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وزارة ال�شناعة والتجارة

 قرار رقم )91( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات 

ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�سنة 2018 

 

وزير ال�شناعة والتجارة: 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها، 

وعلى ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة  2021  ب�شاأن تدابري الجتماعات بالو�شائل الإلكرتونية و�شروط 

و�شوابط نظام الت�شويت الإلكرتوين يف اجلمعية العامة لل�شركة امل�شاهمة، 

وبناًء على عر�ض وكيل الوزارة، 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

الفرعي )1( من  وبالبند  الأول،  الف�شل  الثاين من  الفرع  )تا�شعًا( من  بالفقرة  ُتـ�شتبَدل 

البند)اأ( من الفقرة )اأوًل( من املبداأ الأول من الفرع الأول من الف�شل الثاين، وبالبند )اأ( من 

الفقرة  )رابعًا( من املبداأ الثاين من الفرع الثاين من الف�شل الثاين، ومبقدمة الفقرة )اأوًل( 

من املبداأ الثالث من الفرع الثالث من الف�شل الثاين، وبالبند )اأ( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ 

الرابع من الفرع الرابع من الف�شل الثاين، ومبقدمة الفقرة )ثانيًا( من املبداأ ال�شابع من الفرع 

ال�شابع من الف�شل الثاين، وبالبند )ج( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع 

من الف�شل الثاين، وبالبندين )هـ( و)و( من الفقرة اأوًل من املبداأ العا�شر من الفرع العا�شر 

من الف�شل الثاين، وبالبند الفرعي )2( من البند )اأ( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ العا�شر من 

الفرع العا�شر من الف�شل الثاين، الن�شو�ض الآتية:   

الفقرة )تا�شعاً( من الفرع الثاني من الف�شل االأول: 

تا�شعاً: ِحـْفـظ الم�شتندات:  

يجب على ال�شركة اأن حتتفظ بجميع ال�شجالت واملحا�شر وامل�شتندات الورقية والإلكرتونية 

والتقارير والوثائق الأخرى املطلوب الحتفاظ بها مبوجب امليثاق يف مقر ال�شركة الرئي�شي ملدة 

ل تقل عن ع�شر �شنوات، مبا فيها حما�شر الجتماعات وتقارير جمل�ض الإدارة وتقارير اللجان 

وتقارير احلوكمة. 
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اإليها يف الفقرة الأوىل، يجب على ال�شركة الحتفاظ بتلك  مع عدم الإخالل باملدة امل�شار 

اأو  اأو الوثائق التي تتعلق بالدعاوى الق�شائية  اأو التقارير  اأو امل�شتندات  اأو املحا�شر،  ال�شجالت 

املطالبات اأو اأي اإجراءات حتقيق قائمة، وذلك حلني النتهاء من هذه الإجراءات. 

البنــد الفرعــي )1( مــن البنــد )اأ( مــن الفقــرة )اأواًل( مــن المبــداأ االأول مــن الفــرع االأول مــن 

الف�شل الثاني: 

1- يجب اأن يكون لل�شــركة مجل�ــض اإدارة مكــون مــن عــدد ل يقــل عــن خم�شــة اأع�شــاء بالن�شــبة 

لل�شــركات الم�شــاهمة العامة، ول يقل عن ثالثة اأع�شاء بالن�شــبة لل�شــركات الم�شــاهمة المقفلة. 

ويجب اأن يكون من بين اأع�شاء المجل�ض اأ�شخا�ض من ذوي الخبرة، بحيث يمكن لبقية الأع�شاء 

ال�شــتفادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم. وفــي جميع الأحــوال، يجب األ يزيــد عدد اأع�شاء مجل�ــض 

الإدارة على خم�شة ع�شر ع�شوًا.  

ويراعى متثيل املراأة �شمن ت�شكيل جمل�ض اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة، وتلتزم ال�شركة 

بالإف�شاح عن اإح�شائيات الع�شوية يف جمل�ض اإدارتها �شمن تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي على 

ـف هذه الإح�شائية بح�شب اجلن�ض.  اأن ت�شنَّ

البند )اأ( من الفقرة )رابعاً( من المبداأ الثاني من الفرع الثاني من الف�شل الثاني: 

ـــلها  اأ- يجب على كل م�شئول في ال�شركة وكل ع�شو في مجل�ض اإدارتها تكون له اأو للجهة التي يمثِّ

في مجل�ــض الإدارة م�شلحة م�شــتركة اأو متعار�شة في الم�شــائل التي ُتـــعَر�ض على المجل�ــض 

لتخــاذ قــرار ب�شــاأنها، اأْن يف�شح بذلك للمجل�ــض، واأْن يثَبـــت ذلك في مح�شر الجل�شــة، ول 

يجوز له ال�شــتراك في المداولة اأو ح�شور الجتماع والمناق�شــة والت�شويت الخا�ض بالقرار 

ال�شادر ب�شــاأن هذه المعامالت، وي�شــمل الإف�شاح جوهر التعامل ومدى تاأثيره على �شــالمة 

قرارات ومعامالت ال�شركة، دون الكتفاء بال�شكل القانوني فقط. 

كما ل يجوز اأن يكون لأيِّ م�شئول يف ال�شركة واأيِّ ع�شو يف جمل�ض اإدارتها اأيَّ م�شلحة �شخ�شية 

اأو غري مبا�شرة يف العقود والت�شرفات التي تكون ال�شركة طرفًا فيها اإل مبوافقة من  مبا�شرة 

جمل�ض الإدارة، واإذا تخّلـف ع�شو جمل�ض الإدارة عن الإف�شاح للمجل�ض وكانت �شروط العقد اأو 

الت�شرُّف غري عادلة اأو كان �شارًا مب�شالح امل�شاهمني جاز لل�شركة اأو لأيٍّ من م�شاهميها التقدم 

للمحكمة املخت�شة لإبطال العقد اأو الت�شرف، اأو اإلزام الع�شو املخالف باأداء اأيِّ ربح اأو منفعة 

ه اإىل ال�شركة.   ـقت له من التعاقد وردِّ حتقَّ

مقدمة الفقرة )اأواًل( من المبداأ الثالث من الفرع الثالث من الف�شل الثاني: 

ـل بكاملها من بني اأع�شائه بالن�شبة لل�شركات  على جمل�ض الإدارة ت�شكيل )جلنة تدقيق( ت�شكَّ

امل�شتقلني  الأع�شاء  من  غالبيتهم  يكون  الأقل  على  اأع�شاء  ثالثة  من  تتكون  العامة،  امل�شاهمة 

باملجل�ض، ويكون رئي�ض اللجنة ع�شَو جمل�ض اإدارة م�شتقاًل، ويف ال�شركات امل�شاهمة املقفلة يجوز 

تعيني ع�شو اأو اأكرث يف اللجنة من اأع�شاء املجل�ض امل�شتقلني اأو من خارج ال�شركة يف حال عدم 
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توافر العدد الكايف من اأع�شاء املجل�ض امل�شتقلني.  

البند )اأ( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ الرابع من الفرع الرابع من الف�شل الثاني: 

اأ- يجــب اأن تكــون التر�شــيحات التــي يتقــدم بها مجل�ــض الإدارة للم�شــاهمين لنتخــاب اأو اإعادة 

انتخاب اأع�شاء المجل�ض م�شفوعة بتو�شية من المجل�ض، وملخ�ض من تقرير لجنة التر�شيح 

ب�شاأن هذه التر�شيحات. 

الإدارة على  ب�شاأن كل مر�شح لع�شوية جمل�ض  التالية  املعلومات  اإتاحة  ال�شركة  ويجب على 

من  ابتداًء  معتَمـدة  و�شيلة  باأي  �شخ�شي  ب�شكل  امل�شاهمني  اإىل  اإر�شالها  اأو  الإلكرتوين  موقعها 

تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة، كما تلتزم بت�شمينها تقريرها ال�شنوي، بالإ�شافة 

اإىل املعلومات التالية: 

1- فترة الع�شوية، والتي ل يجوز اأن تزيد على ثالث �شنوات، ول حاجة لأْن يكون هناك قْيـد على 

اإعادة النتخاب لفترة اأخرى. 

2- ال�شيرة الذاتية، بما في ذلك الموؤهالت الأكاديمية والمهنية. 

3- تقديــم بيــان باأن المجل�ــض قد قرر بــاأن المعايير المن�شو�ض عليها فــي الملحق رقم )1( من 

مالحق الميثاق قد تم ا�شتيفاوؤها بالن�شبة لع�شو مجل�ض الإدارة الم�شتقل. 

4- اإف�شــاح باأ�شــماء ال�شــركات والموؤ�ش�شــات التــي يــزاول العمل فيها اأو ي�شــغل ع�شوية مجال�ــض 

اإداراتها. 

ـل مناف�شة لل�شركة.  5- اأيُّ عمل يقوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة ي�شكِّ

6- تفا�شيــل المنا�شــب الأخرى التي ي�شــغلها المر�شــح والتي يتطلَّـــب القيام بمهامهــا قْدرًا غير 

ي�شير من الوقت. 

7- تفا�شيــل العالقــة بين المر�شــح وال�شــركة، وبين المر�شــح والأع�شاء الآخرين بمجل�ــض اإدارة 

ال�شركة. 

دها الالئحة التنفيذية.   8- اأي معلومات اأخرى تحدِّ

مقدمة الفقرة )ثانياً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني: 

يجب على جمل�ض الإدارة مراعاة متطلبات قانون ال�شركات التجارية ولئحته التنفيذية فيما 

ـن على ال�شركة عند تنظيم هذه الجتماعات  يخ�ض عْقـد اجلمعيات العامة للم�شاهمني، ويتعيَّ

مراعاة ما يلي:   

البند )ج( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني: 

ج- علــى ال�شــركة اإتاحــة فر�شــة الت�شويــت لجميع الم�شــاهمين دون تمييــز، واإحاطتهــم بجميع 

ـع  القواعد التي تحكم اإجراءاته، وبالمعلومات الخا�شة بحق الت�شويت بانتظام، وتجنُّـب و�شْ
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اأيِّ اإجــراء يــوؤدي اإلى اإعاقة ا�شــتخدام هذا الحق. ويجوز عْقـــد اجتماعات الجمعيات العامة 

للم�شــاهمين وا�شــتراك الم�شــاهم فــي مداولتهــا والت�شويــت علــى قراراتها بوا�شــطة نظام 

الت�شويت الإلكتروني وو�شائل التقنية الحديثة، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التنظيمية المن�شو�ض 

ـــمة لهذا ال�شــاأن،  عليهــا فــي قانون ال�شــركات التجاريــة ولئحته التنفيذية والقرارات المنظِّ

ـــل عنه كتابًة  ويجــب اأن تت�شمــن الدعــوة لجتمــاع الجمعيــة العامة حق الم�شــاهم في اأن يوكِّ

�شــخ�شًا اآخــر من الم�شــاهمين اأو من غيرهم في ح�شور اجتمــاع الجمعية العامة، مع اإرفاق 

نمــوذج الــالزم لذلــك مــع الدعوة، ويعاَمــل الوكيل عنــد المناق�شــة والت�شويــت ذات معاملة 

د في التوكيل  الأ�شيل. كما يجب اأن يت�شمن التوكيل جميع بنود جدول اأعمال الجتماع، ويحدَّ

ت�شويت الم�شاهم بـ )نعم( اأو )ل( اأو  )ممتنع(.  

البندان )هـ( و) و( من الفقرة اأواًل من المبداأ العا�شر من الفرع العا�شر من الف�شل الثاني: 

د لمدد مماثلة، علــى األ تتجاوز  ـــق الح�شــابات الخارجي ل�شــنة مالية واحدة تجــدَّ هـــ( يعيَّن مدقِّ

ـي �شنتين ماليتين.  خم�ض �شنوات مالية متتالية، ول يجوز اإعادة تعيينه بعد ذلك اإل بعد ُمـ�شِ

و( يجــب تغييــر ال�شــريك الم�شــئول عــن عمليــة تدقيق ح�شــابات ال�شــركة بحد اأق�شــى كل ثالث 

�شنوات. 

البند الفرعي )2( من البند )اأ( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ العا�شر من الفرع العا�شر من 

الف�شل الثاني: 

2( التاأكــد مــن التزام ال�شــركة بالمتطلبــات الرقابية الخا�شة بالحوكمة، مــع الأخذ في العتبار 

مبداأ اللتزام اأو التو�شيح. 

املهني يف جميع  راأيه  �شبق يف فقرة خا�شة �شمن  ما  اإثبات  ـق احل�شابات  ويجب على مدقِّ

لل�شركة،  املايل  ـع  الو�شْ ب�شاأن  عنه  ال�شادرة  واملختومة  ـعة  املَوقَّ اخلطابات  اأو  املالية  التقارير 

بح�شب الأحوال. 

 

املادة الثانية 

ُتـ�شتبَدل مبقدمة الفقرة )ثانيًا( من امللحق رقم )2(، وبالبندين )ل( و)�ض( من الفقرة 

)ثانيًا( من امللحق رقم )5( من مالحق ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم 

)19( ل�شنة 2018، الن�شو�ض الآتية:  

مقدمة الفقرة )ثانياً( من الملحق رقم )2( من ملحق الميثاق: 

ثانياً: ع�شوية اللجنة وموؤهالت اأع�شائها: 

ـل بكاملها من بني اأع�شاء املجل�ض بالن�شبة  تتكون اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل، وت�شكَّ

اأع�شاء  الرئي�ض  فيهم  اللجنة مبن  اأع�شاء  غالبية  يكون  اأن  ويجب  العامة.  امل�شاهمة  لل�شركات 
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م�شتقلني مبوجب املعايري الواردة يف امللحق رقم )1( من مالحق امليثاق، ويجب األ يكون لدى 

هوؤلء الأع�شاء َتـعاُر�ض يف امل�شالح مع اأي واجبات اأخرى لديهم جتاه ال�شركة، واأن يكون اأع�شاء 

اللجنة بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة املقفلة غري تنفيذيني يف حالة رغبة جمل�ض الإدارة يف تعيني 

اأع�شائها من غري املجل�ض كخرباء يف اللجنة. 

املالية  اللجنة ميلكون من املقدرة واخلربة  اأع�شاء  اأنَّ غالبية  يتاأكد املجل�ض من  اأن  ويجب 

ـنهم من:  املنا�شبة ما مَيـكِّ

البندان )ل( و)�ض( من الفقرة )ثانياً( من الملحق رقم )5( من ملحق الميثاق: 

ل - في تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي يتم الإف�شاح عن اإجمالي المكافاآت والأتعاب والمتيازات 

المدفوعة لرئي�ض واأع�شاء مجل�ض الإدارة عن ال�شنة المعنية. 

 ويف تقرير جمل�ض الإدارة ال�شنوي اإىل اجلمعية العامة يتم الإف�شاح عن بيان �شامل لكل ما 

ح�شل عليه رئي�ض واأع�شاء جمل�ض الإدارة ُكـلٌّ على حدة خالل ال�شنة املالية من مكافاآت، مبا يف 

ذلك اأي منافع ومزايا ون�شيب يف الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان 

ما قب�شوه بو�شفهم موظفني اأو اإداريني اأو نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية اأو اأي اأعمال 

ها الوزارة.  اأخرى، وذلك ِوْفـقًا للنماذج التي تعدُّ

ـل عليه اأع�شاء الإدارة  �ض- في تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي يتم الإف�شاح عن اإجمالي ما يح�شُ

التنفيذية لل�شركة. 

 ويف تقرير جمل�ض الإدارة ال�شنوي اإىل اجلمعية العامة يتم الإف�شاح عن بيان باإجمايل ما 

ـوا خالل  ـَل عليه اأع�شاء الإدارة التنفيذية لل�شركة املتمثلة يف جميع الأع�شاء ممن تقا�شَ حَتـ�شّ

ـنًة اأي رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم ون�شيب يف الأرباح،  ال�شنة املالية اأعلى �شت مكافاآت مت�شمِّ

على اأن يكون من بينهم ُكـلٌّ من الرئي�ض التنفيذي وامل�شئول املايل الأعلى يف ال�شركة يف جميع 

ها الوزارة.  الأحوال، وذلك ِوْفـقًا للنماذج التي تعدُّ

املادة الثالثة 

وفقرة جديدة  الأول،  الف�شل  الثاين من  الفرع  اإىل  برقم )عا�شرًا(  ُتـ�شاف فقرة جديدة 

برقم )خام�شًا( اإىل املبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاين، من ميثاق اإدارة وحوكمة 

ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، ن�شو�شها الآتية: 

الفقرة )عا�شراً( من الفرع الثاني من الف�شل االأول: 

عا�شراً: الإخالل باأحكام الميثاق: 

 362( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض  بالعقوبات  امليثاق  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

مكررًا( من قانون ال�شركات التجارية. 
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 الفقرة )خام�شاً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني:  

خام�شاً: حقوق الم�شاهمين: 

اأ- تكون جميع الأ�شــهم ال�شادرة من ال�شــركة ذات الفئة الواحدة مت�شــاوية في الحقوق والمزايا 

واللتزامات. 

ب- ُتـثَبـــت للم�شــاهم جميع الحقوق المرتبطة بال�شــهم ِوْفـــقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية، 

وعلى الأخ�ض ما ياأتي: 

ر توزيعها نقدًا اأو باإ�شدار اأ�شهم.  1- الح�شول على ن�شيبه من �شافي الأرباح التي يتقرَّ

2- الح�شول على ن�شيبه من جميع اأموال وموجودات ال�شركة عند الت�شفية. 

3- الم�شــاهمة فــي اإدارة اأعمــال ال�شــركة، ومنها ح�شور جمعيات ال�شــركة العامــة العادية وغير 

العادية، وال�شتراك في مداولتها، والت�شويت على قراراتها طبقًا لنظام ال�شركة. 

4- الت�شــرف فــي الأ�شــهم المملوكة لــه، والأولوية فــي الكتتاب بالأ�شــهم الجديدة وذلك ِوْفـــقًا 

ـــمة لقواعد و�شروط  لأحكام قانون ال�شركات التجارية، وبمراعاة الأحكام والقرارات المنظِّ

واإجراءات عمليات ال�شتحواذ والندماج ال�شادرة عن الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة. 

5- الطالع على �شــجالت ال�شــركة ودفاترها ووثائقها بما ل ي�شر بم�شالح ال�شــركة اأو بمركزها 

المالي اأو الغير، ول يتعار�ض مع قانون ال�شركات التجارية ولئحته التنفيذية. 

ا�ض مطـبوع ي�شـتمل علــى ميزانية ال�شنة المالية المنق�شية وح�شـاب الأرباح   6- الح�شـول على ُكرَّ

ـقي الح�شابات.  والخ�شـائر وتقريــري مجلــ�ض الإدارة ومدقِّ

ـــعن ببطالن كل  7- م�شــاءلة اأع�شاء مجل�ــض الإدارة ورْفـــع دعوى الم�شئولية في مواجهتهم، والطَّ

قــرار �شــادر عن الجمعية العامة لل�شــركة اأو مجل�ــض الإدارة يكون مخالفًا لقانون ال�شــركات 

التجاريــة اأو عْقـــد التاأ�شي�ــض اأو نظــام ال�شــركة الأ�شا�شــي وذلك كله ِوْفـــق ال�شــروط والقيود 

الواردة في قانون ال�شركات التجارية. 

8- يكون للم�شاهم الذي رفع دعوى ق�شائية �شد ال�شركة اأو رئي�شها اأو اأحد اأع�شاء مجل�ض اإدارتها 

اأو اإدارتها التنفيذية اأمام المحكمة المخت�شة طلب اإلزام المدعى عليه بما يلي:  

اأ( تقديم المعلومات التي اأ�شار المدعي عليه ال�شتناد اإليها في دفاعه اأمام المحكمة، وتقديم 

دة في المطالبة التي اأودعها الم�شاهم لدى  المعلومات التي ُتـثِبـت مبا�شرة حقائق محدَّ

المحكمة، واأي معلومات ذات �شلة بمو�شوع الدعوى. 

الحاجة  دون  بالدعوى  �شلة  ذات  وتكون  فئاتها،  اأو  رات  يده من محرَّ تحت  ما  تقديم  ب( 

ر على حدة، وله اأن يطلب اإلزام الغير بتقديمها.  لتحديد كل محرَّ

9- تر�شيح اأع�شاء مجل�ض الإدارة. 
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املادة الرابعة 

ُيـ�شاف بند جديد برقم )ف( اإىل الفقرة )ثانيًا( من امللحق رقم )5( من مالحق ميثاق 

ـه الآتي:  اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، ن�شُّ

ـنًا ن�شبة تمثيل الجن�شين  ف - بيان باإح�شائية الع�شوية بح�شب الجن�ض في مجل�ض الإدارة، مت�شمِّ

فــي مجل�ــض الإدارة عــن كل �شــنة ماليــة )في حال عــدم وجود تمثيــل لأيٍّ من الجن�شــين في 

المجل�ض �شواًء للمراأة اأو للرجل ُيـرجى ِذْكر اأنه ل يوجد تمثيل(. 

 

 املادة اخلام�شة 

على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

وزير ال�شناعة والتجارة  

زايد بن را�شد الزياين 

 

�شدر بتاريخ: 23 �شفــــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 19 �شبتمبر 2022م 
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شلمية واالأوقاف

 قرار رقم )129( ل�سنة 2022 

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي 

ـْبـط الق�شائي  اجلهاز الوطني للإيرادات �شفة ماأموري ال�شَّ

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�ض املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، وعلى الأخ�ض املادة )19( 

منه،

وعلى قانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، املعدل 

بالقانون رقم )33( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ض املادة )59( منه،

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة املالية �شفة ماأموري 

ل بالقرار رقم )23( ل�شنة 2020، ـَْبـط الق�شائي، املعدَّ ال�شّ

املالية  بوزارتي  ق�شائي  �شْبـط  ماأموري  تعيني  ب�شاأن   2019 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

امل�شافة،  القيمة  �شريبة  قانون  لأغرا�ض  وال�شياحة  والتجارة  وال�شناعة  الوطني  والقت�شاد 

ل بالقرار رقم )24( ل�شنة 2020، املعدَّ

وبناًء على التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـْبـط الق�شائي،  ل موظفو اجلهاز الوطني لالإيرادات التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

باأعمال وظيفتهم باملخالفة  التي تقع يف دوائر اخت�شا�شاتهم، واملتعلقة  اإىل اجلرائم  بالن�شبة 

لأحكام القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، وقانون �شريبة القيمة امل�شافة 

ال�شادر بالقانون رقم )48( ل�شنة 2018، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيًذا لهما، وهم:

1- اأحمد عبدالعزيز العلوي. 

وي. 2- مهند محمد الدُّ

3- فاطمة ه�شام العوامي.

4- جنان فا�شل بيرمي. 
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5- نورة علي البوفال�شة.

6- �شريعة عارف المن�شوري.

7- في�شل يو�شف الجودر.

8- يو�شف اأحمد العالي.

9- عبداهلل ح�شن عبداهلل الجبل.

10- عبداهلل نورالدين الخطيب.

11- اأحمد اإ�شماعيل جمعة.

12- خالد عبدالرحمن ال�شعد.

13- اإبراهيم عبدالحميد محمد. 

14- ُلـوؤَي علي مبارك. 

15- هند خالد بوكمال. 

16- اأحمد عبدالمنعم اآل محمود.

17- عبداهلل اإبراهيم الجودر.

18- في�شل اإبراهيم ح�شن.

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )69( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة املالية �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي. ال�شَّ

الأوىل من  املادة  لالإيرادات( من  الوطني  بـ)موظفو اجلهاز  املعنون  اأوًل  البند  ُيـلغى   كما 

2019 ب�شاأن تعيني ماأموري �شْبـط ق�شائي بوزارتي املالية والقت�شاد  القرار رقم )14( ل�شنة 

الوطني وال�شناعة والتجارة وال�شياحة لأغرا�ض قانون �شريبة القيمة امل�شافة.

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�شئون االإ�شلمية واالأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 25 �شفــــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 21 �شبتمبر 2022م
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وزارة التنمية االجتماعية

 قرار رقم )8( ل�سنة 2022

ب�شاأن جتديد مدة تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية احلد التعاونية

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

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

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2022 ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية احلد التعاونية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلد التعاونية، 

2022/9/15، واملت�شمنة عدم  اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  وا�شتنادا اإىل مذكرة 

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

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

قرر االآتي:

مادة )1(

 جتدد مدة تعيني جمل�ض الإدارة املوؤقت جلمعية احلد التعاونية ملدة ثالثة  اأ�شهر برئا�شة 

ال�شيد/ جا�شم حممد عبدالرحمن حممد بوعلي، وع�شوية كل من: 

1-  جا�شم عبداهلل محمد الحرمي. 

2-   علي �شقر خليفة �شقر. 

3-   خليفة را�شد خليفة العامر. 

4-   عي�شى علي محمد البهدهي. 

5-   عبدالرحمن هديب عي�شى المالود. 

6-   محمد جا�شم محمد المو�شى. 

مادة )2(

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

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

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

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

على جمل�ض الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شل يقدم لوزارة التنمية الجتماعية ب�شاأن حالة 

اجلمعية وفح�ض قوائم الع�شوية باجلمعية والأو�شاع القائمة بها، وذلك خالل �شهر من تاريخ 

العمل بهذا القرار. 

مادة )4(

على جمل�ض الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة وزارة التنمية 

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

حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�ض اإدارتها اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ 

ال�شادر  التعاونية  قانون اجلمعيات  لأحكام  وفقًا  املجل�ض  اأع�شاء  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 

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

مادة )5(

على املعنيني بالوزارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

وزير التنمية االجتماعية

اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور

�شدر بتاريخ: 22 �شفــــر 1444هـ

المـــــــوافــــق: 18 �شبتمبر 2022م
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وزارة االإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1002( ل�سنة 2022 

ـط ـط العام بعد التعديل على املخطَّ  ب�شاأن اعتماد ت�شنيف املخطَّ

للجزيرة رقم )13( يف منطقة مدينة �شلمان - جممع )580(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ض 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

مبنطقة  الكائنة   )13( رقم  للجزيرة  الإ�شكاين  للم�شروع  العام  ـط  املخطَّ ت�شنيف  ُيـعتَمـد 

مدينة �شلمان جممع )580( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة لهذا القرار ومبا يتما�شى 

ـط، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف  مع اخلرائط امل�شاحية لعقارات املخطَّ

املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ض يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنه بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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وزارة االإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1067( ل�سنة 2022

ـط التف�شيلي ملنطقة حفرية ب�شاأن املخطَّ

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ض 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

التخطيط  هيئة  ِقـَبـل  من  املعدِّ  حفرية  ملنطقة  التف�شيلي  ـط  املخطَّ على  التعديل  ُيـعتَمـد 

ـط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. والتطوير العمراين طبقًا للمخطَّ
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مادة )2(

ـط التف�شيلي ملنطقة حفرية ِوْفـقًا ِلـما هو  ـف املناطق التعمريية الواقعة �شمن املخطَّ ُتـ�شنَّ

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  ـط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّ وارد يف خمطَّ

للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

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

وزير االإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 24 �شفـــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 20 �شبتمبر 2022م
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وزارة االإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1071( ل�سنة 2022

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اجلنبية - جممع )579(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ض 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1( 

من   )579( جممع  اجلنبية  منطقة  يف  الكائن   )07016737( رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  ُيـغيَّ

ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعية اخلا�شة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )SP( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ض يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 25 �شفـــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 21 �شبتمبر 2022م
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 24 من 2 صفحة 
 

  
 المستشفيات الحكومية

 # ة صق منارقم ال النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  خرىعمالت أ

  14,550.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  48,873.450 
 

GENERAL MEDICAL 2 

  164,290.000 
 

GULF PHARMACIES 
W.L.L 

3 

  9,313.940 
 

GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L 

4 

  المجموع (د.ب.):  237,027.39
 

ت للمستشفيا  2022ة  استبدال المعدات الطبي المواد والمعدات 
  ات التشخيصيةرونيتكة لإلليمولحكا

 

 GH/103/2022 1 مناقصة

  3,259,426.000 
 

POWERHEALTH 
SOLUTIONS W.L.L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  راداتخدمات إدارة دورة اإلي
 

 GH/100/2022 2 مناقصة

  275.000 
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

1 
 

دث من  اورئ والحاوالطسم جهزة الطبية لقألا المواد والمعدات 
  برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغييري

GH/105/2021   3 

  -12,090.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

األجهزة الطبية لقسم الطوارئ والحوادث من   المواد والمعدات 
  وسعةبرنامج الت
 

أمر 
 تغييري

GH/105/2021   4 

  10.000 
 

WELL FLOW GULF 
TRADING CO 

1 
 

ئ والحوادث من  لقسم الطوار ةية الطبزهجألا ت المواد والمعدا
  برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغييري

GH/105/2021   5 

  77.804 
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN 

1 
 

ارئ والحوادث من  الطواألجهزة الطبية لقسم  المواد والمعدات 
  برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغييري

GH/105/2021   6 

  1,248,458.400 
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

1 

  129,421.341 
 

GULF PHARMACIES 
W.L.L 

2 

  434,889.000 
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

3 

 الشراء الموحد لمناقصة األمصال واللقاحات المواد والمعدات 
 ل مجلس الصحة لدول مجلسمن خال

  التعاون

 GHC-35/2021 7 مناقصة

 اإعلن رقم )8( ل�سنة 2022

 ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات واملزايدات 

خلل �شهر اأغ�شط�ض 2022

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )27( املادة  لأحكام  اإعماًل 

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

املناق�شات واملزايدات الآتية:

   
 

 24 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            
 تقرير الترسيات الشهري   

 

    

            
         

 من:
 

 

  
 31/08/2022 

 

 إلـى: 
 

 01/08/2022 
 

  

         
            

 أكاديمية الخليج للطيران

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

  1,339,972.842 
 

CAE INC 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

UPDATE OF A320 (2WB2) & 
A320 (2WBG) FULL FLIGHT 

SIMULATOR TO AIRBUS 
STANDARD 2.1 

 GAA-Q-020-22 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   1,339,972.842
 البحريني: 

      

 لبيئة المجلس األعلى ل

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  يني حردينار ب عمالت أخرى

  22,702.680 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 RFPSCE/8/2016 1 تمديد  صيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد  

مجموع الترسيات بالدينار   22,702.680
 بحريني: ال
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 24 من 3 صفحة 
 

  630,473.382 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

4 

  ع (د.ب.): مومجال 2,443,242.123
 

  5,234,442.528 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

1 
 

مناقصة محاليل ولوازم التشغيل للمختبر   المواد والمعدات 
  الرئيسي

 

 GH/105/2022 8 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   11,162,410.845
 البحريني: 

      

 عي الهيئة العامة للتأمين االجتما

 # رقم المناقصة  النوع عالموضو اع طالق # العطاء الفائز  دينار بحريني  رىت أخعمال

  78,100.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS MIDDLE 
EAST  

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 مارواالستث 

  صيانة ودعم خوادم نظام االوراكل
 

 1 4/2021 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   78,100.000
 البحريني: 

      

 يةحت الصهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمالا

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

EUR 168,390.000 82,679.490* 
 

EXTEDO 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 ECTDتجديد برنامج الملف التقني الموحد 
 EXTEDO لدول مجلس التعاون

 TB/26425/2018 1 ديدجت

دينار  لارسيات بلتاموع جم 82,679.490
 ني: البحري

      

 
 بدالة انترنت البحرين 

 # رقم المناقصة  وعالن الموضوع القطاع  # ائز العطاء الف دينار بحريني  عمالت أخرى

  163,800.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 

 

الخدمات 
 والمزايدات

 مارواالستث 

  يرالبحعلى الكيبل   واداريهخدمات تقنية 
  نت رلألنت

 

 BIX/P/1121/774 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   163,800.000
 البحريني: 

      

 

   
 

 24 من 4 صفحة 
 

 بنك البحرين للتنمية

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  أخرىت عمال

  250,000.000 
 

MOHAMED 
SALAHUDDIN 
CONSULTING 
ENGINEERING 

1 

 

ت  ءاانشإلا
ستشارات  واال

 دسيةالهن

الخدمات االشرافية على مشروع تطوير  
 ي مجمع سترة التجار

 RFP/BDB/2021/05 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   250,000.000
 البحريني: 

      

 ) تمكينصندوق العمل (

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

  384,732.000 
 

SEEF PROPERTIES 
B.S.C 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

) بمجمع  376و  378( وحدة استئجار
السيف) لموظفي صندوق  السيف (منطقة

 تمكين)العمل (
 

 TB/23993/2017 1 تجديد

  14,750.000 
 

UNITY SOFTWARE 
SOLUTIONS 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/32467/2022 2 تجديد مات وسيط تحويل األموال م خدتقدي

مجموع الترسيات بالدينار   399,482.000
 البحريني: 

      

  
 جامعة البحرين 

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

USD 439,900.000 166,282.200* 
 

شركة لوحة الشرق لتقنية 
 ات المعلوم

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 ارمث واالست

ة ببعض البرمجيات الجامع تزويد
منصة بالكبورد الترا للتعلم   - المتخصصة 

 اإللكتروني 

 UOBP/8/2020   1 يدتجد

  4,028.794 
 

KHAYBER TRADING 
COMPANY 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

يق ومخارج الحريق هزة الحرصيانة أج
 بجامعة البحرين

 UOBP/5/2018 2 تمديد 

  25,030.500 
 

 1 العالمية  لجزيرةاشركة 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 PERKIN ELMERصبانة أجهزة 
SYSTEM 

 TB/32530/2022 3 تجديد

  30,800.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات  تامي لجامعة البحرين حساب الختدقيق ال  UOBP/3/2022 4 مناقصة

   
 

 24 من 5 صفحة 
 

ات والمزايد
 واالستثمار

 لمعلمينين للبحروكلية ا

مجموع الترسيات بالدينار   226,141.494
 البحريني: 

      

 حلبة البحرين الدولية

 # مناقصة رقم ال النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ىعمالت أخر

  1,086,458.000 
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات 
ايدات والمز

 مارواالستث 

-2022ي من عالجمابي طلتغطية التأمين ا
2025  

 

 BIC/05/2022 1 مناقصة

  مجموع الترسيات بالدينار 1,086,458.000
 البحريني: 

      

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة  لنوعا ضوعموال القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرىمع

  472,626.000 
 

 1 ميغامارت هايبرماركت 
 

 اتمدالخ
 يداتاوالمز

رواالستثما  

LEASE FOR THE SHOP 
NO.32 IN LULU MALL  

 TB/32375/2022 1 تجديد

  19,800.000 
 

رين منجمنت  ينج البحاليف سيف 
 ذ.م.م 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 االستثمارو

  طئالشاي فالبحري  قاذناإل توفير خدمات 
 العام في بالج الجزائر 

 TB/32465/2022 2 تمديد 

  2,608,806.000 
 

POULLAIDES 
CONSTRUCTION CO 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

ء لتطوير مستودعيّن ال اإلنشامشروع أعم
  تودعات سترة الصناعية).بمنطقة (مس

 

 RFP/EDM/2021/07   3 مناقصة

  138,600.000 
 

شركة التميمي لخدمات الشؤون  
 القانونية 

1 
 

مات الخد
والمزايدات 

 مارث تواالس

إدامة   ن القانونية لشركةت الشؤوخدما رتوفي
  والشركات التابعة لها

 

 RFP/EDM/2022/01 4 مناقصة

بالدينار  مجموع الترسيات  3,239,832.000
 ني: البحري

     
 

 

 ذ.م.ميد شركة بابكو للتزو

 # رقم المناقصة  عالنو الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ىعمالت أخر

  337,162.980 
 

COMARCH MIDDLE 
EAST 

1 
 

برنامج الوالء لعمالء   وإدارةتطوير وتنفيذ  النفط
  للتزويد  شركة بابكول

 

 TB22006 1 مناقصة



العدد: 3630 – الخميس 22 سبتمبر 2022

28

   
 

 24 من 6 صفحة 
 

مجموع الترسيات بالدينار   337,162.980
 البحريني: 

      

 ول ير للبتر شركة تطو

 # اقصة نالمم رق  وعنال الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  199,400.000 
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

1 
 

فوق اس التدفق بالموجات هزة قيصيانة أج النفط
  الصوتية

 

 TP-811-2021   1 مناقصة

  261,829.093 
 

YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO 

1 
 

 PROVISION OF ANNUAL النفط
MAUNTENANCE CONTRACT 

 TP-902-2022 2 مناقصة

  139,978.800 
 

CAR TREATMENT 
W.L.L 

1 
 

  كباتتوريد خدمة غسيل المر النفط
 

 TP-830-2021 3 مناقصة

  119,887.500 
 

AL THAWADI 
ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 

 

اختبار المحركات صيانة وإصالح وتجديد و النفط
  بائية الكهر

 

 TP-725-2021   4 مناقصة

  354,718.000 
 

NPS BAHRAIN FOR OIL 
AND GAS WELLS 
SERVICES WLL 

1 

 

 TP-299-2018 5 ديدتج الينتوفير خدمات سليك النفط

  3,150,285.000 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A 

1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE النفط
LICENSES ANNUAL 

MAINTENANCE SUPPORT  

 TP-937-2022   6 مناقصة

  52,203.100 
 

RED SCARF  1 
 

طالنف  PRODUCTION OF ADIPEC 
2022 EXHIBITIONS STAND  

 TP-925-2022 7 مناقصة

  330,857.380 
 

CAMERON MIDDLE 
EAST LTD 

1 
 

 PROVISION OF النفط
MAINTENANCE AND REPAIR 

OF KHUFF WELHEAD 
ACTUATORS AND VALVES  

 TP-859-2021 8 مناقصة

ار  دين البمجموع الترسيات  4,609,158.873
 حريني: بال

      

 ار البحرين مط ركةش

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع اع قطال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  96,000.000 
 

LEIDOS SECURITY 1  د ديمت فيأجهزة األشعة للحقائب  وتركيبتوفير  الطيران RFP/BAC/2021/20 1 

   
 

 24 من 5 صفحة 
 

ات والمزايد
 واالستثمار

 لمعلمينين للبحروكلية ا

مجموع الترسيات بالدينار   226,141.494
 البحريني: 

      

 حلبة البحرين الدولية

 # مناقصة رقم ال النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ىعمالت أخر

  1,086,458.000 
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات 
ايدات والمز

 مارواالستث 

-2022ي من عالجمابي طلتغطية التأمين ا
2025  

 

 BIC/05/2022 1 مناقصة

  مجموع الترسيات بالدينار 1,086,458.000
 البحريني: 

      

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة  لنوعا ضوعموال القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرىمع

  472,626.000 
 

 1 ميغامارت هايبرماركت 
 

 اتمدالخ
 يداتاوالمز

رواالستثما  

LEASE FOR THE SHOP 
NO.32 IN LULU MALL  

 TB/32375/2022 1 تجديد

  19,800.000 
 

رين منجمنت  ينج البحاليف سيف 
 ذ.م.م 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 االستثمارو

  طئالشاي فالبحري  قاذناإل توفير خدمات 
 العام في بالج الجزائر 

 TB/32465/2022 2 تمديد 

  2,608,806.000 
 

POULLAIDES 
CONSTRUCTION CO 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

ء لتطوير مستودعيّن ال اإلنشامشروع أعم
  تودعات سترة الصناعية).بمنطقة (مس

 

 RFP/EDM/2021/07   3 مناقصة

  138,600.000 
 

شركة التميمي لخدمات الشؤون  
 القانونية 

1 
 

مات الخد
والمزايدات 

 مارث تواالس

إدامة   ن القانونية لشركةت الشؤوخدما رتوفي
  والشركات التابعة لها

 

 RFP/EDM/2022/01 4 مناقصة

بالدينار  مجموع الترسيات  3,239,832.000
 ني: البحري

     
 

 

 ذ.م.ميد شركة بابكو للتزو

 # رقم المناقصة  عالنو الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ىعمالت أخر

  337,162.980 
 

COMARCH MIDDLE 
EAST 

1 
 

برنامج الوالء لعمالء   وإدارةتطوير وتنفيذ  النفط
  للتزويد  شركة بابكول

 

 TB22006 1 مناقصة
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 24 من 7 صفحة 
 

DETECTION & 
AUTOMATION 

 

  لعام ين للطيران امبنى المسافر
 

  40,000.000 
 

THALES AND SITA 1 
 

ولوجيا المعلومات  دعم وصيانة أنظمة تكن الطيران 
التابعة لمشروع تحديث مطار   واالتصاالت

 البحرين الدولي 

 BAC/289/2019 2 تمديد 

  5,169,447.000 
 

LEIDOS SECURITY 
DETECTION & 
AUTOMATION 

1 

 

الخدمات 
 توالمزايدا

 رثماستالاو

Annual Maintenance Contract 
for Leidos Equipment at 

Bahrain International Airport  
 

 RFP/BAC/2022/04 3 مناقصة

  195,953.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

والدعم  الالسلكية  كة البياناتخدمة دعم شب الطيران 
الصوتي عبر بروتوكول اإلنترنت في مطار 

  ولي لدن اريحالب
 

 RFP/BAC/2022/10 4 مناقصة

  116,420.000 
 

INTERTEC SYSTEMS 
WLL 

1 
 

 PRIVILEGE ACCESS الطيران 
MANAGEMENT (PAM) & 
ZERO TRUST SOLUTION 

 

 RFP/BAC/2022/11 5 مناقصة

  138,200.000 
 

ADPI 1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

DATA CENTER DISASTER 
RECOVERY CONSULTANT 

 RFP/BAC/2022/05 6 اقصةنم

  187,260.000 
 

BAHRAIN CAR PARKS 
CO. B.S.C. 

1 
 

  مواقف السيارات  إدارةالدعم والصيانة لنظام  طيران لا
 

 RFP/BAC/2022/16   7 مناقصة

  299,970.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

Managed Security Services 
Provider (MSSP) 

 RFP/BAC/2022/06 8 مناقصة

ار  مجموع الترسيات بالدين  6,243,250.000
 البحريني: 

      

  
 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  58,277.620 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 تاالخدم
 اتايدلمزاو

 رواالستثما

Medical Insurance for 
Mumtalakat Group Employees  

 TC/0030/2017 1 تمديد 

   
 

 24 من 8 صفحة 
 

  19,770.000 
 

INTERSTATE 
CREATIVE PARTNERS 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

Website Design and 
Development – Mumtalakat 
and its Local Investments 

SPV)(icle Veh seoSpecial Purp 

أمر 
 يريتغي 

TC/003/2020 2 

  315,000.000 
 

KEYPOINT BUSINESS 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
ايدات والمز

 مارواالستث 

  إعارة موظف للشؤون المالية 
 

 RFP-BMHC-005-2022 3 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   393,047.620
 البحريني: 

      

 شركة نفط البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع وعالموض القطاع  # ائز العطاء الف ي نبحري ناريد ىعمالت أخر

  50,000.000 
 

ALI RASHID AL AMIN 
CO 

1 
 

المعدات و المواد  SUPPLY OF LOCAL REGIONAL 
THAI AND IMPORTED FRUITS 

AND VEGETABLES FOR BAPCO 
CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL 

AND REFINERY CAFETERIA  

 Q083657(24) 1 تجديد

  13,968,067.315 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

 PURCHASE AND REMOVAL OF النفط
SCRAPPED MATERIAL FROM 
BAPCO REFINERY SALVAGE 

YARD 

 T38139 (19) 2 مزايدة

  289,625.000 
 

MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC 

1 
 

 تعالرافعمال ا خدمات عقد زمني لتوفير  النفط
  تاسنو 5مدة ل

 

 T30894(11)   3 مناقصة

  365,000.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

ظيمي وتقييم الكفاءات هيكل التنمراجعة ال النفط
  وتحديد المالمح القيادية للشركة 

 

 T48231 (24) 4 مناقصة

USD 45,177.000 17,076.906* 
 

DNV GL AS 1 
 

 PROVISION OF النفط
MAINTENANCE SUPPORT 

SERVICE FOR TARO 
SOFTWARE  

 C150144 5 تجديد

  11,969,760.000 
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 

 

ات مناولة الكبريت والشحن وتحميل  خدم النفط
 السفن 

 T39134 (43) 6 مناقصة
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 24 من 10 صفحة 
 

  92,920.000 
 

MIDDLE EAST 
TECHNICAL CO. WLL 

1 
 

 PURCHASE 24 INCH GATE النفط
VALVE AND NON-SLAM 

CHECK VALVE 
 

 Q30651 (56) 16 مناقصة

  1,605,294.000 
 

ASPEN TECHNOLOGY 
INC 

1 
 

ت للترخيص سنوا 5عقد زمني لمدة  النفط
  ASPENTECHرامج باستخدام ب

 

 T51648 (09) 17 ةمناقص

  146,706.000 
 

KHAYBER TRADING 
COMPANY 

1 
 

ألنظمة إنذار   والصيانةلدعم ادمات خير فوت النفط
  الحريق للمباني

 

 T48108(11) 18 مناقصة

  150,000.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 T180143 (TSD) 19 يد تمد النتروجين المسال توريد النفط

  88,639.180 
 

H AL DHAEN BOATS 
W.L.L 

1 
 

 Q46192 (32) 20 مناقصة شراء زورق دورية أمن بمقطورة النفط

مجموع الترسيات بالدينار   35,769,811.597
 البحريني: 

      

 مارك الج شئون

 # صة لمناق رقم ا النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  خرىعمالت أ

  76,800.000 
 

BATELCO 
 Atyaf ركةن ش مبدالَ 

Esolutions Co.  

1 

 

ءات  اإلنشا
واالستشارات  

 الهندسية

  2مشروع أفق  ألداره افيةرشالات اخدمال
  
 

 CA/TCS/04/2021   1 مناقصة

ينار  لدبامجموع الترسيات  76,800.000
 ني: البحري

      

  
 طيران الخليج 

 # رقم المناقصة  النوع عوضوالم القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى

  38,776.000 
 

ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS 

1 
 

والمحمولة المكتبية  ة الحاسوبهزجء أارش الطيران 
  والشاشات

 

أمر 
 تغييري

21 -04 -2286 -BTB 1 

  43,741,763.000 
 

WORLDPAY 1 
 

  تنفيذ خدمة بوابة الدفع اإللكترونية الطيران 
 

 BTB 2- 2289- 05- 21 مناقصة

  126,064.000 
 

SHIVAM SARL 1 
 

يعات عام للمسافرين (عبر وكيل مب  الطيران   BTB 3- 2338- 11- 21 مناقصة

   
 

 24 من 9 صفحة 
 

  1,477,028.000 
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 

 

مع قيل لثاتوفير خدمات استئجار النقل  النفط
  ّواقسال

 

 T33096(11) 7 مناقصة

  300,000.000 
 

ALJAZEERA 
ENGINEERING 

1 
 

استئجار وحدات تكييف الهواء ومولدات  النفط
 الطاقة 

أمر 
 تغييري

T190051 (54) 8 

  -1,999,999.750 
 

BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L 

1 
 

خدمة إعداد وصباغة الخزانات ومرافق  النفط
 شركة ال التشغيل في

أمر 
 غييريت

T170125 (28) 9 

  1,999,999.750 
 

R.B HILTON 1 
 

مرافق اغة الخزانات وخدمة إعداد وصب النفط
 التشغيل في الشركة 

أمر 
 تغييري

T170125 (28) 10 

USD 753,198.000 284,708.844* 
 

SIEMENS 
ENERGY LLC 

1 
 

سنوات لتقديم الخدمات  5عقد زمني لمدة  النفط
  ة صيانللية ارشاالست

 

 T30323 (11)  11 مناقصة

  558,000.000 
 

MOHAMED 
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 

 

هربائية تعمل  تأجير وتشغيل مولدات ك النفط
  بالديزل لشبكة كهرباء العوالي

 

 T48356(43) 12 مناقصة

USD 10,705,784.000 4,046,786.352* 
 

يتم دفع المجموع الكلي  
على مجموعة من  

  اصة بالخ اتكالشر
PROPERTY 

AND LIABILITY 
INSURANCE 

PROGRAM 

1 

 

 T070177 A 13 ديدجت الغطاء التأميني للشركة النفط

  76,735.000 
 

MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L 

1 
 

لة  فايات وإزاحاويات النتقديم خدمات  النفط
  ايات النف

 

 T30657(11) 14 مناقصة

  201,947.000 
 

BAHRAIN SHIP 
REPAIRING & 
ENGINEERING CO 

1 

  81,518.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY 

2 

  المجموع (د.ب.):  283,465
 

ن  نواع مختلفة من السفجدولة عملية صيانة أ النفط
  2022لعام 

 

 T48469 (56) 15 مناقصة



العدد: 3630 – الخميس 22 سبتمبر 2022

31

   
 

 24 من 11 صفحة 
 

  ربالمغ ت) فيرن تاإلن
 

  405,799.000 
 

INTER PARTNER 
ASSISTANCE  

1 
 

ن راطيلا  APPOINTMENT OF A 
TRAVEL INSURANCE 

PROVIDER 

 BTB 4- 2336- 11- 21 مناقصة

  30,191.000 
 

GLAVUPDK 1 
 

 APPOINTMENT OF THE الطيران 
COUNTRY MANAGER IN 

MOSCOW 

 TB/32452/2022 5 تمديد 

  20,480.000 
 

MR. SOHAIL AND MR. 
YASIN SULEMAN  

1 
 

 GULF AIR OFFICES LEASE الطيران 
AGREEMENT 

 TB/12988/2010 6 تجديد

  97,416.000 
 

KAIRSY PHEROJSHAH 
DUMASIA 

1 
 

خدمات الشؤون الضريبية في مقدم لتعيين  ان الطير
  محطة الهند

 

 BTB 7- 2343- 12- 21 مناقصة

  235,732.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY 

1 

  14,475.000 
 

ITALIAN FOOTWEAR 
SOLUTION 

2 

  المجموع (د.ب.):  250,207
 

الرسمي لطيران الخليج   شراء أحذية للزي الطيران 
  ية األمان وأحذ

 

 BTB 8- 2311- 07- 21 قصةمنا

  29,114.000 
 

AVIAREPS TOURISM 1 
 

 PASSENGER GENERAL الطيران 
SALES AGENT (GSA) IN 

NETHERLANDS. 

 TB/22568/2016 9 تجديد

  67,801.000 
 

SPIRIANT BAHRAIN 
LTD 

1 
 

توريد أنواع مختلفة من أدوات الخدمة لفئة   الطيران 
 لزجاجيةيات واألواني االصين - الصقر 

 BTB 10- 1890- 09- 18 ديد مت

  1,175,233.000 
 

SWISSPORT OMAN 
SERVICES GHA 

1 
 

ران طيال  APPOINTMENT OF GROUND 
HANDLING AGENT (GHA) AT 
MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT (MCT) 

 BTB 11- 1991- 06- 19 تجديد

  18,898.000 
 

DISCOVER 
MOMENTUM 

1 
 

 GENERAL SALES AGENT الطيران 
AGREEMENT IN SPAIN 

 TB/8230/2008 12 تجديد

  1,527,917.000 
 

TEAM COLLECTIVE 
DMCC  

1 
 

طيران لا  ACQUISITION AND 
IMPLEMENTATION OF NEW 

CONTENT/ DIGITAL 

 BTB   13- 2320- 09- 21 مناقصة

   
 

 24 من 12 صفحة 
 

EXPERIENCE 
MANAGEMENT SYSTEM 

FOR GULFAIR.COM 

  71,399.000 
 

BEST WESTERN 
CAVALIERY DELLA 
CORONA 

1 

 

 CREW ACCOMMODATION IN الطيران 
MILAN (MXP), ITALY 

 TB/32235/2022 14 ةقصامن

  3,016,732.000 
 

SWISSPORT SAUDI 
ARABIA 

1 
 

 GROUND HANDLING الطيران 
SERVICES IN KINGDOM OF 

SAUDI ARABIA (KSA) 

 TB/32661/2022 15 مناقصة

  17,489.000 
 

SPIRIANT BAHRAIN 
LTD 

1 
 

الخدمة لفئة  تلفة من أدوات توريد أنواع مخ الطيران 
 الزجاجية انيواألونيات صيل ا - الصقر 

أمر 
 تغييري

18 -09 -1890 -BTB 16 

  35,670.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

1 
 

والمحمولة المكتبية  الحاسوبشراء أجهزة  الطيران 
  والشاشات

 

أمر 
 تغييري

21 -04 -2286 -BTB 17 

  -33,162.000 
 

HOLIDAY INN 
BANGKOK HOTEL 

1 
 

 CREW ACCOMMODATION IN الطيران 
BANGKOK INTERNATIONAL 

AIRPORT 

أمر 
 تغييري

TB/32283/2022 18 

  160,800.000 
 

KLM - ROYAL DUTCH 
AIRLINES 

1 
 

الدعم الفني والصيانة في مطار بانكوك   الطيران 
 لند تاي - الدولي 

 BTB 19- 1925- 01- 19 تجديد

  1,182,240.000 
 

BAHRAIN LIMO 1 
 

ي  ليج فان الخيرطخدمات النقل لشركة  الطيران 
 ملكة البحرينم

 BTB 20- 1971- 05- 19 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   51,980,827.000
 لبحريني: ا

      

  
 االقتصاديةمجلس التنمية 

 # رقم المناقصة  النوع ضوعالمو اع القط # ز الفائ العطاء دينار بحريني  عمالت أخرى

  129,106.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات 
يدات زاموال
 ثماراالستو

التنمية  سعالمية لمجلر موارد شبكات توفي
2021 االقتصادية  

 RFP/09-2020/010   1 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   129,106.000
 البحريني: 
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 24 من 14 صفحة 
 

 واآلثار  هيئة البحرين للثقافة

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

  34,650.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

خدمات ال
والمزايدات 

 ارالستثموا

يانة العناصر النشطة لشبكة تقنية ص
 المعلومات  

 INT1-2021 1 تجديد

  172,590.000 
 

EMAAR ENGINEERING  1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

والتصميم المعماري  الخدمات االستشارية 
 وتأهيل مبنى بلدية المنامة  رميمروع تلمش

 TB/32206/2022 2 مناقصة

ت بالدينار  رسياوع التمجم 207,240.000
 البحريني: 

      

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # ائز العطاء الف دينار بحريني  عمالت أخرى

  30,560.000 
 

SEPIA TECHNOLOGIES 1 
 

ت خدماال
والمزايدات 
 واالستثمار

تركيب وتشغيل نظام المبيعات  توريد و
ن الدولي للمعارض بحريركز اللمطاعم م

  والمؤتمرات الجديد
 

 BTEA/228/2022   1 مناقصة

  109,106.800 
 

AL SHAYA TRADING 
COMPANY  

1 
 

الشخصيات   توريد وتركيب اثاث مجلس كبار  المواد والمعدات 
 العالمي للمعارض حرينز البوالبهو لمرك

 BTEA/236/2022 2 مناقصة

  ينارت بالدمجموع الترسيا 139,666.800
 البحريني: 

      

  
 هيئة التخطيط والتطوير العمراني

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع قطاع ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  19,200.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات 
 يداتاوالمز

 واالستثمار

يدي العاملة المتخصصة بتقنية تزويد األ
 المعلومات 

أمر 
 يريتغي 

TB/27823/2019 1 

مجموع الترسيات بالدينار   19,200.000
 البحريني: 

      

 هيئة الكهرباء والماء

 # اقصة رقم المن النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  339,938.280 
 

SAMA SAFETY & 1  الخدمات ماية وإخماد الحريق الح أنظمة  أعمال صيانة  RP-ISSD 1- 055- 2022 مناقصة

   
 

 24 من 13 صفحة 
 

 مجلس الشورى 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع اع قطال # العطاء الفائز  ي بحرينار دين عمالت أخرى

  48,998.400 
 

SIXPENCE HR 
SOLUTIONS W.L.L. 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

على بناء  ) مبرمجين للعمل2تعاقد لخدمة (
  ديدة بمجلس الشورى وصيانة المشاريع الج

 

 BTB(5/2021/SHURA) 1/90/2022 مناقصة

دينار  مجموع الترسيات بال 48,998.400
 البحريني: 

      

 مجلس المناقصات والمزايدات

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ني بحري ناريد رىخأالت مع

  38,332.800 
 

ATYAF ESOLUTIONS 
CO. 

1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

MANPOWER FOR E-
TENDERING SYSTEM 

 TB/4462 1 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   38,332.800
 البحريني: 

      

 األولية  اية الصحيةعلرامراكز 

 # قصة رقم المنا النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  8,140.000 
 

A.A CAR RENTAL 
CO.W.L.L 

1 
 

الخدمات 
المزايدات و

 واالستثمار

رعاية الصحية  سواق لمراكز ال 10توفير 
 األولية

 TB/32424/2022 1 تمديد 

سيات بالدينار  الترمجموع  8,140.000
 البحريني: 

      

  
 مركز عيسى الثقافي

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

  8,784.600 
 

FIRST CHOICE 
CLEANING SERVICES 
CO W.L.L 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 RFP/ICC/2020/1 1 يد تمد لثقافيز عيسى اخدمات النظافة بمرك

مجموع الترسيات بالدينار   8,784.600
 البحريني: 
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 24 من 15 صفحة 
 

SECURITY 
 

والمزايدات 
 واالستثمار

  بمختلف المواقع التابعة لهيئة الكهرباء والماء 
 

  67,722.000 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 الستثماروا

 RP-FRSD   2- 032- 2017 تمديد  يلة ت ثقا استئجار مركب

  40,740.000 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

SUPPLY OF MOBILE 
CLOSED USER GROUP 

(CUG)  

 RM-FRSD 3- 228- 2017 تمديد 

  21,930.557 
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L. L 

1 
 

الخدمات 
دات والمزاي

 واالستثمار

صيانة مبنى العناية بالمشتركين التابع لهيئة 
 الجفير  نطقةماء بم الكهرباء وال

 RP-FRSD   4- 192- 2017 تمديد 

  16,200.000 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

إيجاد مصادر خارجية إلدارة وتشغيل قاعدة  
 ARCSDE DATABASE البيانات

 RP-GIS 5- 009- 2019 تمديد 

  99,715.000 
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI 

1 

 

 تالخدما
 لمزايداتوا

 واالستثمار

MAINTENANCE SERVICES 
FOR ABB 

ELECTROMAGNETIC 
WATER METERS  

 RP-WDD 6- 063- 2022 مناقصة

  40,952.143 
 

MODERN 
MECHANICAL, 
ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO 

1 

 

 الخدمات
مزايدات وال

 واالستثمار

 RP-FRSD 7- 001- 2019 تمديد   والمعداتاستئجار المركبات الثقيلة 

  805,375.000 
 

EMCO COMPANY 1 
 

وحدة عدادات ذكية من 15000شراء عدد   المعدات المواد و
 ISKRAEMECO-NBIOTنوع 

 TB/31287/2021 8 مناقصة

  -
110,142.270 

 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  تغيير اتجاه مجرى الماء من داخل أرض
    خارجها إلى ةالهيئ

 

أمر 
 تغييري

2021 -151 -PP-FRSD  9 

  241,187.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

 الخدمات
والمزايدات 
 واالستثمار

تزويد خدمات إدارة شبكة تكنولوجيا 
 معلومات  ال

 RP-ISD 10- 077- 2022 مناقصة

  2,705.000 
 

 1 العالمية للهندسة الكهربائية 

  56,840.000 
 

AMEERI STORES 2 

 PT/CSD/ZA/2021/151  11  صةقمنا  قابسات ثنائية معدنية   المواد والمعدات 

   
 

 24 من 16 صفحة 
 

  ): المجموع (د.ب. 59,545.000
 

  32,860.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2022/029  12  مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   1,656,022.71
 البحريني: 

      

 االتصاالت ظيم يئة تنه

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

USD 422,000.000 159,516.000* 
 

DIRECTIQUE 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 االستثمارو

  خدمات الجوال جودةمات لقياس خد
في المناطق  الثابتةواسعة النطاق  الخدماتو

 المفتوحة

 TRA/RFP/2019/056 1 جديدت

مجموع الترسيات بالدينار   159,516.000
 البحريني: 

      

 هيئة تنظيم سوق العمل 

 # ناقصة المرقم  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  5,838.980 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

PROVISION OF TEMPORARY 
TECHNICAL SUPPORT 

أمر 
 تغييري

TB/5829/2007 1 

مجموع الترسيات بالدينار   5,838.980
 حريني: الب

      

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 # قم المناقصة ر النوع موضوعال ع القطا # العطاء الفائز  ار بحريني دين عمالت أخرى

  1,315.652 
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

التأمين الصحي لموظفي هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

 

أمر 
 غييريت

BQA/DHF/2021/01   1 

الترسيات بالدينار   مجموع 1,315.652
 يني: البحر

      

  
 لتخطيط العمرانيوا سكانوزارة اإل

 # رقم المناقصة  لنوعا ضوعالمو ع القطا # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  29,565.800 
 

SALAHUDDIN 
SOFTECH SOLUTION 

1 
 

 الخدمات
 والمزايدات

MAINTENANCE CONTRACT 
FOR COMPUTER 

 TB/22034/2016 1 تجديد

   
 

 24 من 17 صفحة 
 

الستثماروا  SOFTWARE 
الترسيات بالدينار   جموعم 29,565.800

 البحريني: 
      

  
 وزارة األشغال

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ريني نار بح دي عمالت أخرى

  244,312.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ةالهندسي

وخط  B1 ة الضخإعادة تشغيل محط
الصرف الصحي الناقل لمياه الصرف  

 الصحي من المحرق إلى المنامة  

 SES-21/0021 1 ناقصةم

  46,576.265 
 

AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.  

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 سيةالهند

مشروع شبكة مياه الصرف الصحي في  
  انية المرحلة الث – 1038مجمع  –صدد  

 

 SES-15/0003A   2 مناقصة

  1,982,992.727 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

  تنشاءااإل
ستشارات  واال

 الهندسية

  –الجزء الجنوبي  575تطوير طرق مجمع 
  الصحي   والصرفالجنبية أعمال الطرق 
 

 RDS-21/0101 3 اقصةمن

  259,900.000 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

ءات  اإلنشا
واالستشارات  

 الهندسية

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سار الثانوية 
  تبنالل

 

 BMD-22/0014   4 ةمناقص

  3,824,117.143 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 الهندسية

مشروع بناء محطة المعالجة األولية في  
  حد الصناعية منطقة ال

 

 SES-19/0063   5 مناقصة

  197,500.000 
 

TILKE GMBH & CO. KG 1 
 

الخدمات 
ات يدوالمزا

 ارستثمواال

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف 
لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات 

 جنوبيةديد بالمحافظة الالج

 SP/2017/6 6 تمديد 

  166,888.027 
 

ALWARDI 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
ت  واالستشارا

 هندسيةال

مجمع  –  2103و  2161تطوير طريقي 
321  
 

 RDS-16/0012 7 مناقصة

  197,801.958 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 هندسيةال

يانة الشاملة لمدرسة نسيبة بنت  أعمال الص
  كعب االبتدائية للبنات 

 

 BMD-22/0023   8 مناقصة

  259,957.363 
 

AL NOSAIF 1   اإلنشاءات وصيل مياه المعالجة في منطقة روع تمش  SES-22/0015 9 مناقصة
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 24 من 18 صفحة 
 

CONTRACTING CO. 
W.L. L 

 

ارات  واالستش
 سيةالهند

  733الناصفة مجمع 
 

  46,770.000 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ندسيةاله

ت الخضراء ونظام سطحاللمأعمال الصيانة 
فروسية وسباق الخيل  الري لنادي راشد لل

 ر بمنطقة الصخي

 BMD-19/0016 10 دتجدي

  313,901.120 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

اءات  اإلنش
واالستشارات  

 الهندسية

الخدمات االستشارية لتصميم شبكات 
  –الصحي في مناطق مختلفة الصرف  

  رحلة الثانيةالم
 

 SES-21/0014 11 مناقصة

  380,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 

  380,000.000 
 

BETA CONTRACTING 2 

  .): المجموع (د.ب 760,000.000
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 لهندسيةا

المقاولة الزمنية ألعمال الخطوط األرضية  
  ) 2023- 2022للشوارع (

 

 RDS-21/0086 12 مناقصة

لدينار  مجموع الترسيات با 8,300,716.603
 البحريني: 

      

 ليم والتع وزارة التربية

 # رقم المناقصة  لنوعا الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  مالت أخرىع

  9,750.000 
 

 1 دائرة األوقاف الجعفرية 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

وزارة   لمباني المستأجرة من قبلعقود ا
 والتعليم  التربية

 TB/22553/2016 1 تجديد

  114,582.000 
 

 1 أحمد العلوي  محمود السيد ورثة
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

عقود المباني المستأجرة من قبل وزارة 
 تربية والتعليم ال

 TB/22553/2016 2 تجديد

  180,000.000 
 

 1 ةاألوقاف السني
 

الخدمات 
ت والمزايدا

 واالستثمار

عقود المباني المستأجرة من قبل وزارة 
 التربية والتعليم 

 TB/22553/2016 3 جديدت

  65,670.000 
 

NATIONAL BOOKSHOP 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 PROJECTب اللغة اإلنجليزية توفير كت 
SUCCESS  للمرحلة الثانوية للتعليم

 لمهنيالفني وا

 M/41/2021 4 مناقصة

  369,184.200 
 

AWAL STATIONERY 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

للغة االنجليزية للتعليم األساسي  كتب ا توفير
 FAMILY AND FRIENDS سلسلة

 M/40/2021 5 مناقصة

   
 

 24 من 17 صفحة 
 

الستثماروا  SOFTWARE 
الترسيات بالدينار   جموعم 29,565.800

 البحريني: 
      

  
 وزارة األشغال

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ريني نار بح دي عمالت أخرى

  244,312.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ةالهندسي

وخط  B1 ة الضخإعادة تشغيل محط
الصرف الصحي الناقل لمياه الصرف  

 الصحي من المحرق إلى المنامة  

 SES-21/0021 1 ناقصةم

  46,576.265 
 

AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.  

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 سيةالهند

مشروع شبكة مياه الصرف الصحي في  
  انية المرحلة الث – 1038مجمع  –صدد  

 

 SES-15/0003A   2 مناقصة

  1,982,992.727 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

  تنشاءااإل
ستشارات  واال

 الهندسية

  –الجزء الجنوبي  575تطوير طرق مجمع 
  الصحي   والصرفالجنبية أعمال الطرق 
 

 RDS-21/0101 3 اقصةمن

  259,900.000 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

ءات  اإلنشا
واالستشارات  

 الهندسية

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سار الثانوية 
  تبنالل

 

 BMD-22/0014   4 ةمناقص

  3,824,117.143 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 الهندسية

مشروع بناء محطة المعالجة األولية في  
  حد الصناعية منطقة ال

 

 SES-19/0063   5 مناقصة

  197,500.000 
 

TILKE GMBH & CO. KG 1 
 

الخدمات 
ات يدوالمزا

 ارستثمواال

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف 
لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات 

 جنوبيةديد بالمحافظة الالج

 SP/2017/6 6 تمديد 

  166,888.027 
 

ALWARDI 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
ت  واالستشارا

 هندسيةال

مجمع  –  2103و  2161تطوير طريقي 
321  
 

 RDS-16/0012 7 مناقصة

  197,801.958 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 هندسيةال

يانة الشاملة لمدرسة نسيبة بنت  أعمال الص
  كعب االبتدائية للبنات 

 

 BMD-22/0023   8 مناقصة

  259,957.363 
 

AL NOSAIF 1   اإلنشاءات وصيل مياه المعالجة في منطقة روع تمش  SES-22/0015 9 مناقصة

   
 

 24 من 19 صفحة 
 

مجموع الترسيات بالدينار   739,186.200
 البحريني: 

      

 ة وزارة التنمية االجتماعي

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى

  134,655.800 
 

SALAM ENTERPRISES 
CO 

1 

  233,305.000 
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

2 

  المجموع (د.ب.):  367,960.800
 

  توفير أثاث لمجمع الرعاية االجتماعية المواد والمعدات 
 

 RFP/MLSD/2021/18   1 مناقصة

  43,276.000 
 

BIN HINDI 
INFORMATECS 

1 
 

مع الرعاية  ية لمجلكترونتوفير األجهزة اإل المواد والمعدات 
  االجتماعية

 

 RFP/MLSD/2022/23 2 مناقصة

  مجموع الترسيات بالدينار 411,236.800
 البحريني: 

      

 الشورى والنواب سيشئون مجل وزارة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # لفائز العطاء ا دينار بحريني  ىعمالت أخر

  111,720.000 
 

NATIONAL HOTELS 
COMPANY B.S.C. 
(DIPLOMAT HOTEL) 

1 

 

ات الخدم
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/19265/2014 1 تجديد لومات استئجار مكاتب في مبنى برج الدب

ينار  وع الترسيات بالدمجم 111,720.000
 البحريني: 

      

  
 ة الصحة وزار

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

  342,071.400 
 

QUICK ZEBRA 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

التنظيفات لعدد من المواقع  توفير خدمات 
  ة بوزارة الصحة المختلف

  

 MOH/118/2019 1 تجديد

  267,300.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
 زايداتلموا

 ثمارواالست

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع  
 ة المختلفة بوزارة الصح 

 MOH/118/2019 2 تجديد
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 24 من 19 صفحة 
 

مجموع الترسيات بالدينار   739,186.200
 البحريني: 

      

 ة وزارة التنمية االجتماعي

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى

  134,655.800 
 

SALAM ENTERPRISES 
CO 

1 

  233,305.000 
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

2 

  المجموع (د.ب.):  367,960.800
 

  توفير أثاث لمجمع الرعاية االجتماعية المواد والمعدات 
 

 RFP/MLSD/2021/18   1 مناقصة

  43,276.000 
 

BIN HINDI 
INFORMATECS 

1 
 

مع الرعاية  ية لمجلكترونتوفير األجهزة اإل المواد والمعدات 
  االجتماعية

 

 RFP/MLSD/2022/23 2 مناقصة

  مجموع الترسيات بالدينار 411,236.800
 البحريني: 

      

 الشورى والنواب سيشئون مجل وزارة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # لفائز العطاء ا دينار بحريني  ىعمالت أخر

  111,720.000 
 

NATIONAL HOTELS 
COMPANY B.S.C. 
(DIPLOMAT HOTEL) 

1 

 

ات الخدم
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/19265/2014 1 تجديد لومات استئجار مكاتب في مبنى برج الدب

ينار  وع الترسيات بالدمجم 111,720.000
 البحريني: 

      

  
 ة الصحة وزار

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

  342,071.400 
 

QUICK ZEBRA 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

التنظيفات لعدد من المواقع  توفير خدمات 
  ة بوزارة الصحة المختلف

  

 MOH/118/2019 1 تجديد

  267,300.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
 زايداتلموا

 ثمارواالست

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع  
 ة المختلفة بوزارة الصح 

 MOH/118/2019 2 تجديد

   
 

 24 من 20 صفحة 
 

  81,378.000 
 

CLEANCO W.L. L 1 
 

لخدمات ا
والمزايدات 
 واالستثمار

ع  المواق د منفير خدمات التنظيفات لعدتو
  المختلفة بوزارة الصحة 

 

 MOH/118/2019 3 تجديد

  1,666.500 
 

ALMOAYYED 
CLEANING & 
MAINTENANCE W.L. L 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

من المواقع  توفير خدمات التنظيفات لعدد 
 لصحة المختلفة بوزارة ا

 MOH/118/2019 4 تمديد 

  47,731.200 
 

ALMOAYYED 
CLEANING & 
MAINTENANCE W.L. L 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

ات لمركز بتلكو  التنظيفخدمات توفير 
  الصحي 

 

 MOH/114/2019 5 تجديد

  295,846.000 
 

QUICK ZEBRA 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

فير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع  تو
  المختلفة بوزارة الصحة 

 

 MOH/118/2019 6 دتجدي

  254,200.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 الستثماروا

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع  
  الصحة المختلفة بوزارة 

 

 MOH/118/2019 7 تجديد

  77,922.000 
 

CLEANCO W.L. L 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 تثماراالسو

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع  
  حة بوزارة الصالمختلفة 

 

 MOH/118/2019 8 ديدتج

  199,045.000 
 

GULF PHARMACIES 
W.L. L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 LIBRA FREESTYLE ادةتوفير م
SSENSOR   

 TB/32410/2022 9 مناقصة

  186,595.200 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L. L 

1 
 

 TB/32450/2022 10 مناقصة أدوية مطلوبة بصفة االستعجال المواد والمعدات 

  210,904.155 
 

ALJISHI EST. W.L. L 1 

  11,144.210 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

2 

  2,378,754.302 
 

BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE 

3 

  667,597.690 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

4 

  194,008.500 
 

CIGALAH PHARMACY 5 

خالل   الشراء الموحد لمناقصة األدوية من المواد والمعدات 
 حة لدول مجلس التعاونمجلس الص

 GHC-42/2021 11 مناقصة
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 24 من 22 صفحة 
 

  876,477.000 
 

AWAL REFRIGERATION 
& A/C WORKSHOP 

1 
 

ت المغسلة عداتوريد وتركيب وتشغيل م  المواد والمعدات 
  لمركز الرعاية لإلقامة الطويلة بالمحرق

 

 MOH/107/2021   16 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   16,479,684.721
 البحريني: 

      

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة  النوع وضوعالم القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  خرىأعمالت 

  166,289.000 
 

ARTHUR D LITTLE 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 ة لمملكةالسياحي اتيجيةمراجعة االستر
 )  2026 – 2022البحرين (

 HFR/04/2022 1 مناقصة

  7,700.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

 تالخدما
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27158/2019 2 تجديد ستثمارات الحكومية لتدقيق على إدارة االا

مجموع الترسيات بالدينار   173,989.000
 البحريني: 

      

 ت االتصاالصالت ووزارة الموا

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ت أخرىعمال

  332,824.800 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

 لخدماتا
 والمزايدات
 واالستثمار

PROCUREMENT OF TEXT 
(NAVTEX) SERVICE 

 TB/12337/2010 1 تجديد

  71,986.200 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

مناقصة توفير سعاة بريد/ فارز بريد لبريد 
 البحرين

 MTT/POST/02/2019   2 تمديد 

  162,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS 

1 

 

الخدمات 
زايدات المو

 واالستثمار

عقد مناولة البريد وفحص األكياس البريدية  
 ر البحرين الدولي إلى مطاوا من نقلهو

 TB/26535/2019 3 تجديد

  53,240.000 
 

MIDDLE EAST 
NAVIGATION AIDS 
SERVICES - MENAS 

1 

 

 الخدمات
والمزايدات 

 مارواالستث 

  ينمملكة البحر مياهالعالمات البحرية في 
 

 MTT/PMA/01/2022   4 مناقصة

  344,400.000 
 

THE RITZ-CARLTON 
HOTEL COMPANY, 
L.L.C 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

توفير خدمات التموين لشاليهات معرض 
  2022البحرين الدولي للطيران 

 

 MTT/BIAS/04/2022 5 مناقصة

   
 

 24 من 21 صفحة 
 

  21,945.130 
 

FOROOGHI PHARMACY 6 

  978,586.062 
 

GULF PHARMACIES 
W.L. L 

7 

  749,051.691 
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

8 

  357,820.872 
 

HASHIM PHARMACY 9 

  678,340.174 
 

JAFFAR PHARMACY 10 

  338,317.300 
 

NASSER PHARMACY 11 

  339,149.832 
 

MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED 

12 

  4,595,194.267 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L. L 

13 

  1,803,852.736 
 

YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN WLL 

14 

  21,924.000 
 

SUDAIR PHARMA  15 

  514.080 
 

EMCURE 
PHARMACEUTICALS 

16 

  موع (د.ب.): لمجا 13,347,105.001
 

  19,404.000 
 

MAGIC SHINE 
CLEANING 

1 
 

الخدمات 
مزايدات الو

 واالستثمار

مجمع مستخدم ب 7توفير خدمات عدد 
 السلمانية الطبي  

 MOH/124/2017   12 تجديد

  57,960.000 
 

UNISKILLS W.L. L 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 ماراالستث و

) منظف بمجمع السلمانية 19خدمات ( رتوفي
 الطبي 

 TB/29488/2020 13 تجديد

  8,140.000 
 

A A CAR RENTAL 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 ة لوزارةصحيسائق خدمات  15توفير 
 الصحة 

 MOH/100/2019 14 تمديد 

  416,843.420 
 

PROTECTS SECURITY 
SERVICES 

1 
 

ت الخدما
زايدات والم

 االستثمارو

توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من  
 المواقع الصحية  

 MOH/115/2015 15 تمديد 

   
 

 24 من 23 صفحة 
 

  216,900.000 
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

كية تجهيز وتحويل مأرب الطائرات المل
رين الدولي  رض البحرض لمعلصالة ع

  2022للطيران 
 

 MTT/BIAS / 08/2022 6 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   1,181,351.000
 بحريني: لا

      

 الزراعة وزارة شئون البلديات و

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع لقطاع ا # الفائز العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى

  3,960,000.000 
 

URBASER BAHRAIN 
CO W.L.L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

مشروع إدارة وتطوير مدفن عسكر 
 للمخلفات

 MUN/CMS/12/2018 1 تجديد

  35,784.000 
 

PLAN INK 1 
 

خدمات ال
والمزايدات 
 واالستثمار

من   2عدد  نيةإعالمواقع  وتشغيل تأجير
 شيخ حمدنوع يوني بول على جسر ال

 MUH/MM/IN/A40/2021 2 مزايدة

  80,699.850 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

  حرقالم صيانة ساحل البسيتين في
 

 MUN/MM/41/2022/M3 3 مناقصة

  13,016,456.960 
 

URBASER BAHRAIN 
Co.W.L.L 

1 
 

خدمات ال
المزايدات و

 واالستثمار

 القمامة وجمع النظافة أعمال خدمات
 والجنوبية الشمالية بمحافظتي

 MUN/17/2014 4 تجديد

  69,984.000 
 

 1 شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن
 

الخدمات 
دات زايموال

 واالستثمار

ق المنامة أسماك دلمون بسوانتفاع د عق
 314بمجمع - المركزي 

 TB/22340/2016 5 تجديد

  69,984.000 
 

DELMON FISH 1 
 

الخدمات 
ات والمزايد

 ستثمارواال

ق بسو شركة نادر وإبراهيمانتفاع د عق
 314بمجمع - المنامة المركزي 

 TB/22340/2016 6 تجديد

  719.400 
 

ZAYANI LEASING W. L. 
L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 7 تمديد  نوبية قة الج ات لبلدية المنطتأجير مركب

  3,857.700 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 
 

الخدمات 
لمزايدات وا

 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 8 تمديد  جنوبية تأجير مركبات لبلدية المنطقة ال
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 24 من 23 صفحة 
 

  216,900.000 
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

كية تجهيز وتحويل مأرب الطائرات المل
رين الدولي  رض البحرض لمعلصالة ع

  2022للطيران 
 

 MTT/BIAS / 08/2022 6 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   1,181,351.000
 بحريني: لا

      

 الزراعة وزارة شئون البلديات و

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع لقطاع ا # الفائز العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى

  3,960,000.000 
 

URBASER BAHRAIN 
CO W.L.L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

مشروع إدارة وتطوير مدفن عسكر 
 للمخلفات

 MUN/CMS/12/2018 1 تجديد

  35,784.000 
 

PLAN INK 1 
 

خدمات ال
والمزايدات 
 واالستثمار

من   2عدد  نيةإعالمواقع  وتشغيل تأجير
 شيخ حمدنوع يوني بول على جسر ال

 MUH/MM/IN/A40/2021 2 مزايدة

  80,699.850 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

  حرقالم صيانة ساحل البسيتين في
 

 MUN/MM/41/2022/M3 3 مناقصة

  13,016,456.960 
 

URBASER BAHRAIN 
Co.W.L.L 

1 
 

خدمات ال
المزايدات و

 واالستثمار

 القمامة وجمع النظافة أعمال خدمات
 والجنوبية الشمالية بمحافظتي

 MUN/17/2014 4 تجديد

  69,984.000 
 

 1 شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن
 

الخدمات 
دات زايموال

 واالستثمار

ق المنامة أسماك دلمون بسوانتفاع د عق
 314بمجمع - المركزي 

 TB/22340/2016 5 تجديد

  69,984.000 
 

DELMON FISH 1 
 

الخدمات 
ات والمزايد

 ستثمارواال

ق بسو شركة نادر وإبراهيمانتفاع د عق
 314بمجمع - المنامة المركزي 

 TB/22340/2016 6 تجديد

  719.400 
 

ZAYANI LEASING W. L. 
L 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 7 تمديد  نوبية قة الج ات لبلدية المنطتأجير مركب

  3,857.700 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 
 

الخدمات 
لمزايدات وا

 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 8 تمديد  جنوبية تأجير مركبات لبلدية المنطقة ال

   
 

 24 من 24 صفحة 
 

  23,544.000 
 

SALAHUDDIN 
SOFTECH SOLUTION 

1 
 

الخدمات 
يدات والمزا

 واالستثمار

 TB/32409/2022 9 تجديد نامج المايكروستيشنخيص برعقد دعم وترا

  11,156,604.030 
 

GULF CITY CLEANING 
CO 

1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 القمامة وجمع النظافة أعمال خدمات
 محرقلوا العاصمة بمحافظتي

 MUN/18/2014 10 تجديد

  45,579.280 
 

AROMA GARDEN & 
LANDSCAPING 

1 
 

ات الخدم
ايدات والمز

 واالستثمار

تشغيل وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة 
 )14, 13, 12, 11,  10سلمان (

 MUN/DP/40/2020 11 تمديد 

  15,120.000 
 

منصور ابراهيم يوسف  ل عبد الجلي
 العصفور

1 
 

 تالخدما
 والمزايدات
 واالستثمار

سكن الخبراء التايوانيين لشؤون الزراعة  
 والثروة البحرية

 IN/MUN/2021/05 12 جديدت

  -2,725,445.459 
 

 1 دلمون للخرسانة المخلوطة 
 

نشاءات  اإل
تشارات  واالس

 لهندسيةا

أمر  تزويد خرسانة جاهزة ومواد مسبوكة
 تغييري

RD/10/2009 13 

  500,000.000 
 

PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

يم الطرق والبنية رية لتصمالخدمات االستشا
 الصخير   - التحتية لمشروع تطوير الرفة 

 TB/30485/2021 14 مناقصة

  67,883.200 
 

 1 شركة كلين داون ذ.م.م 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 يةالهندس

طقة بلدية المن ي شفط مياه الصرف الصح
  الجنوبية

 

 MUN/SAM/46/2022 15 مناقصة

ينار  يات بالدمجموع الترس 26,320,770.961
 البحريني: 

      

  

  
 وزارة شئون الشباب والرياضة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # عطاء الفائز ال ر بحريني ادين رىعمالت أخ

  -4,500.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

 الخدمات
والمزايدات 

 الستثماروا

للعام   2030تجهيز مرافق مدينة الشباب 
2022 

أمر 
 تغييري

TB/32378/2022 1 

مجموع الترسيات بالدينار   4,500.000-
 البحريني: 

      
 

 لترسية األصلي بالعملة األخرى.* مبلغ ا           
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اإعلن باملزاد العلني

ـِعـها باملزاد العلني م�شروع )ون  ـرة عن و�شْ تعلن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ

الكائنة مبنطقة احلد،  الأر�ض  قطعة  على  واملقام  13 طابقًا  من  املكون  املبنى  وهو  �شنرتال(، 

والبالغة   ،196287 رقم  الوثيقة  عنها  ال�شادرة   11155/2016 رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل 

م�شاحة الأر�ض 1524،3 مرتًا مربعًا وم�شاحة البناء 14600 مرت مربع.

)اثنني  بحريني  دينار  مليونا   2.000.000/- مقداره  اأ�شا�شي  ب�شعر  املزاد  يبداأ  اأن  على 

مليون دينار بحريني(، وحددت يوم اخلمي�ض املوافق 6 اأكتوبر 2022م للمزايدة.

المــكان : مبنــى الأمانة العامة للمجل�ــض الأعلى للق�شاء بالمنطقة الدبلوما�شــية بالمنامة، الدور 

الأر�شي.

 الوقت: ال�شاعة 12.00 ظهرًا.

التاليني  الرقمني  على  )مزاد(  ب�شركة  الت�شال  املزايدة  يف  الرغبة  لديه  من  كل  فعلى 

اأعاله وذلك  دين  التاريخ ويف املكان والوقت املحدَّ اأو باحل�شور يف   ،  38000898  -38988808

مبوجب امل�شروع رقم )7( ل�شنة 2021 )ون �شنرتال(.

ة جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ

اإعلن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثة
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قائمة �شروط بيع م�شروع

)ون �شنرتال(

ـلة بناًء  ـرة، الـُم�َشـكَّ رت هذه القائمة مبعرفة جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ ُحـرِّ

املتعرثة،  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  ب�شاأن   2014 ل�شنة  بقانون رقم )66(  املر�شوم  على 

امل�شجلة  احلد،  مبنطقة  الكائنة  الأر�ض  قطعة  على  املقام  �شنرتال(  )ون  م�شروع  لبيع  وذلك 

مبوجب املقدمة رقم 11155/2016  ال�شادرة عنها الوثيقة رقم 196287.

اأواًل: �شبب البيع : يتم اتخاذ الإجراءات ببيع العقار بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير 

ـرة وِفْـقاً لحكم المادة الثامنة من المر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 ب�شاأن  العقارية المتعثِّ

ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة.  

ثانيــاً: و�شــف العقــار المبيــع : هــو عبــارة عــن مبنــى يتكون من 13 طابقــًا، 10 منهًا �شــكنية و3 

للَخـَدمات.

ثالثاً: مقدار الثمن االأ�شا�شي للعقار : تم تقدير الثمن الأ�شا�شي للعقار بمبلغ -/2.000.000 

مليــون دينــار بحرينــي )مليونــا دينــار بحريني( بناًء علــى تقدير لجنة ت�شــوية م�شــاريع التطوير 

مة لها. ـرة الم�شتِنـد اإلى تقرير الخبرة المقدَّ العقارية المتعثِّ

رابعاً: طريقة بيع الم�شروع: �شيتم بيع الم�شروع في المزاد العلني لدى الأمانة العامة للمجل�ض 

دين بالإعالن. الأعلى للق�شاء بالتاريخ والوقت المحدَّ

خام�شاً: �شروط البيع:

ـــق  دة بما يحقِّ 1- يتم بيع الم�شــروع �شفقة واحدة، ويجوز للجنة تجزئته وبيعه في �شفقات متعدِّ

م�شلحة الدائنين.

2- يلتزم َمـن يدخل المزاد باأْن ُيـْودع قبل انعقاد جل�شة البيع ال�شماَن البتدائي وهو ُعـ�ْشـر الثمن 

الأ�شا�شــي للمزاد، كما يلتزم الرا�شــي عليه المزاد باأن ُيـــْودع باقي الثمن خزانة وزارة العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف خالل اأ�شبوعين من �شيرورة قرار ُر�ُشـو البيع. 

3- على َمـن ير�شو عليه المزاد �شداد ن�شبة 2% من ُر�ُشـو المزاد كم�شاريف اإدارية.

4- يتــم ت�شــليم العقــار خاليــًا مــن اأي منقــولت لمن ير�شــو عليه المزاد بعد �شــداد كامــل الثمن 

والم�شروفات و�شيرورة قرار ُر�ُشـو البيع نهائيًا.

5- يتم ت�شليم العقار خاليًا من اأي رهون اأو حقوق عينية تَبِعـية.
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 االإعلنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�شاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة

اإعلن رقم )30( ل�سنة 2022

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نْقـل 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 الإبداع 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�ض 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 والـِمْلكية ال�شناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1862 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170105 :بلطلا مقر ]21[
 12/06/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/080265 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14198468.2 
[32] 17/12/2014  

 يبوروألا تاءاربلا بتكم ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،سردنأ ،دنولسروف -2 ،ناروغ ،نروبریدلأ -1 
 ناج ،ندورغ -5 ،زناھ ،سانرنیل -4 ،فلوأ ،كابملوھ
 نوسریب نافیتس
 يب ھیا امراف سوربمیا -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ةقیدح مولعلا دھعم اكسنیلوراك -1  :كلاملا ناونع
 .)دیوسلا( انلوس 65 171 2 نتیرفیدجوف
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[
 

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 9/50, A61K 
31/365 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: CN 102872062 A  
D2: EP 0638317 A1 

 
 لیثمتلا تابارطضاو ةنمسلا جالعل زوباراكألاو تاتسیلروألا نم ةلدعُم قالطأ ةبیكرت :عارتخالا مسا ]54

 ةلصلا تاذ يئاذغلا
 
 :صخلملا ]57[ 
  orlistat تاتسیلروألا نمضتت modified-release composition ةلدعُم قالطالا ةبیكرتب عارتخالا اذھ قلعتی 
 different release ةفلتخم قالطا جذامن عم ةدح ىلع ةلصفنم ءازجأ كلذ يف امب ،acarbose زوباراكألاو

patterns. لوألا ءزجلا )أ، G1، ةیلكلا ةعرجلا نم نزو/نزو %70 يلاوح ىلإ 5 يلاوح نمضتی total dose  
 ةیلكلا ةعرجلا نم نزو/نزو %95 يلاوح ىلإ 30 يلاوح نمضتی ،G2A ،يناثلا ءزجلا )ب ،acarbose زوباراكألل
 ةیلكلا ةعرجلا نم نزو/نزو %90 يلاوح ىلإ 10 يلاوح نمضتی ،G2B ،ثلاثلا ءزجلا )ج ،acarbose زوباراكألل
 ةیلكلا ةعرجلا نم نزو/نزو %80 يلاوح ىلإ 10 يلاوح نمضتی ،G3 ،عبارلا ءزجلا )د و ، orlistat تاتسیلوألل
 يف ،يلاوتلا ىلع ، orlistat تاتسیلروألاو acarbose زوباراكألل يلكلا زیكرتلا نوكیو ، orlistat تاتسیلروألل
 .نزو/نزو %100 ةبیكرتلا

 
 
 25 :ةیامحلا رصانع ددع
 



العدد: 3630 – الخميس 22 سبتمبر 2022

42

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1863 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170088 :بلطلا مقر ]21[
 17/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CA2015/051213  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 62/082,898 
[32] 21/11/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 وردنآ نوج -2 ،يكسبیزرتساج نابرأ جیسام -1  
 ،دنومساو .وأ تریب -4 ،نریب لید -3 ،وش نوسوغریف
 دراشتیر لییناد -5
 .يد يت لا شتاھ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،اغوسیسیم ،فیارد نامكیبس 2800 -1  :كلاملا ناونع
 ادنك ،7رآ2 ھیك5لا ،ویراتنوأ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
 

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C25C 3/10 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 4421625 A  
D2: US 2861036 A  
D3: US 3404082 A  
D4: Morten Sorlie, Harald A. Oye: 
"Cathode in Aluminium 
Electrolysis", 2010, Aluminium-
Verlag Marketing & 
Kommunikation GmbH, Dusseldorf, 
pages 71-74, XP009505445 

 
 ةیلخل يئاعو طخ جاتنإ ةردق ةدایزل ةقیرطو ضفخنم لكیھب موینمولأ ةیلخل ةیئاعو ةقبط :عارتخالا مسا ]54[
  موینمولأ
 
 :صخلملا ]57[ 
 ناردج نم جوز ىلع لمتشت ةیقبط ةینب )أ( :ىلع لمتشت ،موینمولأ لازتخا ةیلخب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 ھل حوتفم يولع ءزجو ،يلفس رادجو ،ضرعتسم وحن ىلع دتمت ةیبناج ناردج نم جوزو ً،ایلوط دتمت ةیبناج
 تحت دجوت ةضرعتسم ةیلفس ضراوع نم ةعومجم ىلع لمتشت ةضرعتسم ةلماح ةینب )ب( ؛ةیولع ةفاح
 ةیلفسلا ضراوعلا نم ةدحاو لكل نوكی ثیحب ،ةیبناجلا ناردجلا نیب ضرعتسم وحن ىلع دتمتو ةیقبطلا ةینبلا
 ةینبلا يف ةتبثملا ةقفاوتملا ةطبارلا رصانعلا نم ةعومجم )ج( و ؛ةلباقتملا فارطألا نم جوز ةضرعتسملا
 ةوق طیلستل ،ةیبناجلا ناردجلا دحأل يجراخ حطس لوطبً ایسأر اھنم لك دتمی ثیحب ،ةضرعتسملا ةلماحلا
 ضباون ةروص يف ةقفاوتملا ةطبارلا رصانعلا نوكت ثیح ؛روكذملا يبناجلا رادجلا ىلع لخادلا وحن ةھجوم
 رح فرطو ،ةضرعتسملا ةلماحلا ةینبلا يفً اتبثم نوكی فرط ھل يندعم وضع ىلع اھنم لك لمتشت ،ةیلوباك
  .ةیقبطلا ةینبلا شامكناو ددمتل ةباجتسا جراخلا وحنو لخادلا وحنً اكرحتم نوكی قفاوتم يولع
 
 
 33 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1864 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 18/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170001 :بلطلا مقر ]21[
 03/01/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/038345  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 62/020,886 
[32] 03/07/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نالأ يرفیج -3 ،ينوناق قیفوت -2 ،نشت .ھیك غنوی -1 
 ين يھز -5 ،لیف نیفرام سمیج -4 ،دروفاتس
 .كنإ ،شتریسیر لیسیتناوك نیجلیس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،110 تیوس ،فیارد رتنس نوات 9393 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،92121 ھیأ يس ،وغیید ناس
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 255/49 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 7618 990 B2 
D2: US 2008/269196 A1 
 

 
 نیسیالب صاخ 1-زالیثیمید تاطبثم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 تابكرم ریفوت ةیلاحلا ةقیثولا يف متیو .يمرو ضرمو ناطرس جالعل قرطو تابیكرتب يلاحلا عارتخالا قلعتی

 تابكرملا نوكت .ةروكذملا تابكرملا ىلع لمتشت ةینالدیص تابیكرتو لادبتسا اھب ةسناجتم ریغ ةیقلح ةیقاقتشا

 تابكرملا نوكت ،كلذ ىلع ةوالعو .نیسیالب صاخ 1-زالیثیمید طیبثتل ةدیفم مامتھالا لحم تابیكرتلاو

 ،ةناثملا ناطرس ،يدثلا ناطرس ،اتاتسوربلا ناطرس لثم ،ناطرس جالعل ةدیفم مامتھالا لحم تابیكرتلاو

 .كلذ ھباش امو ثیبخ يماتق مرو وأ /و ةئرلا ناطرس

 
 
 22 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1865 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 21/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160119 :بلطلا مقر ]21[
 15/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/018889  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[ 

[31] 61/949,052 
[32] 06/03/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،سمیج ،يجوساكات -2 ،رادنام ،يلاد -1  
 لإ ،الرام ،لوتیو -4 ،نیلإ ،شتلیو
 .كنإ ،سكیتویباریث يس يت ھیب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 سكیسلدیم،تروك تیروبروك 100 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،07080 ھیج نا ،دلیفنیلب ثواس ،رتنس سنزب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:    C07D 271/06, A61K 
31/4245, A61K 9/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2006/110483 A1  
D2: WO 2011/072281 A1  
D3: US 2008/114039 A1  
D4: US 8486982 B2  
D5: US 7419991 B2 

 
 كیوزنب لوزایداسكوأ – 4 ،2 ،1 ضمح حالمأو ةینالدیص تابیكرت :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[
 

 لوزایداسكوأ – 4 ،2 ،1 ضمح ىلع لمتشت يتلاو ةینالدیص تابیكرت ریفوتب انھ يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 – 4 ،2 ،1 ضمح نمً اینالدیص ةلوبقم ةنیعم حالمأ ریفوت انھً اضیأ مت .ھنمً اینالدیص لوبقم حلم وأ كیوزنب
 ةطبترملا ضارمألا نم ةیاقولا وأ ةجلاعمل قرط ریفوتً اضیا مت .اھریضحتل قرطو كیوزنب لوزایداسكوأ
 ةینالدیصلا تابیكرتلا هذھ ءاطعإ ىلع قرطلا لمتشت ،جضنلا لبق فقوت نودوك وأ خسنلا هاجتا سكع يف ریفطتب
 نودوك وأ خسنلا هاجتا سكع يف ریفطتب طبترم ضرم ھب ضیرمل اھنمً اینالدیص ةلوبقملا حالمألا وأ ةروكذملا
 .جضنلا لبق فقوت
 
 
 6 :ةیامحلا رصانع ددع
 
 

 



العدد: 3630 – الخميس 22 سبتمبر 2022

45

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1866 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 18/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160114 :بلطلا مقر ]21[
 28/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/017175  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 14/192,838 
[32] 27/02/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،ماف -3 ،اشتوغ ،اوشتوشت -2 ،شیجار ،اكوراھول -1 
 كرام ،دایأ -4 ،كوف-نیوجن واھ
 .يف.يب يجولونكت رجربمولشتس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يج ھیج 2514 ،89-83 تارتسكراب -1  :كلاملا ناونع
 ادنلوھ ،ياھال
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: B01F 7/16 B01F 7/22 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 85/00046 A1  
D2: CN 1658959 A  
D3: US 6000840 A 

 
 كلذل ةقیرطو نكاس وضع ھب طلخ زاھج  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةدامل لخدم ،عئاملل لخدم ھب تیبم طالخلا نمضتی .طلخلل ةقیرطو طالخ ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 ةدام لخدم ،عئاملا لخدم عم عئام قیرط نع لاصتا ىلع طلخ ةفرغ تیبملا ددحی ثیحب ،جرخمو ،ةفاضإلا
 ،اھترادإ دنع ،ثیح ،طلخلا ةفرغ يف ةعوضوم ةیحورم ةعافد اًضیأ طالخلا نمضتی .جرخملاو ،ةفاضإلا
 ةفرغ يف ةعوضوم قیلعت ةقلح اًضیأ طالخلا نمضتی .عئاملا لخدم ربع عئاملا ةیحورملا ةعافدلا بحست
 دنع .ةفاضإلا ةدام لخدم نم ةفاضإلا ةدام لابقتسالو ةیحورملا ةعافدلا نم عئاملا لابقتسال ةممصمو طلخلا
 نكاسلا وضعلا كلذك طالخلا نمضتی .جراخلا ىلإ اًیرطق ةفاضإلا ةدامو عئاملا قیلعتلا ةقلح قِّلعت ،اھترادإ
 نع اًیطیحم ةدعابتم شایرأ نكاسلا وضعلا نمضتی ثیحب ،قیلعتلا ةقلح لوح لقألا ىلع اًیئزج عوضوملا
 .اھنیب قفدتلا تارمم دیدحتل ضعبلا اھضعب
 
 
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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انق�شاء احلقوق املرتتبة على براءة االخرتاع وبطلنها 

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن   2004 ل�شنة  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

املنفعة، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوقرقم البراءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1201000912022/9/19
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 االإعلنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية 

اإعلن رقم )24( ل�سنة 2022

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نْقـل 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 المتعلق بالطلب.

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية والـِمْلكية ال�شناعية
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رقم الطلب: ب ت /  1927

ا�شم الطالب: فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه: فراري اأ�ض. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/26

و�شف طلب الت�شميم: �شيارة

 الت�شنيف:08-12

ا�شم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب: ب ت /  1931

ا�شم الطالب: �شيبال ليميتد

عنوانه: �شــيبال ليميتد )وعنوانه  �شــيبال هاو�ض، بينين�شول بيزني�ض بارك، جانبتراو كادم مرج، 

لور بارل، مومباي 400013، الهند(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/29

و�شف طلب الت�شميم: جهاز ال�شتن�شــاق في عر�ض مغلق وقد تم ت�شوير المنظورات المختلفة 

لجهاز ال�شتن�شاق كما هو محدد اأدناه:

1- منظر الجانب االأمامي لجهاز اال�شتن�شاق.

2- منظر الجانب الخلفي لجهاز اال�شتن�شاق.



العدد: 3630 – الخميس 22 سبتمبر 2022

49

3- منظر الجانب االأمامي لجهاز اال�شتن�شاق بزاوية بديلة.

4- منظر الجانب الخلفي لجهاز اال�شتن�شاق بزاوية بديلة.

5- منظر االأيمن لجهاز اال�شتن�شاق.

6- منظر الجانب االأي�شر لجهاز اال�شتن�شاق.

7- منظر الجانب العلوي لجهاز اال�شتن�شاق.

8- منظر الجانب ال�شفلي لجهاز اال�شتن�شاق.

 الت�شنيف:

ا�شم الوكيل المفو�ض: يو تي بي اأ�ض اآي بي كون�شلتنت�ض �ض.�ض.و

عنوانه : �شقة 21 ، مبنى 338 ، طريق 1705 ، مجمع 317 ، المنطقة الدبلوما�شية، 26754

رقم الطلب: ب ت /  1932

ا�شم الطالب: �شيبال ليميتد

عنوانه: �شــيبال ليميتد )وعنوانه  �شــيبال هاو�ض، بينين�شول بيزني�ض بارك، جانبتراو كادم مرج، 

لور بارل، مومباي 400013، الهند(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/29

و�شف طلب الت�شميم: جهاز ال�شتن�شاق في عر�ض مفتوح وقد تم ت�شوير المنظورات المختلفة 

لجهاز ال�شتن�شاق كما هو محدد اأدناه:

1- منظر الجانب االأمامي لجهاز اال�شتن�شاق.

2- منظر الجانب الخلفي لجهاز اال�شتن�شاق.

3- منظر الجانب االأمامي لجهاز اال�شتن�شاق بزاوية بديلة.

4- منظر الجانب الخلفي لجهاز اال�شتن�شاق بزاوية بديلة.

5- منظر الجانب  االي�شر لجهاز اال�شتن�شاق.

6- منظر الجانب االيمن لجهاز اال�شتن�شاق.

7- منظر الجانب العلوي لجهاز اال�شتن�شاق.

8- منظر الجانب ال�شفلي لجهاز اال�شتن�شاق.
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 الت�شنيف:

ا�شم الوكيل المفو�ض: يو تي بي اأ�ض اآي بي كون�شلتنت�ض �ض.�ض.و

عنوانه : �شقة 21 ، مبنى 338 ، طريق 1705 ، مجمع 317 ، المنطقة الدبلوما�شية، 26754

رقم الطلب: ب ت /  1948

ا�شم الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان عادية عامة.

عنوانه: �شــركة �شل�شــلة محالت بن ازحيمان عادية عامة. )وعنوانه رام اهلل - ال�شفة الغربية/ 

فل�شطين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/23

و�شف طلب الت�شميم: يتكون الر�شــم ال�شناعي من اأربعة اأق�شــام يظهر الق�شم الأول كم�شتطيل 

Izhi� )باللون الأحمر يقطعه من المنت�شف بخطوط مائلة ق�شــم باللون الأبي�ض تتو�شــطه عبارة 

man Espresso coffee( بينمــا تظهــر علــى بداية الق�شــم عالمة تجارية، يظهر الق�شــم الثاني 
باللون الأبي�ض وعلى اأق�شى اليمين تظهر عبارة )Izhiman Espresso coffee(، الق�شم الثالث 

من الر�شــم يظهر باللون الأحمر والذي تقطعه اأي�شا خطوط مائلة باللون الأبي�ض يغطى الق�شــم 

مــن اأق�شــى اليمين ر�شــومات لكب�شــولتي قهوة متقابلتين وبجانبها ر�شــم لحبوب قهــوة، بجانبها 

Cof�( و ر�شم لكب�شولة بداخلها الرقم 10 يدنوها عبارة )Izhiman Espresso Coffee )عبارة 

fee Capsules(، الق�شم الأخير يظهر اأي�شا باللون الحمر وتقطعه ذات الخطوط المائلة باللون 
 Izhiman( الأبي�ــض، تزيــن مــن اليمين بعالمــة تجارية وبجانبهــا داخل الق�شــم الأبي�ض عبــارة

 Izhiman Espreso( وفي اأق�شى الي�شار تظهر عبارة )Blend compatible with Nespresso
)Coffee

 الت�شنيف:03-09

ا�شم الوكيل المفو�ض: ارامارك�ض للملكية الفكرية - فرع �شركة اجنبية

المنطقــة   ،317 1705، مجمــع  403، طريــق  مبنــى  الخام�ــض،  الطابــق  تــاور،  وينــد  عنوانــه: 

الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 2215
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رقم الطلب: ب ت /  1949

ا�شم الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان عادية عامة.

عنوانه: �شــركة �شل�شــلة محالت بن ازحيمان عادية عامة. )وعنوانه رام اهلل- ال�شفة الغربية/ 

فل�شطين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/23

و�شف طلب الت�شميم: يتكون الر�شــم ال�شناعي من ق�شــمين يف�شل بينهما خط منحني، يظهر 

الق�شــم العلــوي بلــون اأحمــر مزين بنقو�ــض لبهــارات مختلفة كاأعــواد القرفــة، الهال، اليان�شــون 

النجمي، كب�ض القرنفل وغيرها من البهارات، كما ويظهر على يمين الر�شم ر�شم خم�شة اأطباق 

بهارات ب�شكل وردة بداخل هذه الأطباق تجود بهارات باألوان الأ�شفر، الأحمر، الأخ�شر، البني، 

الأ�شــود، بينما يظهر في ي�شــار الر�شــم العالمة التجارية »بهارات اإزحيمان ال�شــر في الخلطة«، 

الق�شــم ال�شــفلي للر�شــم ال�شناعــي يظهر باللــون الرمادي ومزين بــذات النقو�ــض الموجودة في 

الق�شــم العلوي يتو�شــط الر�شــم دائرة مفرغة، كما وتظهر العالمة التجارية » بن اإزحيمان« على 

يمين الر�شم

 الت�شنيف :00-32

ا�شم الوكيل المفو�ض: ارامارك�ض للملكية الفكرية-فرع �شركة اجنبية

المنطقــة   ،317 1705، مجمــع  403، طريــق  مبنــى  الخام�ــض،  الطابــق  تــاور،  وينــد  عنوانــه: 

الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 2215

رقم الطلب: ب ت /  1950

ا�شم الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان عادية عامة

عنوانه : �شــركة �شل�شــلة محالت بن ازحيمان عادية عامة )وعنوانه  رام اهلل- ال�شفة الغربية/ 

فل�شطين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/23

و�شف طلب الت�شميم: يتكون الر�شــم ال�شناعي من ق�شــمين يف�شل بينهما خط منحني، يظهر 
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الق�شــم العلــوي بلــون اأحمــر مزين بنقو�ــض لبهــارات مختلفة كاأعــواد القرفــة، الهال، اليان�شــون 

النجمي، كب�ض القرنفل وغيرها من البهارات، كما ويظهر على يمين الر�شم ر�شم خم�شة اأطباق 

بهارات ب�شكل وردة بداخل هذه الأطباق تجود بهارات باألوان الأ�شفر، الأحمر، الأخ�شر، البني، 

الأ�شــود، بينما يظهر في ي�شــار الر�شــم العالمة التجارية »بهارات اإزحيمان ال�شــر في الخلطة«، 

الق�شــم ال�شــفلي للر�شــم ال�شناعــي يظهر باللــون الرمادي ومزين بــذات النقو�ــض الموجودة في 

الق�شــم العلوي يتو�شــط الر�شــم دائرة مفرغة، كما وتظهر العالمة التجارية »بن اإزحيمان« على 

يمين الر�شم

 الت�شنيف :00-32

ا�شم الوكيل المفو�ض: ارامارك�ض للملكية الفكرية-فرع �شركة اجنبية

317، المنطقــة  1705، مجمــع  403، طريــق  تــاور، الطابــق الخام�ــض، مبنــى  عنوانــه : وينــد 

الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 2215

رقم الطلب: ب ت /  1951

ا�شم الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان عادية عامة.

عنوانه: �شــركة �شل�شــلة محالت بن ازحيمان عادية عامة. )وعنوانه  رام اهلل- ال�شفة الغربية/ 

فل�شطين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/23

و�شف طلب الت�شميم: يتكون الر�شــم ال�شناعي من ق�شــمين يف�شل بينهما خط منحني، يظهر 

الق�شــم العلــوي بلــون اأحمــر مزين بنقو�ــض لبهــارات مختلفة كاأعــواد القرفــة، الهال، اليان�شــون 

النجمي، كب�ض القرنفل وغيرها من البهارات، كما ويظهر على يمين الر�شم ر�شم خم�شة اأطباق 

بهارات ب�شكل وردة بداخل هذه الأطباق تجود بهارات باألوان الأ�شفر، الأحمر، الأخ�شر، البني، 

الأ�شــود، بينما يظهر في ي�شــار الر�شــم العالمة التجارية »بهارات اإزحيمان ال�شــر في الخلطة«، 

الق�شــم ال�شــفلي للر�شــم ال�شناعــي يظهر باللــون الرمادي ومزين بــذات النقو�ــض الموجودة في 

الق�شــم العلوي يتو�شــط الر�شــم دائرة مفرغة، كما وتظهر العالمة التجارية »بن اإزحيمان« على 

يمين الر�شم

 الت�شنيف :00-32

ا�شم الوكيل المفو�ض: ارامارك�ض للملكية الفكرية-فرع �شركة اجنبية

المنطقــة   ،317 1705، مجمــع  403، طريــق  مبنــى  الخام�ــض،  الطابــق  تــاور،  وينــد  عنوانــه: 

الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 2215
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رقم الطلب: ب ت /  1952

ا�شم الطالب: �شركة �شل�شلة محالت بن ازحيمان عادية عامة.

عنوانه: �شــركة �شل�شــلة محالت بن ازحيمان عادية عامة. )وعنوانه  رام اهلل- ال�شفة الغربية/ 

فل�شطين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/23

و�شف طلب الت�شميم: يتكون الر�شــم ال�شناعي من ق�شــمين يف�شل بينهما خط منحني، يظهر 

الق�شــم العلــوي بلــون اأحمــر مزين بنقو�ــض لبهــارات مختلفة كاأعــواد القرفــة، الهال، اليان�شــون 

النجمي، كب�ض القرنفل وغيرها من البهارات، كما ويظهر على يمين الر�شم ر�شم خم�شة اأطباق 

بهارات ب�شكل وردة بداخل هذه الأطباق تجود بهارات باألوان الأ�شفر، الأحمر، الأخ�شر، البني، 

الأ�شــود، بينما يظهر في ي�شــار الر�شــم العالمة التجارية »بهارات اإزحيمان ال�شــر في الخلطة«، 

الق�شــم ال�شــفلي للر�شــم ال�شناعــي يظهر باللــون الرمادي ومزين بــذات النقو�ــض الموجودة في 

الق�شــم العلوي يتو�شــط الر�شــم دائرة مفرغة، كما وتظهر العالمة التجارية »بن اإزحيمان« على 

يمين الر�شم

 الت�شنيف:00-32

ا�شم الوكيل المفو�ض: ارامارك�ض للملكية الفكرية-فرع �شركة اجنبية

المنطقــة   ،317 1705، مجمــع  403، طريــق  مبنــى  الخام�ــض،  الطابــق  تــاور،  وينــد  عنوانــه: 

الدبلوما�شية، المنامة، البحرين، 2215
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رقم الطلب: ب ت /  1953

ا�شم الطالب: يا�شر �شليم محمد دلول

عنوانه: يا�شر �شليم محمد دلول )وعنوانه مملكة البحرين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/29

و�شف طلب الت�شميم: كب�شولت راأ�ض �شي�شة مزاجي ت�شتخدم مرة واحدة فقط

الت�شنيف: 02-27
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وزارة ال�شناعة والتجارة

اإعلنات اإدارة الت�شجيل

 اإعلن رقم )96( ل�سنة 2022 

ب�شاأن تحويل �شركة تو�شية ب�شيطة

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

 

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة التو�شية 

الب�شيطة التي تحمل ا�شم )الطيري لزجاج ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 132291، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة بفرعيها 1 و2 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 2,000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )اإيرادات 

القاب�شة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 140400، وح�شن نا�شر ح�شين الطيري.

 فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر 

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 اإعلن رقم )97( ل�سنة 2022 

 ب�شاأن تحويل �شركة تو�شية ب�شيطة

 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ يون�ض ها�شم اأحمد 

الكوهجي/  ا�شم )ها�شم  تحمل  التي  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  نيابة عن  الكوهجي  عبدالغفور 

تو�شية ب�شيطة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 779، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

دينار  األف(  100,000 )مائة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها 

بحريني، بحيث ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة ها�شم الكوهجي( �شركة ذات م�شئولية محدودة.

 فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر 

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 اإعلن رقم )98( ل�سنة 2022 

ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة �ض.م.ب مقفلة

 

ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الدار كابيتال �ض.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 66163-1، طالبين تخفي�ض راأ�شمال ال�شركة من 200,000,000  دولر اأمريكي اإلى 

130,000,000 دولر اأمريكي.

 فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر 

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


