اربعون   40،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

بحريني. 

اإعالن رقم )25( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية 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 )مر�شى البحرين لال�شتثمار �ص.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

59452، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

اإعالن رقم )26( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

مقفلة(،  �ــص.م.ب  الهند�شية  لال�شت�شارات  الدين  �شالح  محمد  )موؤ�ش�شة  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 1232، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة.


