
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون



محتويات العدد

العدد: 3605 – الخميس 19 مايو 2022

2

اأمر ملكي رقم )15( ل�سنة 2022 بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى القيام 

4 ������������������������������������������������������������������������������������������������� بمهام الحكم

قانون رقم )18( ل�سنة 2022 بتعديل المادة )231( من قانون العقوبات ال�سادر

5 ������������������������������������������������������������������� بالمر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

 قانون رقم )19( ل�سنة 2022 ب�ساأن تطبيق اأحكام التفاق بين حكومة دولة البحرين

 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المواَفـق عليه بالمر�سوم بقانون رقم )7(  ل�سنة 1979 

ـق المقيم للأمم المتحدة������������������������������������ 6 على العلقة بين مملكة البحرين والمن�سِّ

مر�سوم رقم )21( ل�سنة 2022 بتعيين محافظ لمحافظة العا�سمة�������������������������������������� 7

قرار رقم )65( ل�سنة 2022 ب�ساأن تحديد موعد لمتحان طالبي القْيـد في جدول

8 ����������������������������������������������������������� ار�سين لل�سريعة الإ�سلمية المحامين لغير الدَّ

قرار رقم )40( ل�سنة 2022 بتجديد مدة تعيين مجل�س اإدارة موؤقت لجمعية 

9 ������������������������������������������������������������������� اأ�سحاب ال�سيدليات وم�ستوردي الأدوية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )30( ل�سنة 2017

11 ������������������������������������������������������������������ ب�ساأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين 

 قرار رقم )12( ل�سنة 2022 با�ستبدال المادة الثالثة من القرار رقم )13( ل�سنة 2020

13 ������������������������������������ باإعادة ت�سكيل لجنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�سريع والراأي القانوني

قرارات وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني ب�ساأن ت�سنيف 

14 ����������������������������������������� وتغيير ت�سنيف عدد من العقارات واعتماد مخططات للمناطق

قرار رقم )24( ل�سنة 2022 بتعديل الترخي�س الممنوح ل�سركة »بينان�س بحرين 

34 �������������������������������������������������������������������������������������������� �س.م.ب. مقفلة«

ـقة لهيئة تنظيم الت�سالت عن ال�سنة المالية المنتهية  ملخ�س الح�سابات المدقَّ

في دي�سمبر 2021������������������������������������������������������������������������������������������� 35

41 ������������������������������������������������ اإعلن لجنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية المتعثِّـرة

43 ��������������������������������������������������������������������������  اإعلن مجل�س تاأديب المحامين

اإعلن رقم )4( ل�سنة 2022 ب�ساأن قرارات التر�سية ال�سادرة في المناق�سات 

44 ���������������������������������������������������������������������� والمزايدات خلل �سهر اأبريل 2022 

الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004 ب�ساأن براءات الختراع 

49 �������������������������������������������������������������� ونماذج المنفعة - اإعلن رقم )17( ل�سنة 2022

الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن الر�سوم والنماذج

51 ����������������������������������������������������������������� ال�سناعية - اإعلن رقم )14( ل�سنة 2022

54 ������������������������������������������������������������������������������������ اإعلنات اإدارة الت�سجيل

56 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ا�ستدراك 





العدد: 3605 – الخميس 19 مايو 2022

4

 اأمر ملكي رقم )15( ل�سنة 2022

بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

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

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

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 �شوال 1443هـ

الموافق: 12 مـايــو 2022م
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 قانون رقم )18( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة )231( من قانون العقوبات

 ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )231( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

1976، الن�س الآتي:

»مادة )231(:

يعاَقـب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني، َمـن قام يف اأثناء مزاولته مهنة طبية 

ـى اأو باإ�شعاف م�شاب باإ�شابة ج�شيمة ُوِجـدت به عالمات  اأو �شحية بالك�شف على �شخ�س متوفَّ

ت�شري اإىل اأنَّ وفاَتـه اأو اإ�شابَتـه من جناية اأو جنحة اأو اإذا توافرت ظروف اأخرى تدعو اإىل ال�شتباه 

يف �شببها ومل ُيـَبـلِّـغ ال�شلطة العامة بذلك.«

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 �شوال 1443هـ

الموافق: 12 مـايـو 2022م
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 قانون رقم )19( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تطبيق اأحكام التفاق بني حكومة دولة البحرين

 وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي املواَفـق عليه

 باملر�سوم بقانون رقم )7(  ل�سنة 1979 

ـق املقيم للأمم املتحدة على العلقة بني مملكة البحرين واملن�سِّ

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1979 باملوافقة على التفاق بني حكومة دولة البحرين 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

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

املادة الأوىل

املواَفـق  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  البحرين  دولة  التفاق بني حكومة  اأحكام  ـق  ُتـطبَّ

ـق املقيم  عليه باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1979، على العالقة بني مملكة البحرين واملن�شِّ

لالأمم املتحدة واأع�شاء مكتبه يف مملكة البحرين. 

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـٌل 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: 11 �شوال 1443هـ

الموافق: 12 مـايـو 2022م
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 مر�سوم رقم )21( ل�سنة 2022

بتعيني حمافظ ملحافظة العا�سمة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن بن را�شد اآل خليفة حمافظًا ملحافظة العا�شمة، وتكون  ُيـعيَّ

مدة تعيينه يف املحافظة املذكورة اأربع �شنوات.

املادة الثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 �شوال 1443هـ

الموافق: 18 مـايـــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )65( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حتديد موعد لمتحان طالبي القْيـد يف جدول املحامني

ار�سني لل�سريعة الإ�سلمية لغري الدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته،

1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيـد يف جدول املحامني لغري  وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، الدَّ

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تعلن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف باأنه قد مت حتديد ال�شاعة التا�شعة من �شباح 

يوم اخلمي�س املوافق 30 يونيو 2022 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية 

ار�شني لل�شريعة  واملواريث والوْقـف والو�شية والهبة لطالبي القْيـد يف جدول املحامني من غري الدَّ

العدل  وزارة  مبنى  من  اخلام�س  بالدور  المتحان  ذلك  اإجراء  مكان  يكون  و�شوف  الإ�شالمية. 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 

املادة الثانية

جدول  يف  القْيـد  بطلبات  م  التقدُّ لهم  ي�شبق  مل  ممن  المتحان  اأداء  يف  الراغبني  على 

العام                   امل�شجل  مبكتب  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  على  طلباتهم  باإر�شال  يبادروا  اأن  املحامني 

general_registrar@moj.gov.bh وذلك خالل اأ�شبوعني من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة 

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 17 مـايـــو 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )40( ل�سنة 2022

 بتجديد مدة تعيني جمل�س اإدارة موؤقت 

جلمعية اأ�سحاب ال�سيدليات وم�ستوردي الأدوية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

ال�شيدليات  اأ�شحاب  جمعية  ت�شجيل  اإعادة  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

وم�شتوردي الأدوية،

اأ�شحاب  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )72( رقم  القرار  وعلى 

ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شحاب ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية،

فيها  والثابتة   2022/5/9 يف  خة  املوؤرَّ الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية اأ�شحاب ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الأدوية  وم�شتوردي  ال�شيدليات  اأ�شحاب  املوؤقت جلمعية  الإدارة  تعيني جمل�س  د مدة  ُتـجدَّ

ملدة �شتة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ خالد برهان الدين حممد علي العو�شي وع�شوية ُكـلٍّ من:

1-  محمد ر�شمي وهبة خليل.

2-  عبدالمجيد علي اأحمد العو�شي.

3-  طالل فوؤاد عبدالعلي الج�شي.

4-  يو�شف اأحمد يو�شف محمود.
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مادة )2(

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

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

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

مادة )3(

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

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

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

اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )4(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )5(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 �شوال 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 9 مـايـــو 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )21( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )30( ل�سنة 2017

ب�ساأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين 

وزير ال�شحة:

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

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللجان الطبية العامة، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية، 

وبعد التن�شيق مع جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ب�شاأن   2017 ل�شنة  رقم )30(  القرار  املادة )1( من  الوارد يف  »الوافد«  بتعريف  ُيـ�شتبَدل 

تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين، التعريف الآتي:

»الوافــد: كل �شــخ�س طبيعي يحمل جن�شــية دولــة اأجنبية دخل المملكة بغر�س العمل �شــواًء كان 

يخ�شع لقانون الخدمة المدنية اأو قانون العمل في القطاع الأهلي، اأو ِمـن خدم المنازل وَمـن في 

حكمهم.« 

املادة الثانية

القرار رقم  الفقرة الأوىل من  الفقرة الأوىل، و)9(  ُيـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )2(، و)8( 

)30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين، الن�شو�س الآتية:

مادة )2(:

ح لها  يلتزم �شاحب العمل بتوقيع الفْحـ�س الطبي للوافد من ِقـَبـل املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ

ده. بعد دْفـع املقابل الذي حتدِّ
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مادة )8( فقرة اأولى:

ح لها خالل خم�شة اأيام  يجب على �شاحب العمل عْر�س الوافد على املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ

من تاريخ و�شوله اإىل اململكة لإجراء الفْحـ�س الطبي.  

مادة )9( فقرة اأولى:

ح لها بتقدمي خدمة  تتوىل هيئة تنظيم �شوق العمل ن�ْشـر قائمة باملوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ

الفْحـ�س الطبي للوافدين على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها.

املادة الثالثة 

ُتـلغى املادتان )3( و)7( من القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي 

للوافدين.

املادة الرابعة 

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من تاريخ 28 اأغ�شط�س 2022، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 مايــــو 2022م
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هيئة الت�سريع والراأي القانوين

 قرار رقم )12( ل�سنة 2022

 با�ستبدال املادة الثالثة من القرار رقم )13( ل�سنة 2020

باإعادة ت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:

2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة  بعد الطالع على القرار رقم )1( ل�شنة 

الت�شريع والإفتاء القانوين،

الت�شريع  بهيئة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2020 ل�شنة   )13( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2021، والراأي القانوين، املعدَّ

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين، رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الثالثة من القرار رقم )13( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جلنة تكافوؤ 

الفر�س بهيئة الت�شريع والراأي القانوين، الن�س الآتي:

رًا للجنة، وتتوىل القيام بالأعمال  ـن الباحث القانوين مرمي خالد حممد البنعلي مقرِّ »ُتعيَّ

تكافوؤ  وت�شكيل جلنة  باإن�شاء   2015 ل�شنة  القرار رقم )1(  املادة )7( من  املن�شو�س عليها يف 

الفر�س بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين.«

املادة الثانية

على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين واملعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

رئي�س هيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س جمل�س الهيئة  

امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 18 مـايـــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )86( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  بعد التق�سيم 

يف منطقة مدينة خليفة )اأم العو�سج( - جممع )962(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم )12011088(الكائن مبنطقة مدينة خليفة )اأم العو�شج( جممع 

التق�شيم من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة ال�شكان )MOH( وت�شنيف مناطق  بعد   )962(
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مناطق  ت�شنيف  اإىل  معتمد  ت�شنيف  يحمل  ل  وجزء   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

ذات  امل�شاريع  ومناطق   )PS( العامة  واملرافق  اخلدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

الطبيعة اخلا�شة ز )SP )g مع اإزالة الت�شنيف الزائد من ال�شوارع املحيطة بالعقار وفقًا ملا هو 

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

القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 رم�شان  1443هـ

المــــــوافــــــق: 27 اأبــــريـل  2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )90( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة النويدرات - جممع )643(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   )643( جممع  النويدرات  مبنطقة  الكائن   )06017867( رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 

 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )RB( ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب

ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 �شوال 1443هـ

المــــــوافــــــق: 9 مـايــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )91( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة جدحف�س - جممع )426(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 قرر الآتي:

مادة )1(

بعد   )426( جممع  جدحف�س  مبنطقة  الكائن   )04061209( رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 

التق�شيم من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 

اخلا�س اأ )RA( لتوحيد الت�شنيف بال�شريط الواقع به العقار، وذلك ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة 

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

ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 10 �شوال 1443هـ

المــــــوافــــــق: 11 مـايــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )92( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم 

يف منطقة قليل - جممع )254(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنف اجلزء الذي ل يحمل ت�شنيف معتمد من العقار رقم )02009028( ويغري ت�شنيف 

ذات العقار الكائن مبنطقة قاليل جممع )254( بعد التق�شيم من ت�شنيف مناطق اخلدمات 

واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومناطق اخلدمات واملرافق 

عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  مِلا  ِوْفقًا  كله  وذلك   ،)PS( العامة 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1443هـ

المــــــوافــــــق: 12 مـايــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )93( ل�سنة 2022

 ب�ساأن خمطط جنوب ديار املحرق 

)�ساحية ريا( - املجمعات )231 ،262،234،233 ،263(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 قرر الآتي:

مادة )1(

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

 262،234،233،  231( املجمعات  �شمن  الواقع  و�شماهيج  والدير  ريا(  )�شاحية  املحرق  ديار 

،263( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق  لهذا القرار .
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 مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة جنوب ديار املحرق )�شاحية ريا( والدير 

ا�شتعمالت  خمطط  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )263،  262،234،233،  231( املجمعات  و�شماهيج 

الأرا�شي املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

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

                                                   وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شوال  1443هـ

المــــــوافــــــق: 15 مـايــو  2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )94( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع )1212(

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم )10037325( الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع )1212( من 

ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات  مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  ِوْفقا   )SP( اخلا�شة

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1443هـ

المــــــوافــــــق: 15 مـايــو 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )24( ل�سنة 2022

بتعديل الرتخي�س املمنوح ل�سركة »بينان�س بحرين �س.م.ب. مقفلة«

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2022 ب�شاأن منح ترخي�س ل�شركة »بينان�س بحرين �س.م.ب. 

مقفلة«،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعدل الرتخي�س املمنوح ل�شركة »بينان�س بحرين �س.م.ب. مقفلة« من ترخي�س »خدمات 

الأ�شول امل�شفرة - الفئة 3« اإىل ترخي�س »خدمات الأ�شول امل�شفرة - الفئة 4«.

مادة )2(

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

محافظ م�سرف البحرين المركزي

ر�سيــد حممــد املعــراج

�شدر بتاريخ: 18 �شّوال 1443هـ

المـــوافــــــــق: 19 مايــــو 2022م
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    هيئة تنظيم االتصاالت
                                                                                            

  بيان المركز المالي 
 بالدينار البحريني                                                                          2021 ديسمبر 31 في  كما

 
 

 2020  2021 إيضاح 
     

     الموجودات 
     موجودات غير متداولة 

 1,097,910  749,147 5 عقارات ومعدات
     

 1,097,910  749,147  مجموع الموجودات غير المتداولة 
     

     موجودات متداولة
 917,130  1,799,983  6 وذمم مدينة أخرىتجارية ذمم 

 28,686,457  33,662,460 7 البنوكنقد وأرصدة لدى 
     

 29,603,587  35,462,443  مجموع الموجودات المتداولة 
     

 30,701,497  36,211,590  الموجودات مجموع
 

     والمطلوبات  الفائض المتراكم
 11,091,353  13,984,605 8 الفائض المتراكم 

     
 11,091,353  13,984,605    مجموع الفائض المتراكم

     
     المطلوبات غير المتداولة 

 31,484  39,081 9 لموظفين ل التزامات نهاية خدمة
 561,196  276,698 12 مطلوبات اإليجار 

 13,234,688  15,392,873 10 إيرادات مؤجلة
     

 13,827,368  15,708,652  مجموع المطلوبات غير المتداولة 
     

     المطلوبات المتداولة
 3,891,651  4,375,717 10 إيرادات مؤجلة

 264,180  297,313 12 مطلوبات اإليجار 
 1,626,945  1,845,303 11 دائنة أخرىتجارية وذمم ذمم 

     
 5,782,776  6,518,333  مجموع المطلوبات المتداولة 

     
 19,610,144  22,226,985  مجموع المطلوبات

     
 30,701,497  36,211,590  مجموع الفائض المتراكم والمطلوبات

 
  

ـقة لهيئة تنظيم الت�سالت   ملخ�س احل�سابات املدقَّ

عن ال�سنة املالية املنتهية يف دي�سمرب 2021
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                                                                                                 هيئة تنظيم االتصاالت
 

          والمصروفات يراداتبيان اإل
  البحريني بالدينار                                                               2021 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة

 
 

 2020  2021 إيضاح 
     

     اإليرادات 
  3,988,199   3,845,095 13 رسوم التراخيص 

  8,071,787   9,899,725 14 رسوم التردد والنطاق 
  1,075,330   1,086,530  األرقام رسوم إصدار 

  2,535,082   4,122,517 15 ية أخرى تنظيم اتإيراد
  785,602   775,408  إيراد الفوائد

 223,100  236,361 16 إيرادات أخرى
     

 16,679,100  19,965,636  مجموع اإليرادات 
     

     المصروفات
 (2,173,785)   (3,030,280) 17 تكلفة الموظفين 

 (1,334,326)   (948,808) 18 مصروفات عمومية وإدارية
 (1,404,756)  (1,430,684) 19 مصروفات استشارية وقانونية

 (120,384)   (80,696)  دعاية وترويج 
 (48,127)   (35,558)  مصروف فوائد االيجار

 (506,369)   (455,005) 5 استهالك 
     

 (5,587,747)  (5,981,031)  مجموع المصروفات
 
 

 11,091,353  13,984,605  فائض السنة
 -  -  الدخل الشامل اآلخر 

     
 11,091,353  13,984,605  مجموع فائض السنة
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                                                                                         هيئة تنظيم االتصاالت
 

         التدفقات النقدية  بيان
  البحريني بالدينار                                                       2021 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة

 
 

 2020  2021 إيضاح 
     

     أنشطة التشغيل
 11,091,353  13,984,605  فائض السنة

     لـ:  تعديــالت
 506,369  455,005 5 استهالك 

 6,990  7,597 9 مخصص منافع الموظفين 
     على مطلوب اإليجار، حسب المعيار الدولي إلعداد اإلضافات أثر

 -  (16,239) 5 (16التقارير المالية رقم )
 (5,485,315)  (3,890,901) 10 إطفاء إيرادات مؤجلة

     
  10,540,067  6,119,397 

 
 

     التغيرات في رأس المال التشغيلي:
     

 1,728,021  (882,853)  في الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى (الزيادةالنقص / )
 236,222  218,359  األخرىفي الذمم التجارية والذمم الدائنة  )النقص( / الزيادة

 (251,323)  (251,366) 12 مطلوبات اإليجار الزيادة  في )النقص(/ 
 5,736,378  6,533,152 10 الزيادة  في اإليرادات المؤجلة

     
 13,568,695  16,157,359  صافي النقد النائج من أنشطة التشغيل

 
 

     أنشطة االستثمار
 (254,829)  (90,003) 5 شراء عقارات ومعدات

 (7,714,088)  24,018,770  في الودائع ألجل لدى البنوك (النقص)الزيادة / 
     

 (7,968,917)  23,928,767  أنشطة االستثمار )المستخدم في(/  صافي النقد الناتج من
 
 

     أنشطة التمويل 
 (13,553,692)  (11,091,353)  واالقتصاد الوطني محول إلى وزارة المالية

     
 (13,553,692)  (11,091,353)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

 
 

 (7,953,914)  28,994,773  في رصيد البنك   )النقص( / الزيادةصافي 
 11,490,259  3,536,345  يناير    1في  النقد وما في حكمه

     
 3,536,345  32,531,118 7 ديسمبر 31رصيد البنك في  
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TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY 
 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
as at 31 December 2021                                                                                                          Bahraini dinars                  
 
 Note 2021  2020 
ASSETS     
Non-current assets       
Property and equipment 5 749,147  1,097,910 
Total non-current assets  749,147  1,097,910  

    
Current assets     
Trade and other receivables  6 1,799,983  917,130 
Cash and bank balances 7 33,662,460  28,686,457 
Total current assets  35,462,443  29,603,587 
Total assets  36,211,590  30,701,497 
     ACCUMULATED FUNDS AND 
LIABILITIES     

     
Accumulated Funds     
Accumulated surplus 8 13,984,605  11,091,353 
Total accumulated funds   13,984,605  11,091,353 
     
Non-current liabilities     
Employee end of service liabilities 9 39,081  31,484 
Lease liabilities 12 276,698  561,196 
Deferred income 10 15,392,873  13,234,688 
Total non-current liabilities  15,708,652  13,827,368 
     
Current liabilities     
Deferred income 10 4,375,717  3,891,651 
Lease liabilities 12 297,313  264,180 
Trade and other payables  11 1,845,303  1,626,945 
Total current liabilities  6,518,333  5,782,776 
Total liabilities  22,226,985  19,610,144 
 
Total accumulated funds and 
liabilities 

  
36,211,590 

  
30,701,497 
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TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY 
 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSES 
for the year ended 31 December 2021                                                                                   Bahraini dinars 
 
 Note 2021   2020 
     
INCOME     
     
License fees  13 3,845,095   3,988,199  
Frequency and spectrum fees 14 9,899,725   8,071,787  
Numbering fees  1,086,530   1,075,330  
Other regulatory income 15 4,122,517   2,535,082  
Interest income  775,408   785,602  
Other income 16 236,361  223,100 
Total income  19,965,636  16,679,100 
     
EXPENSES     
Staff costs 17 (3,030,280)  (2,173,785) 
General and administrative expenses 18 (948,808)  (1,334,326) 
Consultancy and legal fees 19 (1,430,684)  (1,404,756) 
Advertising and publicity  (80,696)   (120,384) 
Lease interest expense  (35,558)   (48,127) 
Depreciation  5 (455,005)   (506,369) 
Total expenses  (5,981,031)  (5,587,747) 
     
Surplus for the year  13,984,605  11,091,353 
Other comprehensive income  -  - 
Total surplus for the year  13,984,605  11,091,353 

 
 
 
  



العدد: 3605 – الخميس 19 مايو 2022

40

 

 

TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY 
 
STATEMENT OF CASH FLOWS           
for the year ended 31 December 2021                                                                                   Bahraini dinars 
 

 Note 2021  2020 

OPERATING ACTIVITIES     

Surplus for the year  13,984,605  11,091,353 

Adjustment For:  
 Depreciation  5 455,005    506,369 
 Provision for employees’ benefits  9 7,597  6,990 
Addition of IFRS 16 Impact\Lease Liability 5 (16,239)  - 

 Amortisation of deferred income  10  (3,890,901) 
 

(5,485,315) 
  10,540,067 6,119,397 
Working capital changes:    
 
(Increase) / decrease   in trade and other receivables  (882,853)  1,728,021 
Increase in trade and other payables   218,359  236,222 
Decrease in lease liability 12 (251,366)  (251,323) 
Increase in deferred income  10 6,533,152  5,736,378 
Net cash generated from operating activities  16,157,359  13,568,695 
     
INVESTING ACTIVITIES 

     
    

Purchase of property and equipment 5 (90,003)  (254,829) 
Decrease / (increase) in term deposits with banks  24,018,770  (7,714,088) 
Net cash generated from / (used in) investing activities  23,928,767  (7,968,917) 
     
FINANCING ACTIVITIES 

    
Transfer made to the Ministry of Finance and National 
Economy  

(11,091,353)  (13,553,692) 

Net cash used in financing activities  (11,091,353)  (13,553,692) 
     

Net increase / (decrease) in bank balance  28,994,773  (7,953,914) 

Bank balance at 1 January  3,536,345  11,490,259 
Cash and cash equivalents at 31 December 7 32,531,118  3,536,345 
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 اإعلن

جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعثِّـرة

ال�ساعة: 1:30  تاريخ الجل�سة: 17 مايو 2022    

رئيــ�س اللجنة بح�شور القا�شي محمـد ميرزا اأمان    

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

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

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

املبينة  بالهيئة  اللجنة  واجتمعت  اليوم،  جلل�شة  الأنيقة  املدينة  م�شروع  نظر  اللجنة  قررت 

باملح�شر عرب الت�شال املرئي.

ين على امل�شروع. رة بالوفاء بقيمة الدَّ ورَد للجنة ما يفيد اإعالن ال�شركة املطوِّ

رة املوؤرخ يف 8 مايو 2022 تعقيبًا على الإعالن املر�شل  كما ورَد اإىل اللجنة كتاب ال�شركة املطوِّ

رة قانونًا  اإليها، وتناق�شت اللجنة حول ما ورد به وقررت اللتفات عما ورد به لفوات املواعيد املقرَّ

ف�شاًل عن عدم جدية ما ورَد به. 

وورَد اإىل اللجنة كتاب من جمموعة من امل�شرتين موؤرخ يف 8 مايو 2022، وتناق�شت اللجنة 

رت التاأ�شري عليه بالنظر والإرفاق. حول ما ورد به وقرَّ

ـن لها عدم  وحيث اإن اللجنة قد ا�شتنفدت جميع �شبل ت�شوية امل�شروع بالطرق الودية، وتبيَّ

ر لإدارة امل�شروع ف�شاًل عن عدم تقدميه خلطة مقبولة حلل التعثُّـر خالل املواعيد  كفاءة املطوِّ

رة قانونًا ِوْفـقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير  املقرَّ

ر  اأيِّ مطوِّ يُحـول دون قبول  امل�شروع مبا  التي على  اللتزامات  ـرة، ونظرًا حلجم  املتعثِّ العقارية 

جديد ل�شتكماله، واأن ال�شبيل الأمثل لإزالة عرثة امل�شروع هو بيعه باملزاد العلني. 

بن�س  عماًل  العلني  باملزاد  للبيع  امل�شروع  طرح  الآراء  باإجماع  اللجنة  ترى  تقدم  ما  وعلى 

املادة الثامنة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

ـرة. املتعثِّ

قرار اللجنة

قررت اللجنة باإجماع الآراء :

اأوًل: طــرح م�شــروع المدينــة الأنيقــة للبيــع فــي المــزاد العلنــي عماًل بن�ــس المــادة الثامنة من 

ـرة. المر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثِّ

رة بالقرار ون�ْشـِره بالجريدة الر�شمية. ثانياً: اإعالن ال�شركة المطوِّ

ثالثاً: تاأجيل نظر الم�شروع لجل�شة 6 يونيو 2022م لتحديد �شروط وموعد البيع.

اأمين ال�شر                      ع�شو                                ع�شو                                رئي�س اللجنة
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ال�شاعة : 1:30  تاريخ الجل�سة: 17 مايو 2022    

رئيــ�س اللجنة بح�شور القا�شي محمـد ميرزا اأمان    

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

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

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

ـنة  املبيَّ بالهيئة  اللجنة  واجتمعت  اليوم،  جلل�شة  الغروب  تالل  م�شروع  نظر  اللجنة  قررت 

باملح�شر عرب الت�شال املرئي.

ين على امل�شروع. رة بالوفاء بقيمة الدَّ ورَد للجنة ما يفيد اإعالن ال�شركة املطوِّ

ـن لها عدم  وحيث اإن اللجنة قد ا�شتنفدت جميع �شبل ت�شوية امل�شروع بالطرق الودية، وتبيَّ

ر لإدارة امل�شروع ف�شاًل عن عدم تقدميه خلطة مقبولة حلل التعثُّـر خالل املواعيد  كفاءة املطوِّ

رة قانونًا ِوْفـقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير  املقرَّ

اأن  اإل  ر جديد  مطوِّ امل�شروع عن طريق  تطوير  حاولت طرح  اللجنة  اأن  كما  ـرة،  املتعثِّ العقارية 

واأن  الدائنني،  اأو  امل�شروع  ول حتقق م�شلحة  كانت غري جدية  رين  املطوِّ من  مة  املقدَّ العرو�س 

ال�شبيل الأمثل لإزالة عرثة امل�شروع هو بيعه باملزاد العلني. 

بن�س  عماًل  العلني  باملزاد  للبيع  امل�شروع  طرح  الآراء  باإجماع  اللجنة  ترى  م  تقدَّ ما  وعلى 

املادة الثامنة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

ة. املتعرثِّ

قرار اللجنة

قررت اللجنة باإجماع الآراء: 

اأوًل: طرح م�شروع تالل الغروب للبيع في المزاد العلني عماًل بن�س المادة الثامنة من المر�شوم 

بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثِّرة.

رة بالقرار ون�ْشـِره بالجريدة الر�شمية. ثانياً: اإعالن ال�شركة المطوِّ

ثالثاً:  تاأجيل نظر الم�شروع لجل�شة 6 يونيو 2022م لتحديد �شروط وموعد البيع.

اأمين ال�شر                      ع�شو                                ع�شو                                رئي�س اللجنة
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  اإعلن 

جمل�س تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 05/تاأديب/2022 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد المدعى عليه: المحامي محمد عيد الح�شيني.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/03/28 قراره، وجاء منطوقه 

كالتايل: قرر املجل�س معاقبة املدعى عليه بعقوبة املْنـع عن مزاولة مهنة املحاماة ملدة �شتة اأ�شهر. 

جمل�س تاأديب املحامني 

رقم التاأديب: 07/تاأديب/2022 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد المدعى عليه: المحامي محمد عيد الح�شيني.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2022/04/11 قراره، وجاء منطوقه 

ثمانية  ملدة  املحاماة  املْنـع عن مزاولة مهنة  بعقوبة  عليه  املدعى  املجل�س معاقبة  قرر  كالتايل: 

اأ�شهر. 

جمل�س تاأديب املحامني 
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 10 من 2 صفحة
 

 

 جامعة البحرين 

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

  19,431.416 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار 

 TB/32011/2022 1 تجديد  IBM SPSSتجديد عقد تراخيص برمجيات 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  19,431.416       

 العقاري لالستثمارشركة البحرين  

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

  15,750.000 
 

 1 شركة التميمي لخدمات الشؤون القانونية 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 Edamah/LGL/102/2019 1 تمديد  توفير خدمات قانونية لشركة البحرين لالستثمار العقاري 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  15,750.000       

 شركة تطوير للبترول

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

  6,492,116.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 PROVISION OF DIRECTIONAL DRILLING & LOGGING النفط
WHILE DRILLING SERVICES 

 CO-309-2015 1 تجديد 

  158,400.000 
 

BAHRAIN COMPUTER SUPPORT 
CENTRE 

1 
 

 SUPPLY OF UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY النفط
 

 TP-822-2021   2 مناقصة

  42,407.000 
 

MARSH LTD 1 
 

 TB/23307/2017 3 تجديد  TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط

  7,539.000 
 

BKIC 1 
 

 TB/23307/2017 4 تجديد  TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط

  669,759.000 
 

UNDERWRITER 1 
 

 TB/23307/2017 5 تجديد  TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط

  198,846.500 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

 SUPPLY OF 6 INCH FBE LINE PIPE النفط
 

 TP-883-2021 6 مناقصة

USD 117,021,907.000 44,234,280.846* 
 

EXTERRAN EASTERN 
HEMISPHERE 

1 
 

 SA-025-2011 7 تجديد  RENTAL GAS COMPRESSION SERVICES - PHASE 3 النفط

  544,312.030 
 

ABB ELECTRICAL & AUTOMATION 1 
 

 SUPPLY OF RING MAIN UNITS النفط
 

 TP-836-2021 8 مناقصة

  1,104,463.500 
 

KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC 

1 
 

عقد زمني لمدة خمس سنوات لتوريد قطع موصله على نظام الطلب المباشر من   النفط
 الحاجة المورد وقت 

 RFP/Tatweer/268/2019 9 أمر تغييري 

  1,891,868.000 
 

LINSCAN ADVANCED PIPE LINES & 
TANKS SERVICES 

1 
 

 TP-880-2021 10 مناقصة PROVISION OF INTELLIGENT PIGGING SERVICES النفط

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  55,343,991.876     
 

  

 اإعلن رقم )4( ل�سنة 2022 

ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات واملزايدات خلل �سهر اأبريل 2022 

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

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

املناق�شات واملزايدات الآتية:

 
 

   
 

 10 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/04 /2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/04 /2022 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للبيئة 

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

  356,400.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

  ومحمية العرين  لمنتزه واإلشراف والصيانةخدمات التشغيل  
 

 wl/sce/2021/2  1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  356,400.000       

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى 

  278,880.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  جامع الشيخ حمد بمنطقة المحرق   وصيانةترميم  
 

 SCIA/03-2021   1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  278,880.000       

 المستشفيات الحكومية 

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

  300,117.754 
 

 1 مجموعة من الموردين والمقاولين 
 

  األجهزة الطبية لقسم الطوارئ والحوادث من برنامج التوسعة  المواد والمعدات 
 

 GH/105/2021   1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  300,117.754       

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  53,412.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 1 3/2014 تجديد  التحتية لتقنية المعلومات مشروع توحيد البنية 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  53,412.000    
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 10 من 3 صفحة
 

 

 شركة مطار البحرين

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

  137,557.901 
 

UNITED INTERNATIONAL DECOR 
CO. W.L.L 

1 
 

  بناء منشأة تدخين في قاعة اللؤلؤة بمطار البحرين الدولي الطيران
 

 RFP/BAC/2021/50  1 مناقصة

  1,245,560.748 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

) 1Bالتحضيرية (الحزمة األعمال  –مشروع تطوير مطار البحرين الدولي  الطيران
  األعمال المتبقية 

 

 RFP/BAC/2021/52 2 مناقصة

  1,153,750.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

خدمات تشغيل وصيانة المناظر الطبيعية وأنظمة الري والمعالم المائية في مطار  الطيران
 البحرين الدولي 

 RFP/BAC/2021/58 3 مناقصة

  58,457.000 
 

SITA INC. B.V 1 
 

  توفير نظام التعرف على البصمة من دون اللمس لمطار البحرين الدولي  الطيران
 

 RFP/BAC/2021/54  4 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,595,325.649       

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  95,901.000 
 

GERSON LEHRMAN GROUP 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار 

EXPERT NETWORK PROVIDER (ONLINE 
SUBSCRIPTION) 

 TB/31867/2022 1 تجديد 

  29,670.000 
 

UNITED TOWER REAL ESTATE 
DEVELOPMENT 

1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار 

TEMPORARY LEASE AGREEMENT FOR SIX MONTHS   تمديد IN-RFP-BMHC-014-2021 2 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  125,571.000    
 

   

 شركة نفط البحرين

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

  117,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

 T19389 (19) 1 أمر تغييري  توفير موظفين لدائرة المشتريات -لمده ثالث سنوات زمنيعقد  النفط

  242,937.405 
 

MICROSOFT GULF FZ LLC 1 
 

  توفير دعم موحد لتطبيقات وتكنلوجيا مايكروسوفت النفط
 

 T46231 (09) 2 مناقصة

  235,925.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

باإلضافة الى خدمات   VISUAL MESAتوفير خدمة صيانة ودعم لبرنامج  النفط
  ) MSUالترقية والتطوير (

 

 T31098(24)   3 مناقصة

USD 225,000.000 85,050.000* 
 

THERMO FISHER SCIENTIFIC OEM 1 
 

 SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT النفط
SERVICES  

 TB/31957/2022 4 تجديد 

USD 1,500,000.000 567,000.000* 
 

LINKLATERS 1 
 

 BAPCO MODERNISATION PROGRAMME SELECTION النفط
OF LEGAL ADVISORS FOR BMP 

 T130132 5 أمر تغييري 

USD 700,000.000 264,600.000* 
 

JACOBS CONSULTANCY LTD 1 
 

واالستشارات اإلنشاءات  
 الهندسية 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP - 
APPOINTMENT OF LENDERS ADVISORS  

 T160067(52) 6 أمر تغييري 

USD 761,638.000 287,899.164* 
 

ENVIRONMENTAL RESOURCES 
MANAGEMENT (ERM) 

1 
 

 BAPCO MODERNIZATION PROGRAM (BMP) النفط
APPOINTMENT OF LENDERS ENVIRONMENTAL & 

SOCIAL ADVISOR  

 T160070 (52) 7 أمر تغييري 
 
 

   
 

 10 من 4 صفحة
 

 

USD 75,000.000 28,350.000* 
 

JLT SPECIALITY LTD 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP - 
APPOINTMENT OF LENDERS INSURANCE ADVISOR 

 T160068(52) 8 أمر تغييري 

  728,498.500 
 

MCCS INTERNATIONAL SDN.BHD 1 
 

توفير خدمات متخصصة لمبدالت بريج لوك الحرارية لوحدات مشروع التحديث   النفط
  في بابكو

 

 T42070 (39) 9 مناقصة

  360,064.000 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

اتفاقية لمدة ثالث سنوات لتوفير سيارات ذات دفع رباعي ذات قاعدة عجالت  النفط
  طويلة (جيب وبيك اب ذو مقصورات مزدوجة كبيرة) لقسم األمن 

 

 T30932(43) 10 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,917,324.069    
 

   

 طيران الخليج 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع  # الفائزالعطاء  دينار بحريني عمالت أخرى 

  311,336.000 
 

GLOBE GROUND INDIA PVT. 1 
 

 btb 1- 1670- 06-17 تمديد  الخدمات األرضية في مطار مومباي الدولي الطيران

  7,326,775.000 
 

BIMAN BANGLADESH AIRLINES 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT DHAKA (DAC) الطيران
AIRPORT 

 TB/22063/2016 2 مناقصة

  1,030,596.000 
 

JORAMCO 1 
 

 MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKS - AIRBUS الطيران
FLEET 

 ITC 3-1067-8-12 تمديد 

  89,474.000 
 

CELEBI DELHI CARGO TERMINAL & 
EICI 

1 
 

 RENEWAL OF COURIER HANDLING SERVICES الطيران
AGREEMENT AT DELHI (DEL) WITH M/S CELEBI 

DELHI CARGO TERMINAL & EICI 

 TB/25262/2018 4 مناقصة

  459,027.000 
 

TAL AVIATION 1 
 

 GENERAL SALES AGENT (GSA) IN FRANCE الطيران
(ONLINE), BELGIUM AND LUXEMBOURG  

 BTB 5-2266- 03-21 مناقصة

  78,980.000 
 

UUDS 1 
 

 CONVERSION OF ONE A321 (GF OWNED AIRCRAFT) الطيران
FROM MAIN PASSENGER CABIN TO TEMPORARY 

FREIGHTER CABIN. 

 TB/31902/2022 6 مناقصة

  -66.000 
 

MOTIV8 1 
 

 DESIGN CONCEPTMPRODUCTION, INSTALLATION الطيران
AND REMOVAL OF F1 2022 PADDOCK AND VILLAGE 

IN BAHRAIN AND JEDDAH. 

 TB/31721/2022 7 أمر تغييري 

  640,731.000 
 

SWISSPORT  1 
 

 ITC 8-0878-7-11 تجديد  الخدمات األرضية في مطار الرنكا   الطيران

  647,807.925 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT RIYADH INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/23037/2016 9 مناقصة

  2,759,441.000 
 

UNILODE  1 
 

 TB/31961/2022 10 مناقصة UNIT LOAD DEVICE MANAGEMENT (ULD) SERVICES الطيران

  115,240.890 
 

WAISL 1 
 

 CUTE) SERVICES CONTRACT AT HYDERABAD الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT LIMITE 

 TB/32017/2022 11 مناقصة

USD 2,329,706.000 880,628.868* 
 

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA 

1 
 

  ITC 12-1150-6-13 تجديد  خدمات المعلومات المباشرة الطيران
 

   
 

 10 من 5 صفحة
 

 

  1,046,443.000 
 

THE MIDDLE EAST AIRLINES PLC & 
CARGO SERVICES 

1 
 

 & RENEWAL OF MIDDLE EAST AIRLINES GROUND الطيران
CARGO HANDLING SERVICES AT BEIRUT RAFIC 

HARIRI INTERNATIONAL AIRPORT (BEY) 

 TB/27633/2019 13 تجديد 

  601,899.000 
 

NEPAL AIRLINES CORPORATION 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICE AND CARGO الطيران
AGREEMENT AT KATHMANDU INTERNATIONAL 

AIRPORT NEPAL  

 TB/31268/2021 14 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  15,988,313.683       

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  13,051.500 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

للمواقع والمباني التابعة لهيئة البحرين للثقافة   والميكانيكيةالصيانة الكهربائية 
 واآلثار 

 1 2018-01 تمديد 

بالدينار البحريني: مجموع الترسيات  13,051.500       

 والمعارض هيئة البحرين للسياحة 

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

  104,853.100 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

توريد االجهزة والحواسب األلية واألنظمة والبرامج لمركز البحرين الدولي  المواد والمعدات 
  الجديد  والمؤتمراتللمعارض 

 

 BTEA/203/2021 1 مناقصة

  107,900.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

إعداد وتصميم وتصنيع وبناء وتسليم وتفكيك منصات العرض في سوق السفر   المواد والمعدات 
  في دبي وإيمكس فرانكفورت ) ATMالعربي (

 

 BTEA 216/2022 2 مناقصة

  55,000.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

  مهرجان اإلضاءة في شهر رمضان  المواد والمعدات 
 

 BTEA 219/2022 3 مناقصة

  33,184.800 
 

DELTA SAFETY & SECURITY 
EQUIPMENTS 

1 

  22,522.500 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS 

2 

  12,853.500 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS 

3 

  31,069.500 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS 

4 

المجموع (د.ب.):  99,630.300  
 

  الجديد  والمؤتمراتتوريد المعدات األمنية لمركز البحرين الدولي للمعارض  المواد والمعدات 
 

 BTEA/212/2022 4 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  367,383.400       

 هيئة التخطيط والتطوير العمراني

 # المناقصةرقم  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى 

  17,088.500 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 UPDA/2019/03 1 تجديد  توريد حراس أمن لموقع هيئة التخطيط والتطوير العمراني 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  17,088.500       
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 10 من 6 صفحة
 

 

 هيئة التشريع والرأي القانوني 

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

  200,582.480 
 

 1 مشاريع الخليج 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 TB/16490/2012 1 تجديد  استئجار مساحات مكتبية ومواقف سيارات 

  138,958.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  CISCOالمتعلقة بأجهزة توجيه وتحويل الشبكات منتجات سيسكو  المواد والمعدات 
NETWORKS SWITCHES & ROUTERS   لالنتخابات النيابية

 2022والبلدية 

 TB/31955/2022 2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  339,540.480       

 هيئة الكهرباء والماء

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

  349,474.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 
 

  شراء أنابيب الحديد المرن مع ملحقاتها باإلضافة للصمامات  المواد والمعدات 
 

 1 4621/2020/3100 أمر تغييري 

  56,033.950 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

 RM-ISD 2-007-2019 أمر تغييري  سنوات  4  -توفير خدمات نقاط الوصول لنقل البيانات عن طريق شبكة االنترنت

  22,176.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 RP-ISD 3-146-2017 تمديد  سنوات   3تقديم خدمات إدارة أمن شبكة المعلومات لمدة 

  252,382.500 
 

ORACLE SYSTEMS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

 PM-GIS 4-026-2019 تجديد  مشروع تنفيذ نظام إدارة بيانات العدادات الذكية

  4,395,264.000 
 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

) من مصادر خارجية لمدة 82تزويد هيئة الكهرباء والماء بقوى عاملة عدد (
  سنتين 
 

 RP-HRD 5-078-2022 مناقصة

  52,920.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 VALVE GATE  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2021/096    6  مناقصة

  188,383.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 SUBSTATION KIOSK  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2021/148  7  مناقصة

5,316,633.450 
 
مجموع الترسيات بالدينار البحريني:        

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

  36,072.440 
 

RODE & SCHWARZ EMIRATES LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

نقل وتركيب   – نقل محطة رقابة الطيف الترددي بمنطقة العمر 
 أنظمة رقابة الطيف الترددي 

 TB/32012/2022 1 مناقصة

  94,370.000 
 

WAVES INFRA SOLUTIONS WLL 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

األعمال  – نقل محطة رقابة الطيف الترددي بمنطقة العمر 
 اإلنشائية 

 TB/32033/2022 2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  130,442.440     
 
 
 

  

 
 

   
 

 10 من 5 صفحة
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 10 من 7 صفحة
 

 

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  423,684.800 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

  توفير التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم سوق العمل 
 

 LMRA/2022/01 1 مناقصة

  79,200.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار 

PROVISION OF TEMPORARY TECHNICAL SUPPORT  تمديد TB/5829/2007 2 

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  502,884.800       

 وزارة اإلسكان 

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

  -153,337.000 
 

W S ATKINS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

والمعماري والبنية التحتية والتصميم لمشروع شرق الحد اإلسكاني التخطيط العام   HP/48/11 1 أمر تغييري 

  17,802,487.815 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

في  ) A2/C1/C2في القرية () Dالحزمة (  –شقة سكنية   284أعمال إنشاء عدد 
الحد اإلسكاني باإلضافة إلى أعمال اإلنشاءات الخارجية والبنية  مشروع شرق 

  التحتية المرافقة لها
 

 HP/14/21   2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  17,649,150.815       

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

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

  33,965.480 
 

ZOHAL CONSTRUCTION LTD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

مصنع تجفيف الحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه  -مشاريع الصرف الصحي 
ايدي عاملة ألعمال التشغيل والصيانة لمصنع تجفيف   وتوفير الصرف الصحي 

 C-5الحمأة 

 SES-17/0024 1 تمديد 

  54,916.550 
 

ZOHAL CONSTRUCTION LTD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

مصنع تجفيف الحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه  -مشاريع الصرف الصحي 
    C-3لمصنع الكبسول  للمجففاتأعمال الصيانة  -الصرف الصحي 

 SES-17/0023 2 تمديد 

  263,167.650 
 

ائتالف شركتي كيو انتر ناسيونال وبي تو أم ميديل  
 ايست

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

الصرف  مياهمشروع توسعة مركز توبلي لمعالجة  -مشاريع الصرف الصحي 
 الخدمات االستشارية -المرحلة الرابعة  -الصحي 

 SES-13/0003 3 تجديد 

  -182,807.784 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

 RDS-19/0017 4 تغييري أمر  الرفاع –تطوير شارع الشيخ حمود بن صباح 

  59,840.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  -الخدمات االستشارية والدراسات  -مشروع مركز اإلقامة الطويلة بالمحرق 
 تقييم المناقصةمعايير  

 SP-2013-4 5 أمر تغييري 

  52,224.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  -الخدمات االستشارية والدراسات  -مشروع مركز اإلقامة الطويلة بالمحرق 
 تقييم المناقصةمعايير  

 SP-2013-4 6 أمر تغييري 

  194,616.241 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  1010الهملة مجمع   – 10وشارع  2انشاء دوار عند تقاطع شارع 
 

 RDS-21/0014 7 مناقصة

  3,471,336.593 
 

 1 شركة داون تاون للمقاوالت 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

 في منطقة الجفير  324تطوير الطرق، وشبكة الصرف الصحي والتشجير لمجمع 
 

  RDS-21/0022   8 مناقصة
 

   
 

 10 من 8 صفحة
 

 

  561,735.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  424مجمع   –انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة جد حفص 
 

 SES-21/0016 9 مناقصة

  73,690.439 
 

YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

في قصر القضيبية المرحلتان الثانية  ) BMSنظام (  المباني، ترقيةمشاريع صيانة 
 والثالثة

 BMD-210029 10 مناقصة

  266,715.636 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  742مجمع  -مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة عالي 
 

 SES-21/0023 11 مناقصة

  474,790.218 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 

  399,860.575 
 

VIBRANT SERVICES  2 

المجموع (د.ب.):  874,650.793  
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

 مناقصة صيانة وتشغيل نظم المناظر الطبيعية والري الناعمة لشوارع المحرق 
  

 MUN/MM/50/2021   12  مناقصة

  199,619.420 
 

DAR SSH INTERNATIONAL 
ENGINEERING CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

الخدمات االستشارية الهندسية للتصميم واإلشراف على إعادة   -مشاريع الطرق  
  تأهيل خليج توبلي 

 RSD-20/0033  13  أمر تغييري 

  60,772.373 
 

AROMA GARDEN & LANDSCAPING 1 
 

والمزايدات  الخدمات 
  واالستثمار 

للمرحلة االنتقالية لتشغيل وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة   المباشرالتعاقد 
  ) 14, 13,  12, 11, 10سلمان (

 MUN/DP/40/2020  14  تمديد 

  175,793.950 
 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

التخطيط والتطوير العمراني لمبنى جهاز المساحة والتسجيل  مشروع نقل مقر هيئة 
  العقاري

 UPDA/2021/15  15  مناقصة

  28,600.000 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار 

خدمات استشارية إلعداد تصاميم مشروع تجميل تقاطع الشيخ خليفة مع شارع 
  الزالق

 MUN-CMS-51-2021-M1  16  مناقصة

  345,000.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

MUN/CMS/P/09/2022/M1  مناقصة  تجميل تقاطع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ سلمان 17 

  27,066.600 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار 

  ESRIوالصيانة لتراخيص برامج شركة  توفير الدعم 
  

 TB/29785/2021  18  تجديد 

  379,400.000 
 

P2M MIDDEL EAST - FOREIGN 
BRANCH 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

على تنفيذ مشروع خط   لألشرافاالستشارية  الخدمات -الصرف الصحي  مشاريع
  الصرف الرئيسي بمنطقة الزنج 

 SES-21/0013  19  مناقصة

  112,606.200 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

  م ميجا كو مزايدة عامة لمواقع لوحات إعالنية من نوع 
  

 MUN/SAM/A22/2021  20  مزايدة

  99,702.050 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

  تجميل وتشجير شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
  

 MUN-CMS-15-2022-M1  21  مناقصة

  187,500.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

  187,500.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 2 

  187,500.000 
 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 3 

  187,500.000 
 

AROMA GARDENING & 
LANDSCAPING 

4 

  187,500.000 
 

AL JAMEEL FOR GARDEN CARE 5 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار 

 MUN/DP/45/2022  22  مناقصة  م2022أعمال التشجير لعام 

 
 

   
 

 10 من 9 صفحة
 

 

  187,500.000 
 

GREEN GROVE NURSERY 6 

  187,500.000 
 

MAIRAM GARDEN LANDSCAPING 7 

  187,500.000 
 

ATHENA CONSTUCTION 8 

المجموع (د.ب.):  1,500,000  
 

  122,821.440 
 

HORTI GROUP S .P.C OWNER 
MOZA JASSIM ABD 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

 MU/2012  23/29  أمر تغييري   الدير تطوير مشتل الدانة الواقع في منطقة 

8,775,432.630 
 
مجموع الترسيات بالدينار البحريني:        

 وزارة التربية والتعليم 

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

  120,000.000 
 

SCRIPT FOR INFORMATION 
TECHNOLOGY CO. W. 

1 
 

  ) EDUNETتطوير منصة البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم ( المواد والمعدات 
 

 M/23/2021 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  120,000.000       

 وزارة الصحة 

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

  371,524.860 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 TB/31892/2022 1 مناقصة دواء مطلوب بصفة مستعجلة 

  221,534.160 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 TB/31893/2022 2 مناقصة 1دواء مطلوب بصفة مستعجلة 

  254.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 3 أمر تغييري 

  -12,098.600 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 4 أمر تغييري 

  -1,150.324 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 5 أمر تغييري 

  -107,265.380 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 6 أمر تغييري 

  -3,077.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 7 أمر تغييري 

  -11,465.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 8 أمر تغييري 
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 10 من 10 صفحة
 

 

  2,580.000 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 9 أمر تغييري 

  143,334.050 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 MOH/110/2017 10 تجديد  مرافق وزارة الصحة لمدة سنتين   الصيانة فيتشغيل مكتب المساعدة ألعمال 

  80,671.450 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 1 
 

  برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين  المواد والمعدات 
 تزويد أثاث لمركز غسيل الكلى بالرفاع

 MOH/128/2020 11 مناقصة

  304,000.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

  IMMUNOGLOBULIN HUMAN 5%دواء مطلوب بصفة االستعجال  المواد والمعدات 
100ML 

 TB/32055/2022 12 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  988,842.216       

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  13,067.000 
 

BIN HINDI TRANSPORT COMPANY 
S.P.C 

1 

  39,400.000 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 2 

المجموع (د.ب.):  52,467  
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

مناقصة توفير المركبات لكبار الشخصيات والوفود الرسمية لمعرض البحرين  
  2022الدولي للطيران 

 

 MTT/BIAS/07/2022 1 مناقصة

  135,899.460 
 

ROSE SIMULATION GMBH 1 
 

  نظام محاكاة لبرج مراقبة الحركة الجوية  المواد والمعدات 
 

 MTT/AND/03/2021  2 مناقصة

  196,084.000 
 

ADPI 1 
 

 اإلنشاءات واالستشارات
  الهندسية 

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT  

 BAC/14/13/2012  3  أمر تغييري 

  52,230.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 
 

 اإلنشاءات واالستشارات
  الهندسية 

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT  

 BAC/14/13/2012  4  أمر تغييري 

436,680.460 
 
مجموع الترسيات بالدينار البحريني:        

 وزارة شئون اإلعالم

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

  30,900.000 
 

المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترسيخ
 قيم المواطنة 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

المساهمة في انتاج النسخة الثانية من البرنامج االجتماعي "كفو" لشهر رمضان 
 م2022المبارك للعام 

 TB/31907/2022 1 مناقصة

  291,965.300 
 

FIRST GULF CO  1 
 

  مشروع توفير االحتياجات التقنية الستديو االخبار الجديد  المواد والمعدات 
 

 INFO/5/2021   2 أمر تغييري 

  179,300.000 
 

STUDIO MASTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

  تنظيم حفل افتتاح وختام مهرجان االذاعية والتلفزيون 
 

 TB/32125/2022 3 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  502,165.300       
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى. 
 

            

 

 
 

   
 

 10 من 9 صفحة
 

 

  187,500.000 
 

GREEN GROVE NURSERY 6 

  187,500.000 
 

MAIRAM GARDEN LANDSCAPING 7 

  187,500.000 
 

ATHENA CONSTUCTION 8 

المجموع (د.ب.):  1,500,000  
 

  122,821.440 
 

HORTI GROUP S .P.C OWNER 
MOZA JASSIM ABD 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
  الهندسية 

 MU/2012  23/29  أمر تغييري   الدير تطوير مشتل الدانة الواقع في منطقة 

8,775,432.630 
 
مجموع الترسيات بالدينار البحريني:        

 وزارة التربية والتعليم 

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

  120,000.000 
 

SCRIPT FOR INFORMATION 
TECHNOLOGY CO. W. 

1 
 

  ) EDUNETتطوير منصة البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم ( المواد والمعدات 
 

 M/23/2021 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  120,000.000       

 وزارة الصحة 

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

  371,524.860 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 TB/31892/2022 1 مناقصة دواء مطلوب بصفة مستعجلة 

  221,534.160 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار 

 TB/31893/2022 2 مناقصة 1دواء مطلوب بصفة مستعجلة 

  254.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 3 أمر تغييري 

  -12,098.600 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 4 أمر تغييري 

  -1,150.324 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 5 أمر تغييري 

  -107,265.380 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 6 أمر تغييري 

  -3,077.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 7 أمر تغييري 

  -11,465.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

التصلب لمستشفى توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية  المواد والمعدات 
  المتعدد الجديد 

 

 MOH/126/2020 8 أمر تغييري 
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 الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعلن رقم )17( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1798 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  17/05/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150106 :بلطلا مقر ]21[
 06/08/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CH2014/000018  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   00429/13[31] 
[32] 02/11/2013 

 نیص ]33[
 ،نیغروب -2 ،رنیر ،يرولف -1 :نوعرتخملا ]72[
 سوكرام
 شتا يب ما يج نیلك دنآ غناب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 5453-شتا يس ،6 ھیسارتسیلسشتوب -1  :كلاملا ناونع
 ارسیوس ،لیوشتستیمیر
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B08B 7/00, B08B 7/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 1987895 A1 
D2: US 2009/320439 A1 
D3: GB 2478831 A 
D4: EP 1362213 A1 
D5: JP H11118135 A 
D6: JP H01150710 A 
D7: US 2012/111375 A1 

 
 ةمظنألاو تانازخلل يلخادلا فیظنتلل زاھجو ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةطساوب )70( ةمظنألاو تانازخلل )71( ةیلخادلا بساورلا ةلازإل )51( فیظنت زاھجو ةقیرطب عارتخإلا اذھ قلعتی  
 نم فیظنتلا فدھب راجفناب ببستی فسان يزاغ طیلخ ریفوت متی )51( فیظنتلا زاھج قیرط نع .راجفنإلا ایجولونكت
 طیلخلا .)51( فیظنتلا زاھج يف )69( ذفنم فیرط نع )71( لخادلا ىلإ راجفنإلا طغض ةجوم يرجت .)71( لخادلا
 يف )24 ،22( طغضلا ةیعوأ نم )51( فیظنتلا زاھجل عستت ةفرغ ىلإ اھلاخدإ متی اھنم ةیزاغلا تانوكملا وأ رجفتملا
 .ةیلاع ةعرس
 
 
 
 
 23 :ةیامحلا رصانع ددع
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 الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعلن رقم )14( ل�سنة 2022

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

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

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

٩- سبب انقضاء الحقوق. 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1909

ا�سم الطالب :  فوك�س بترولوب اأ�س اإي

عنوانه : اأين�شتاين�شترا�شيه 11 ، 68169 مانهايم ، األمانيا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/04/17

و�سف طلب الت�سميم: علب تخزين زيت باأحجام مختلفة 1 لتر ، 4 لتر و 5 لتر كر�شومات خط 

اأبي�س واأ�شود.

 الت�سنيف: 09.02

ا�سم الوكيل المفو�س: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 385 ، مجمع 385 المنامة ، البحرين
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انق�ساء احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�سناعية وبطلنها 

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

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

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

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية15 / 5 / 116972022
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات اإدارة الت�سجيل

اإعلن رقم )57( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 ARADHANA ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  ت�شامن(،  لال�شت�شارات/  )�شوبريم  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  عن  نيابة   SWARAN SINGH

اإلى �شركة ذات م�شئولية  152368-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك  بتحويلها  بموجب القيد رقم 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني. 

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )58( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة

 )اإبدار كابيتال �س.م.ب مقفلة(

  

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

 ،1-65549 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  كابيتال  )اإبدار  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من: 106,050,292 دينارًا بحرينيًا اإلى: 63,630,292 دينارًا بحرينيًا.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )59( 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 
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البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )محمد علي يو�شف المزعل للمقاولت والخدمات �س.م.ب.مقفلة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،3-6873 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500,000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )60( 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 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب.  العامة  للتجارة  )المزعل  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المذكورة  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،91629

وبراأ�شمال مقداره 250,000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ا�ستدراك 

ُي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )178( ل�شنة 2021 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

ال�شيد  ال�شيد/ �شديق  3568، اخلا�س با�شتمالك عقار  2021 يف العدد رقم  2 دي�شمرب 

�شرف العلوي، الكائن يف اجلنبية برقم العقار )05042680(، وامل�شتملك من اأجل تطوير 

اأ�شعد وتوفيق  الطرق يف منطقة اجلنبية، بحيث يكون قرار ال�شتمالك با�شم ال�شادة / 

اأبناء ال�شيد �شرف اأحمد العلوي و�شركائهم، وامل�شجل باملقدمة رقم 2021/15675.

لذا لزم التنويه.


