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وزارة ال�سناعة والتجارة 

 قرار رقم )101( ل�سنة 2022

باإ�سدار الالئحة الفنية لأدوات تر�سيد ا�ستهالك املياه

وزير ال�شناعة والتجارة:

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2022 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س،

وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها الثالث واخلم�شني املنعقد 

بتاريخ 31 مار�س 2021 باملوافقة على اعتماد الالئحة الفنية لأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة الفنية لأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 

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

ـيِّ ثمانية ع�شر �شهرًا من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. اليوم التايل لـُمـ�شِ

وزير ال�سناعة والتجارة 

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتـوبــــــــــر 2022م
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الالئحة الفنية لأدوات تر�سيد ا�ستهالك املياه

الف�سل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

التعاريف

ُكـلٍّ  ـنة قريَن  املبيَّ املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  اأحكام هذه  يف تطبيق 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القان�ن: القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن الموا�شفات والمقايي�س.

ـة ب�شئون التجارة. ال�زارة: الوزارة المخت�شَّ

ـة: الإدارة المعنية بالموا�شفات والمقايي�س بالوزارة. الإدارة المخت�سَّ

الهيئة: هيئة التقيي�س لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

ـــق المياه وتوجيهها، وت�شمل  اأدوات تر�سيد ا�ستهالك المياه: الأدوات ال�شحية التي تتحكم بتدفُّ

ـــق المياه بجميع اأنواعها  ال�شنابير بكافة اأنواعها واأ�شــكالها، والمراحي�س التي تعمل بنظام تدفُّ

واأ�شــكالها، اأو الخزانات اأو مقاعد الغت�شــال الميكانيكية اأو الإلكترونية اأو اأجهزة ال�شت�شــعار اأو 

اأنظمة الَمـَبـاِول بكافة اأنواعها واأ�شكالها التي تعمل اآليًا اأو يدويًا عند ال�شتخدام.

الم�ســتهلك: كل َمـــن يح�شــل علــى �شــلعة اأو خدمــة بمقابــل اأو دون مقابــل، اإ�شــباعًا لحاجاتــه 

ال�شخ�شية اأو حاجات الآخرين.

ـــل  ال�سانــع: اأيُّ �شــخ�س طبيعــي اأو اعتباري يقوم بت�شنيع اأداة تر�شــيد ا�شــتهالك المياه، اأو يوكِّ

ت�شميمهــا اأو ت�شنيعهــا اإلــى �شــخ�س طبيعــي اأو اعتبــاري اآخــر، ثم يقوم بت�شــويقها تحت ا�شــمه 

ال�شخ�شي اأو تحت العالمة التجارية الخا�شة به.

ه داخل المملكة وحا�شاًل على توكيل  الممثل الر�ســمي: اأيُّ �شــخ�س طبيعي اأو اعتباري يكون مقرُّ

ـق من ال�شانع لتمثيله في اأداء مهام محددة. موثَّ

ه داخــل المملكة، ويقوم با�شــتيراد اأدوات  الم�ســت�رد: اأيُّ �شــخ�س طبيعــي اأو اعتبــاري يكون مقرُّ

تر�شيد ا�شتهالك المياه من خارج المملكة.

الم�زِّع: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري في �شل�شلة التوريد، غير ال�شانع اأو الم�شتورد، يعر�س في 

ال�شوق اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه.

ع. الفاعل القت�سادي: ال�شانع اأو الممثل الر�شمي اأو الم�شتورد اأو الموزِّ

�سل�ســلة الت�ريــد: المراحــل التــي تمــر بها اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه بعد اإنتاجهــا و�شوًل 

للم�شتهلك.
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ال��سع في ال�س�ق: عْر�س اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه لأول مرة في ال�شوق الوطني.

العْر�س في ال�ســ�ق: اأيُّ اإمداد باأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه بهدف التوزيع اأو ال�شــتعمال اأو 

ال�شتهالك في اإطار ن�شاط تجاري، �شواء كان ذلك بمقابل اأو بدون مقابل.

ـْحـــب: اإجراء يهدف اإلى مْنـــع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه في �شل�شلة التوريد من العْر�س  ال�سَّ

في ال�شوق.

ال�ستدعاء: اإجراء يهدف اإلى ا�شترجاع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه التي تم بيعها فعليًا على 

الم�شتهلك.

د خ�شائ�ــس المنتجــات والعمليات المرتبطــة بها وطرق  الالئحــة الفنيــة: وثيقــة اإلزاميــة تحدِّ

اإنتاجهــا، بمــا فــي ذلك القواعــد الإدارية المعمول بها. وقد ت�شــمل ب�شــكل خا�ــس الم�شطلحات 

ـــع العالمــات اأو المل�شقات والتي تنطبق علــى المنتجات اأو  والتعاريــف والتعبئــة، ومتطلبات و�شْ

العمليات اأو طرق الإنتاج، وهي قد تكون لوائح فنية خا�شة باأيِّ منَتـج اأو قد تكون لوائح فنية عامة 

د المتطلبات العامة ل�شــالمة المنتجات التي ل تتوفر ب�شــاأنها لوائح فنية خا�شة، �شواء كانت  تحدِّ

لوائــح فنيــة وطنيــة اأو لوائح فنية لبلدان اأخــرى تم اعتبارها معاِدلة للوائح الفنية الوطنية وْفـــقًا 

للمادة )10( من القانون.

د لال�شــتخدام العتيادي والمتكــرر، القواعــَد والتعليمات اأو  الم�ا�سفــة القيا�ســية: وثيقــة تحــدِّ

الخ�شائ�س للمنتجات اأو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة، والتي ل يكون التقيُّـد بها اإلزاميًا، 

ـــع العالمات  وقد ت�شــمل اأو تبحث ب�شكل خا�س الم�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شْ

اأو المل�شقات التي تنطبق على المنتجات اأو العمليات اأو طرق الإنتاج.

دة في  المطاَبـــقة: ا�شــتيفاء اأدوات تر�شيد ا�شــتهالك المياه للمتطلبات الخا�شة بكلٍّ منها المحدَّ

اللوائح الفنية والموا�شفات القيا�شية.

تق�يم المطاَبـقة: اإثبات ا�شتيفاء اأداة تر�شيد ا�شتهالك المياه لمتطلبات المطاَبـقة.

ق مــن اأن متطلبات  اإجــراءات تق�يــم المطاَبـــقة: مجموعــة الإجــراءات التــي تهــدف اإلــى التََّحقُّ

نات  المطاَبـــقة  قــد تــم ا�شــتيفاوؤها. وت�شــمل اإجــراءات تقويم المطاَبـــقة، اإجــراءات �شــْحب العيِّ

والختبــار والتفتي�ــس والتقييــم والت�شــجيل والعتمــاد والإقــرار واإ�شــدار ال�شــهادات للمنتجــات 

ــق مــن  والِخْدَمــات، وكذلــك اأي اإجــراءات م�شــتَركة مــن تلــك الإجــراءات بهــدف �شمــان التََّحقُّ

المطاَبـقة.

ـــ�س لها هذه الإدارة والتي تقوم  ـــة اأو الجهة التي ترخِّ جهة تق�يم المطاَبـــقة: الإدارة المخت�شَّ

باإجــراءات تقويــم المطاَبـــقة اأو اأي جهــة اأخــرى غيــر وطنيــة تــم اعتبــار نتائج اإجــراءات تقويم 

المطاَبـــقة ال�شــادرة عنهــا معاِدلة لإجــراءات المطاَبقة الوطنية، وذلك طبقــًا للمادة )10( من 

القانون.

فْحـ�س الطراز: جزء من اإجراء تقويم المطاَبـقة تقوم بمقت�شاه جهة تقويم المطاَبـقة بمراجعة 

الت�شميــم الفنــي للمنَتـــج، للتاأكــد والإقرار بــاأنَّ الت�شميم الفنــي للمنَتج يفي بمتطلبــات اللوائح 

الفنية.
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�سهادة فْحـ�س الطراز: �شهادة ُتـ�شِدرها جهة تقويم المطاَبـقة بعد القيام بفْحـ�س الطراز وُتقـِرُّ 

بموجبها باأنَّ الت�شميم الفني للطراز الخا�شع للفْحـ�س يفي بمتطلبات اللوائح الفنية.

دة من الهيئة وِمـــن �شمنها الرمز الخليجي  البطاقة الخ�سراء: بطاقة تت�شمن البيانات المحدَّ

ـــن م�شــتوى معدل  ـــع المطاَبـــقة و�شــعار الجهــة الوطنيــة المعنية بالتقيي�ــس في المملكة، تبيِّ لَتـَتـبُّ

ـُعـــها على المنتجات  ا�شــتهالك المياه في اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه، ويتم اإل�شاقها اأو و�شْ

ة لال�شتيراد اأو الت�شنيع اأو ال�شتخدام داخل المملكة، ويتم اإ�شدار هذه البطاقة الخ�شراء  المعدَّ

عبر نظام اإلكتروني هو )النظام الخليجي لتتبع المطاَبـقة( وذلك على النحو الوارد في الملحق 

)6( المرافق لهذه الالئحة.

ـــع المطاَبـــقة: نظام اإلكتروني للهيئة لَتـَتـبُّـع مطاَبـقة المنتجات الخا�شعة  النظام الخليجي لَتـَتـبُّ

للوائح الفنية.

ن من �شــارة المطاَبـــقة الخليجية،  ـــع المطاَبـــقة: رمــز تمنحه الهيئة مكوَّ الرمــز الخليجــي لَتـَتـبُّ

ورمز ال�شتجابة ال�شريعة، ويتم اإ�شدار هذا الرمز عبر النظام الخليجي لَتـَتـبُّـع المطاَبـقة.

�ســارة المطاَبـــقة الخليجيــة: عالمــة للمطاَبـــقة ذات �شــكل خا�ــس تو�شع للدللة على مطاَبـــقة 

المنَتـج للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة في اللوائح الفنية الخا�شة به.

ن من وحدات �شــوداء مرتبة في �شــبكة مربعة  رمز ال�ســتجابة ال�ســريعة: رمز تمنحه الهيئة مكوَّ

ـن من تخزين كمية كبيرة من المعلومات والتي يْمـِكـن قراءتها عن طريق  على خلفية بي�شاء، تَمـكِّ

د بتطبيق معلوماتي لقراءة هذا النوع من الرموز. جهاز مزوَّ

المتطلبــات الأ�سا�ســية: المتطلبــات الخا�شة بالمنَتـــجات والتي قد توؤثر على ال�شــالمة وال�شحة 

ـب اللتزام بها. والبيئة، والتي يتوجَّ

ـــق من اأّن المنَتـــجات  ـَحـقُّ ة، للتَّ م�ْســـح ال�ســ�ق: الأن�شــطة والتدابير التي تتخذها الإدارة المخت�شَّ

ـل خطرًا على ال�شحة وال�شالمة  تلبي المتطلبات المن�شو�س عليها في اللوائح الفنية، واأنها ل ت�شكِّ

والبيئة اأو اأيِّ جانب اآخر يتعلق بحماية الم�شلحة العامة.

ـق المياه الملَحـقة بالأدوات ال�سحية: قطعة يتم تركيبها كملحق على راأ�س  ل تدفُّ ـمات معدَّ منظِّ

ـق المياه الخارجة منها. ل تدفُّ هة الأدوات ال�شحية كالحنفية لتنظيم معدَّ ُفـوَّ

مادة )2(

الأهداف

اأجل  من  اململكة  اأ�شواق  يف  املياه  ا�شتهالك  تر�شيد  اأدوات  توفري  اإىل  الالئحة  هذه  تهدف 

دة، وذلك ِحـفاظًا على موارد واقت�شاد  لت ا�شتهالك مياه حمدَّ تر�شيد ا�شتهالك املياه وْفـقًا ملعدَّ

اململكة ومكت�شباتها، بالإ�شافة اإىل تخفي�س التكاليف على امل�شتهلك.
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مادة )3(

نطاق التطبيق

ـنة يف امللحق )1( املرافق  ت�شري اأحكام هذه الالئحة على اأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه املبيَّ

لها، والتي ُتـعَر�س يف اأ�شواق اململكة.

مادة )4(

املتطلبات الأ�سا�سية

يجب اأْن ت�شتويَف اأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه املتطلبات الأ�شا�شية الواردة يف امللحق )2( 

املرافق لهذه الالئحة.

مادة )5(

العْر�س يف ال�س�ق

اأدوات تر�شيد  اأن يكون عْر�س  ـة كافة الإجراءات ال�شرورية ل�شمان  تتخذ الإدارة املخت�شَّ

املن�شو�س عليها يف هذه  للمتطلبات  امل�شتوفية  الأدوات  قا�شرًا على  ال�شوق  املياه يف  ا�شتهالك 

الالئحة.

الف�سل الثاين

التزامات الفاعلني القت�ساديني

مادة )6(

التزامات ال�سانع

يلتزم ال�شانع بالآتي:

ـع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك مياه غير مطاِبـقة لمتطلبات هذه الالئحة في ال�شوق. عدم و�شْ  -1

�شمــان مطاَبـــقة ت�شميــم وت�شنيــع اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه المتداَولــة في ال�شــوق   -2

للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( المرافق لهذه الالئحة.

القيام باإجراءات تقويم المطاَبـقة وْفـقًا للمادة )14( من هذه الالئحة.  -3

تقديم اإقرار بالمطاَبـقة طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من المادة )11( من هذه الالئحة.  -4

ـــع اأدوات  الحتفاظ باإقرار المطاَبـــقة والوثائق الفنية لمدة ع�شر �شنوات تبداأ من تاريخ و�شْ  -5

ـة حال طلبها. تر�شيد ا�شتهالك المياه في ال�شوق وتقديمها لالإدارة المخت�شَّ

ـــع المطاَبـــقة، وتوفيــر كافة المعلومات الالزمــة حول اأدوات  التقيُّـــد بالنظام الخليجي لَتـَتـبُّ  -6
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دين واإجراءات تقويم المطاَبـقة طبقًا لأحكام هذه الالئحة. تر�شيد ا�شتهالك المياه والمزوِّ

ا�شــتيفاء متطلبــات البطاقــة الخ�شــراء طبقًا لأحــكام الالئحة الفنيــة وتثبيتها علــى اأدوات   -7

تر�شيد ا�شتهالك المياه.

تطبيق الإجراءات الالزمة ل�شمان ا�شتمرارية المطاَبـــقة بالن�شبة لالإنتاج الت�شل�شلي لأدوات   -8

تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه، مــع مراعــاة كل تغييــر فــي ت�شميــم اأو خ�شائ�س اأدوات تر�شــيد 

ا�شــتهالك الميــاه اأو في الموا�شفــات القيا�شــية اأو الموا�شفات الفنية التي تم على اأ�شا�شــها 

الإقرار بمطاَبـقة اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه.

ـــنات من اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه  اإجــراء اختبــارات، كلمــا دعت ال�شــرورة، على عيِّ  -9

المتداَولة في ال�شــوق، والحتفاظ ب�شــجالت لل�شــكاوى ب�شــاأن عدم مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد 

عين بذلك. ا�شتهالك المياه وال�شتدعاءات التي تمت ب�شاأنها، واإبالغ الموزِّ

فعة اأو الرقم  ـع رقم الطراز على كل اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه، واأنها تحمل رقم الدُّ 10- و�شْ

المت�شل�شــل اأو اأيِّ موؤ�شــر اآخر من موؤ�شرات تعريف هذه الأدوات، وتوفير تلك المعلومات على 

ـــبات المرَفـــقة بها، ويكــون ذلك باللغة  عبــوات اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه اأو في الكتيِّ

العربية اأو اللغة الإنجليزية اأو بكليهما.

ـــلة على اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه، وا�شــمه اأو ال�شــم  11- بيــان العالمــة التجارية الم�شجَّ

ـــل، والعنــوان المعتَمـــد الــذي يمكن مــن خاللــه التوا�شل معــه، وتوفير كل  التجــاري الم�شجَّ

ـــبات المرفقة  المعلومــات المطلوبــة على عبوات اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه اأو في الكتيِّ

بها، ويكون ذلك باللغة العربية اأو اللغة الإنجليزية اأو بكليهما.

12- اإرفاق اإر�شــادات ال�شــالمة وتعليمات ال�شــتعمال باللغة العربية مع اأدوات تر�شــيد ا�شتهالك 

المياه.

13- القيام فورًا بالأفعال الت�شحيحية الالزمة لجْعـل اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه مطاِبـقة اأو 

ـن له اأو توفرت لديه اأدلة لل�شك  القيام ب�شْحـِبـها اأو ا�شتدعائها بح�شب الأحوال، وذلك اإذا تبيَّ

ـِعـها في ال�شوق غير مطاِبـقة للوائح الفنية. في اأنَّ الأدوات التي قام بو�شْ

ـــة حول اأي مخاطر تنتج عن عدم مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك  14- اإبالغ الإدارة المخت�شَّ

المياه المو�شوعة في ال�شوق، واإبالغها بكافة الأفعال الت�شحيحية التي تمت في هذا ال�شاأن 

وبالإجراءات المتَخـذة لإزالة هذه المخاطر.

15- توفيــر جميــع المعلومات والوثائق الالزمة لتاأكيد مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه 

ر عليه ذلك فبالإمكان  ـــة، واإذا تعذَّ باللغة العربية وذلك بناًء على طلب من الإدارة المخت�شَّ

توفيرها باللغة الإنجليزية.

ـــة وتزويدهــا بالإجراءات المتَخـــذة لمطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد  16- التعــاون مــع الإدارة المخت�شَّ
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ـِعـــها في ال�شــوق لمتطلبات الالئحة الفنية، كلما ُطـِلـــب منه  ا�شــتهالك المياه التي قام بو�شْ

ذلك.

مادة )7(

التزامات املمثل الر�سمي 

ـن ممثاًل ر�شميًا له طبقًا للقانون. لل�شانع اأْن يعيِّ  اأ- 

دة في الفقرة )2( من المادة )6( من هذه الالئحة  ل يجوز التوكيل ب�شاأن اللتزامات المحدَّ  ب- 

اأو ب�شاأن اإعداد الوثائق الفنية. 

يجب على الممثل الر�شمي اللتزام بالآتي:  ج- 

ـع  1- الحتفاظ باإقرار ال�شانع بالمطاَبـقة والوثائق الفنية لمدة ع�شر �شنوات من تاريخ و�شْ

ـة حال طلبها. اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه في ال�شوق، وتقديمها لالإدارة المخت�شَّ

2- تقديم جميع المعلومات والوثائق الالزمة لتاأكيد مطاَبـقة اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه، 

ـة. وذلك بناًء على طلب الإدارة المخت�شَّ

تر�شيد  اأدوات  لمطاَبـقة  المتَخـذة  التدابير  كافة  في  ـة  المخت�شَّ الإدارة  مع  3- التعاون 

ا�شتهالك المياه الم�شمولة بالتوكيل.

مادة )8(

التزامات امل�ست�رد

يلتزم امل�شتورد بالآتي:

ـع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك مياه غير مطاِبـقة لمتطلبات هذه الالئحة في ال�شوق. عدم و�شْ  -1

ـــها في  ـــق من اأنَّ اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه تحمل البطاقة الخ�شراء، قبل عْر�شِ ـَحـقُّ التَّ  -2

ال�شوق، واأنَّها م�شحوبة بالوثائق المطلوبة.

تقديم اإقرار بالمطاَبـقة طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )11( من هذه الالئحة.  -3

ـــن لــه اأو توفــرت لديه اأدلة  عــدم عْر�ــس اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه في ال�شــوق اإذا تبيَّ  -4

لل�شك باأنَّ هذه الأدوات غير مطاِبـقة للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( من هذه 

الالئحة. 

ـــلة على اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه، وا�شــمه اأو ال�شــم  بيــان العالمــة التجاريــة الم�شجَّ  -5

ـــل، والعنــوان المعتَمـــد الــذي يمكن من خاللــه التوا�شل معه، علــى اأدوات  التجــاري الم�شجَّ

ـبات اأو الوثائق الملَحـقة بها، ويكون ذلك  تر�شيد ا�شتهالك المياه اأو على عبواتها اأو في الكتيِّ



العدد: 3637 – الخميس 20 أكتوبر 2022

11

باللغة العربية اأو اللغة الإنجليزية اأو بكليهما.

اإرفاق اإر�شــادات ال�شــالمة وتعليمات ال�شــتعمال باللغة العربية مع اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك   -6

المياه.

التاأكــد مــن عدم َتـــعاُر�س عمليات التخزين اأو النقل مع مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك   -7

المياه للمتطلبات الأ�شا�شية طالما كانت هذه الأدوات تحت م�شئوليته.

ـــنات من اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه  اإجــراء اختبــارات، كلمــا دعت ال�شــرورة، على عيِّ  -8

المتداَولة في ال�شــوق، والحتفاظ ب�شــجالت لل�شــكاوى ب�شــاأن عدم مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد 

عين بذلك. ا�شتهالك المياه وال�شتدعاءات التي تمت ب�شاأنها، واإبالغ الموزِّ

القيام فورًا بالأفعال الت�شحيحية الالزمة لجْعـــل اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه مطاِبـقة اأو   -9

ـن له اأو توفرت لديه اأدلة لل�شك  القيام ب�شْحـِبـها اأو ا�شتدعائها بح�شب الأحوال، وذلك اإذا تبيَّ

ـِعـها في ال�شوق غير مطاِبـقة للوائح الفنية. باأنَّ الأدوات التي قام بو�شْ

ـة حول اأي مخاطر نتجت ب�شبب عدم مطاَبـقة اأدوات تر�شيد ا�شتهالك  10- اإبالغ الإدارة المخت�شَّ

المياه المو�شوعة في ال�شوق، واإبالغها بكافة الأفعال الت�شحيحية التي تمت في هذا ال�شاأن 

وبالإجراءات المتَخـذة لإزالة هذه المخاطر.

11- الحتفاظ باإقراره واإقرار ال�شانع بالمطاَبـــقة والوثائق الفنية لمدة ع�شر �شنوات من تاريخ 

ـة حال طلبه. ـع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه في ال�شوق، وتقديمه لالإدارة المخت�شَّ و�شْ

12- توفيــر جميــع المعلومات والوثائق الالزمة لتاأكيد مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه 

ر عليه ذلــك فبالإمكان  ـــة، واإذا تعذَّ باللغــة العربيــة وذلــك بناًء علــى طلــب الإدارة المخت�شَّ

توفيرها باللغة الإنجليزية.

مادة )9(

التزامات امل�زِّع

ع بالآتي: يلتزم املوزِّ

ـع اأدوات تر�شيد ا�شتهالك مياه في ال�شوق غير مطاِبـقة لمتطلبات هذه الالئحة. عدم و�شْ  -1

ـــها في  ـــق من اأنَّ اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه تحمل البطاقة الخ�شراء قبل عْر�شِ ـَحـقُّ التَّ  -2

ـها م�شحوبة بالوثائق المطلوبة. ال�شوق، واأنَّ

ـــن لــه اأو توفــرت لديه اأدلة  عــدم عْر�ــس اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه في ال�شــوق اإذا تبيَّ  -3

لل�شك باأن هذه الأدوات غير مطاِبـقة للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( من هذه 

ـــة حول اأي مخاطر نتجت  الالئحة، ويجب عليه اإبالغ ال�شانع والم�شــتورد والإدارة المخت�شَّ
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ب�شبب عدم المطاَبـقة.

التاأكــد مــن عدم َتـــعاُر�س عمليات التخزين اأو النقل مع مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك   -4

المياه للمتطلبات الأ�شا�شية طالما كانت هذه الأدوات تحت م�شئوليته.

اإرفاق اإر�شــادات ال�شــالمة وتعليمات ال�شــتعمال باللغة العربية مع اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك   -5

المياه.

القيــام فــورًا بالأفعال الت�شحيحية الالزمة لجعل اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه مطاِبـــقة   -6

ـــن له اأو توفرت لديه اأدلة  اأو القيام ب�شْحـُبـــها اأو ا�شــتدعاوؤها بح�شــب الأحوال، وذلك اإذا تبيَّ

ـها في ال�شوق غير مطاِبـقة للوائح الفنية. لل�شك اأنَّ الأدوات التي قام بعر�شِ

ـة حول اأي مخاطر نتجت ب�شبب عدم مطاَبـقة اأدوات تر�شيد ا�شتهالك  اإبالغ الإدارة المخت�شَّ  -7

المياه المو�شوعة في ال�شوق، واإبالغها بكافة الأفعال الت�شحيحية التي تمت في هذا ال�شاأن 

وبالإجراءات المتَخـذة لإزالة هذه المخاطر.

توفيــر جميــع المعلومــات والوثائق الالزمة لتاأكيد مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه   -8

ر عليه ذلــك فبالإمكان  باللغــة العربيــة وذلــك بنــاًء علــى طلــب الإدارة المخت�شة، واإذا تعــذَّ

توفيرها باللغة الإنجليزية.

مادة )10(

حتديد ه�ية الفاعلني القت�ساديني

ـــة بناًء على طلبها كلَّ فاعل  دوا لالإدارة المخت�شَّ يجب على الفاعلين القت�شاديين، اأْن يحدِّ  اأ- 

اقت�شادي قام باإمدادهم باأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه، وكذلك كلَّ فاعل اقت�شادي قام 

باإمداده باأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه. 

ـُظـــم والإجراءات المنا�شــبة التي ت�شــمح لهم  يجب اأْن تكون لدى الفاعلين القت�شاديين النُّ  ب- 

ـــة، وذلك  بتوفيــر المعلومات الم�شــار اإليهــا في الفقرة )اأ( من هذه المادة لالإدارة المخت�شَّ

لمدة ع�شر �شنوات من تاريخ الإمداد باأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه.
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الف�سل الثالث

متطلبات مطاَبـقة اأدوات تر�سيد ا�ستهالك املياه

مادة )11(

الإقرار باملطاَبـقة

اإقرار ال�شانع بالمطاَبـقة:  اأ- 

1- يجب اأْن يكون اإقرار ال�شانع بالمطاَبـقة باللغتين العربية والإنجليزية وْفـقًا للنموذج الوارد 

ـق على  د اإجراء تقويم المطاَبـقة المطبَّ في الملحق )4( المرافق لهذه الالئحة، واأْن يحدِّ

اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه وْفـقًا لأحكام المادة )14( من هذه الالئحة، كما يجب 

تحديث اإقرار المطاَبـقة كلما كانت هناك �شرورة لذلك.

ـق على اأدوات تر�شيد  2- يجوز اأن يكون اإقرار ال�شانع بالمطاَبـقة لأكثر من لئحة فنية تطبَّ

كلَّ  بالمطاَبـقة  الإقــرار  في  يذكر  اأن  ال�شانع  على  الحالة  هذه  وفي  المياه،  ا�شتهالك 

بها من معلومات في  يرتبط  ما  اإ�شداراتها وجميع  مع  التطبيق  الواجبة  الفنية  اللوائح 

نموذج اإقراره بالمطاَبـقة.

اإقرار الم�شتورد بالمطاَبـقة:  ب- 

ـق اللتزامات المن�شو�س عليها  1- يجب على الم�شتورد تقديم اإقرار بالمطاَبـقة بعد تَحـقُّ

ـع المنتجات مو�شوع  ـل الم�شتورد م�شئولية و�شْ في المادة )8( من هذه الالئحة، ويتحمَّ

الإقرار في ال�شوق.

ـق من ا�شتيفاء ال�شانع للمتطلبات  ـه قد تَحـقَّ 2- يجب ت�شمين اإقرار الم�شتورد بالمطاَبـقة باأنَّ

الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( المرافق لهذه الالئحة.

للنموذج  وْفـقًا  والإنجليزية  العربية  باللغتين  بالمطاَبـقة  الم�شتورد  اإقرار  اأْن يكون  3- يجب 

المرفق في الملحق )5( المرافق لهذه الالئحة، واأْن يذكر اإجراء تقويم المطاَبـقة الذي 

قام به ال�شانع على اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه، كما يجب تحديث الإقرار كلما كانت 

هناك �شرورة لذلك.

ـل الم�شتورد الم�شئولية القانونية التي تن�شاأ عن اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه التي  4- يتحمَّ

ـَعـها في ال�شوق، وذلك بعد اإ�شداره اإقرار المطاَبـقة. و�شَ

ـق على اأدوات تر�شيد  5- يجوز اأن يكون اإقرار الم�شتورد بالمطاَبـقة لأكثر من لئحة فنية تطبَّ

كلَّ  بالمطاَبـقة  الإقرار  في  يذكر  اأن  الم�شتورد  على  الحالة  وفي هذه  المياه،  ا�شتهالك 

بها من معلومات في  يرتبط  ما  اإ�شداراتها وجميع  مع  التطبيق  الواجبة  الفنية  اللوائح 

نموذج اإقراره بالمطاَبـقة.
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مادة )12(

ـع املطاَبـقة النظام اخلليجي لَتـَتـبُّ

يجب اأْن ت�شــتوفي اأدوات تر�شــيد ا�شتهالك المياه التي ُتـــعَر�س في ال�شــوق متطلبات النظام   اأ- 

الخليجي لَتـَتـبُّـع المطاَبـقة.

يجب اأْن تحمل اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه التي ُتـــعَر�س في ال�شــوق البطاقة الخ�شراء   ب- 

ـــع المطاَبـــقة، وذلك وْفـــقًا لأحــكام هذه الالئحــة ولمتطلبات  �شــاملًة الرمــز الخليجــي لَتـَتـبُّ

النظام الخليجي لَتـَتـبُّـع المطاَبـقة.

ُتـعتَبـــر اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه الحاملة للبطاقة الخ�شراء طبقًا لمقت�شيات النظام   ج- 

ـــع المطاَبـقة م�شتوفية للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( المرافق  الخليجي لَتـَتـبُّ

لهذه الالئحة.

ُيـــ�شمح لأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه التــي ل تحمل البطاقــة الخ�شراء اأو التــي ل تلتزم   د- 

بمتطلبات هذه الالئحة اأْن ُتـــعَر�س اأو ُتـــ�شتخَدم في المعار�س الت�شــويقية فقط، �شــريطة اأن 

ـــن عدم التزامهــا بمتطلبات هذه  تكــون عليها اإ�شــارة وا�شحة ول يمكن اإزالتها ب�شــهولة، تبيِّ

ـها في ال�شوق اإل بعد اأْن ت�شبح مطاِبـقة. الالئحة واأنَّ هذه الأدوات لن يتم عْر�شُ

مادة )13(

�سروط احل�س�ل على البطاقة اخل�سراء

ُيـ�شرَتط للح�شول على البطاقة اخل�شراء، تقدمي كافة الوثائق الفنية وال�شهادات واملعلومات 

التي ُتـثِبـت ا�شتيفاء اأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه ملتطلبات هذه الالئحة.

الف�سل الرابع

تق�مي املطاَبـقة

مادة )14(

اإجراءات تق�مي املطاَبـقة 

باإجراء  القيام  ال�شوق،  املياه يف  تر�شيد ل�شتهالك  اأداة  اأي  و�شع  قبل  ال�شانع،  يجب على 

تقومي املطاَبـقة املن�شو�س عليه يف امللحق )3( املرافق لهذه الالئحة.
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مادة )15(

تقارير الختبارات

يجــب اأْن تكــون تقارير الختبــارات المذكورة �شمن اإجراءات تقويم المطاَبـــقة، �شادرة عن   اأ- 

مختبر من المختبرات الآتية:

ـعة على اتفاقيات العتراف المتباَدل لمنظمة  1- مختبر معتَمـد من ِقـَبـل جهة اعتماد موقِّ

.)ILAC( التعاون الدولي لعتماد المختبرات

2- مختبر تابع لجهة تقويم المطاَبـقة.

هذه  الفقرة )ب( من  في  الــواردة  للمتطلبات  وْفـقًا  وذلك  لل�شانع  تابع  داخلي  3- مختبر 

المادة.

ـــل جــزءًا منهم لإ�شــدار تقارير  عنــد ا�شــتخدام مختبــرات داخليــة تابعــة لل�شانعين اأو ت�شكِّ  ب- 

الختبــارات، يجــب اأْن تكــون هــذه المختبــرات م�شــتقلة عن جهــة الت�شنيع واأل ت�شــترك في 

الت�شميم اأو الإنتاج اأو الإمداد اأو التركيب اأو ال�شــتخدام اأو ال�شيانة لأيٍّ من اأدوات تر�شــيد 

ا�شــتهالك المياه التي ت�شطلع باختبارها، ويجب على هذه المختبرات ا�شــتيفاء المتطلبات 

الآتية:

ـعة على اتفاقيات العتراف المتباَدل لمنظمة  1- اأن تكون معتَمـدة من ِقـَبـل جهة اعتماد موقِّ

.)ILAC( التعاون الدولي لعتماد المختبرات

دة، واأْن ت�شمن حيادية اإ�شدار التقارير واإثباتها  2- اأن تكون في �شكل كيانات تنظيمية محدَّ

ـة. لجهة العتماد المعنيَّ

3- األ تكون م�شاِركة في اأيِّ ن�شاط يمكن اأن يتعار�س مع ا�شتقالليتها ونزاهتها فيما يتعلق 

بن�شاطات الختبار، وي�شري هذا اللتزام على موظفيها.

ـرًا لل�شانعين الذين ت�شكل جزءًا منهم. مًة ح�شْ 4- اأن تكون ِخـْدماتها مقدَّ

يجب على ال�شانعين تقديم المعلومات الخا�شة با�شــتيفاء المختبرات التي اأ�شدرت تقارير   ج- 

ـة عند الطلب. الختبارات لالإدارة المخت�شَّ

مادة )16(

املتطلبات القيا�سية )املرتول�جية(

اأو  م�شاعفاتها  اأو   )SI Units( القيا�س  لِوْحـدات  الدويل  النظام  ِوْحـدات  ا�شتخدام  يجب 

اأجزائها اأثناء الت�شميم اأو الت�شنيع اأو التداُول.
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الف�سل اخلام�س

التزامات الإدارة املخت�سة 

مادة )17(

التدابري ال�قائية

اإىل عدم  ت�شري  توافر معلومات  ـتة حال  وقائية موؤقَّ باتخاذ تدابري  ـة  الإدارة املخت�شَّ تلتزم 

للتقييم  الالزمة  املعلومات  على  للح�شول  �شعيها  مع  املياه،  ا�شتهالك  تر�شيد  اأدوات  �شالمة 

املو�شوعي مل�شدر اخلطر يف املنَتـج.

مادة )18(

تنظيم اإجراءات م�سح ال�س�ق

ة بتنظيم اإجراءات م�ْشـح ال�شوق لأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه التي مت  تقوم الإدارة املخت�شَّ

ـُعـها يف ال�شوق وْفـقًا ملتطلبات اللوائح الفنية، ولها يف �شبيل ذلك القيام باملهام وال�شالحيات  و�شْ

الآتية:

اأْن تطلب من جهة تقويم المطاَبـقة تزويدها بمعلومات متعلقة باأي �شهادة قامت تلك الجهات   -1

ـــها اإ�شدار هذه  باإ�شدارهــا اأو �شْحـِبـــها �شمن نطاق عملهــا اأو بالمعلومات التي تتعلق برْفـ�شِ

ال�شهادة، بما في ذلك تقارير الختبارات والوثائق الفنية.

ـة اأنَّ اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه ل تلبي المتطلبات الأ�شا�شية  اإذا وجدت الإدارة المخت�شَّ  -2

الــواردة فــي الملحــق )2( المرافــق لهذه الالئحــة، تقوم باإ�شــدار تعليمات اإلــى جهة تقويم 

المطاَبـقة ل�شْحـب ال�شهادات المتعلقة بتلك الأدوات اإذا اقت�شى الأمر.

اإ�شدار تعليمات اإلى جهة تقويم المطاَبـقة لإعادة النظر في ال�شهادات التي قامت باإ�شدارها   -3

كلما كان ذلك �شروريًا.

مادة )19(

اإجراءات التعامل مع اأدوات تر�سيد ا�ستهالك املياه غري املطاِبـقة

ـــل مخاطر، اأو تواَفـر  ـــة اإجراءاتها المتعلقة بالمنتجات التي تمثِّ عند تطبيق الإدارة المخت�شَّ  اأ- 

لديهــا �شــبب كاٍف لالعتقــاد بــاأنَّ اإحــدى اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه ت�شــتهلك الموارد 

المائية بكمية كبيرة، تقوم باإجراء تقييم للمنَتـــج المعِنـــي وْفـــقًا لمتطلبات الالئحة الفنية، 

وذلك بالتعاون مع الفاعِلـين القت�شاديين المعنيين بح�شب الأحوال.

ـــل  ـــة عنــد تطبيقهــا لإجراءاتهــا المتعلقــة بالمنتجــات التي تمثِّ ـــن لــالإدارة المخت�شَّ اإذا تبيَّ  ب- 

مخاطر، اأنَّ اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه غير مطاِبـــقة لمتطلبات هذه الالئحة، َفلها اأْن 
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تطلــب دون تاأخيــر من الفاعل القت�شادي المعِنـــي اتخاذ الإجــراءات الت�شحيحية الالزمة 

دهــا الإدارة المخت�شــة لت�شبــح تلــك الأدوات مطاِبـــقة للمتطلبــات اأو �شْحـــَبها اأو  التــي تحدِّ

ة تتنا�شــب مع طبيعة  دهــا الإدارة المخت�شَّ ا�شــتدعاءها من ال�شــوق، وذلك خــالل فترة تحدِّ

عدم المطاَبقة.

ـــة اأن عــدم مطاَبـــقة اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه قد تجاوزت  اإذا راأت الإدارة المخت�شَّ  ج- 

حدود المملكة، تقوم باإخطار الهيئة بنتيجة التقييم والإجراءات الت�شحيحية التي ُطـِلـب من 

الفاعل القت�شادي المعِنـي القيام بها.

يجــب علــى الفاعــل القت�شادي المعِنـــي التاأكد من قيامــه باتخاذ الإجــراءات الت�شحيحية   د- 

ـها في ال�شوق. الالزمة بخ�شو�س اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه التي عَر�شَ

فــي حــال عدم قيام الفاعــل القت�شادي المعِنـــي بالإجــراء الت�شحيحي المنا�شــب والكافي   هـ- 

ـــة فورًا باتخاذ تدابير  ـــة، تقوم الإدارة المخت�شَّ دتها الإدارة المخت�شَّ خالل الفترة التي حدَّ

ـتة منا�شبة لمْنـع اأو تقييد عْر�س اأدوات تر�شيد ا�شتهالك المياه في ال�شوق اأو �شْحـِبـها اأو  موؤقَّ

ا�شتدعائها، كما تقوم باإخطار الهيئة بالمعلومات والتدابير التي اتَّـخذتها في هذا ال�شاأن.

ـــتة الم�شــار اإليها فــي الفقرة )هـ( من هــذه المادة  تت�شمــن المعلومــات عــن التدابير الموؤقَّ  و- 

البيانــات المهمــة للتعرف على اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك الميــاه غير المطاِبـــقة وم�شدرها 

وطبيعــة عدم المطاَبـــقة المفتَر�شــة وخطورتها، وطبيعة ومدة التدابير المتَخـــذة من ِقـَبـــل 

مة من الفاعل القت�شادي المعِنـي، ويجب عليها  ـة والردود والُحـَجـج المقدَّ الإدارة المخت�شَّ

بيــان مــا اإذا كانت حالة عدم المطاَبـــقة تعود اإلى ف�شــل اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه في 

تحقيق المتطلبات الأ�شا�شية الواردة في الملحق )2( المرافق لهذه الالئحة.

مادة )20(

اآلية الإخطار

يتم الإخطار املن�شو�س عليه يف الفقرتني )ج( و)هـ( من املادة )19( من هذه الالئحة من 

ـه مطلوب  اأنَّ خالل النظام اخلليجي ال�شريع لتباُدل املعلومات )عاجل(، ويتم الإ�شارة فيه اإىل 

اإرفاق كل املعلومات والإثباتات  مبوجب هذه الالئحة والالئحة العامة ل�شالمة املنتجات، ويتم 

الداعمة له وْفـقًا لأحكام هذه الالئحة ونظام )عاجل(.

مادة )21(

عدم املطاَبـقة للمتطلبات الإدارية

مــع مراعــاة اأحــكام المادة )19( من هذه الالئحــة، يجب على الفاعل القت�شادي المعِنـــي   اأ- 

ـــة،  ت�شحيح حالت عدم المطاَبـــقة التي يتم اكت�شــافها بناًء على طلب من الإدارة المخت�شَّ
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وذلك في الأحوال الآتية:

اأو عدم  الالئحة،  المادة )13( من هذه  بالمخاَلـفة لأحكام  الخ�شراء  البطاقة  تثبيت   -1

تثبيتها.

2-  عدم وجود اإقرار بالمطاَبـقة، اأو عدم �شحته.

3-  عدم وجود الوثائق الفنية اأو عدم اكتمالها.

 ب-  فــي حال ا�شــتمرار وجود اأي حالة من حالت عدم المطاَبـــقة المذكــورة في الفقرة )اأ( من 

ـة التدابير الالزمة لتقييد عْر�س اأدوات تر�شيد ا�شتهالك  هذه المادة، تتِخـذ الإدارة المخت�شَّ

المياه في ال�شوق، اأو �شمان �شْحـِبـها من ال�شوق.

مادة )22(

اإبداء اأ�سباب التدابري املتَخـذة

يجــب بيــان الأ�ش�ــس الدقيقــة التــي تــم ال�شــتناد اإليهــا، بموجب هــذه الالئحة، عنــد اتخاذ   اأ- 

اأيَّ تدابيــر تت�شــل بتقييــد عْر�س اأدوات تر�شــيد ا�شــتهالك المياه في ال�شــوق اأو �شْحـِبـــها اأو 

ا�شتدعائها.

يجب اإبالغ الطرف المعِنـي باأيِّ تدبير متَخـذ فورًا، واإبالغه كذلك بو�شائل المعالجة المتاحة   ب- 

دة لإجراء تلك المعالجة. له بموجب الت�شريعات المعمول بها والُمـدد الزمنية المحدَّ

الف�سل ال�ساد�س

اأحكام ختامية

مادة )23( 

ال�سفافية وال�سرية

تلتزم  الالئحة،  هذه  مبوجب  تدابري  اأي  باتخاذ  ـة  املخت�شَّ الإدارة  قامت  اإذا  ما  حال  يف 

مبتطلبات ال�شفافية من حيث �شرورة اإطالع عامة امل�شتهلكني على خماطر ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة التي ميكن اأْن يتعر�شوا لها جراء ا�شتخدام اأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه. 

غري  املعلومات  اإف�شاء  عدم  �شرورة  حيث  من  ال�شرية  متطلبات  مراعاة  عليها  يجب  كما 

ـِلـع عليها يف �شياق تطبيق الالئحة وم�ْشـح الأ�شواق  املتعلقة بال�شحة وال�شالمة والبيئة التي تطَّ

والتي تغطيها )ال�شرية املهنية( مبوجب طبيعتها، با�شتثناء اخل�شائ�س املتعلقة بال�شالمة والبيئة 

لأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه التي تقت�شي ال�شرورة اإْطـالع عامة امل�شتهلكني عليها.

مادة )24(

الل�ائح الأخرى ذات العالقة

ـق الالئحة العامة ل�شالمة املنتجات  فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة، تطبَّ

ال�شارية على اأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه. 
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ـــق الإ�شمي )حجم ال�شائل الذي يمر من خالل المنَتـــج، َمـقي�شًا باللتر  ـــد بمعدل التدفُّ ُيـق�شَ  -

في الدقيقة الواحدة( لتر/دقيقة )وبع�س المنتجات( لتر/ت�شريفة.

يجرى الختبار عند �شغط )1.5( و)3.0( و)4.5( بار )0.2± بار( على اأدوات تر�شيد   -

ا�شــتهالك المياه المنا�شــبة لمن�شــاآت ال�شغط العالي )عادة 5.0-1.0 بار(، اأو عند �شغط 

)0.2( و)0.3( و)0.5( بار )0.02± بار(.

ـــق،  ل الحد الأق�شى للتدفُّ يجــب األ تتجاوز قيمة متو�شــط ثالثة قيا�شــات للمنَتـــج قيمــة معدَّ  -

ـن في الجدول )اأ( الم�شار اإليه اأعاله. وذلك وْفـقًا ِلـما هو مبيَّ

ملحق )3(

اإجراء تق�مي املطابقة بح�سب )فح�س الطراز(

 )1a Type( من�ذج تق�مي املطاَبـقة

17067 ISO/IEC وْفـقاً للم�ا�سفة القيا�سية

يتم القيام بفْحـ�س الطراز بتقييم َتـواُفـق الت�شميم الفني للمنَتـج من خالل مراجعة الوثائق   -1

ـــلة  ـــنات، ممثِّ الفنيــة والأدلــة الم�شــار اإليها في الفقرة )2( من هذا الملحق، مع فْحـــ�س عيِّ

لالإنتــاج المرتَقـــب، لواحد اأو اأكثر من الأجزاء الحرجة للمنَتـــج )جْمـــع بيــن نموذج الإنتاج 

ونموذج الت�شميم(.

م طلبًا لفْحـــ�س الطراز عنــد جهة واحدة لتقويم المطاَبـــقة من  يجــب علــى ال�شانــع اأن يقدِّ  -2

اختياره، ويجب اأن يحتوي الطلب على:

ـل القانوني لل�شانع اإذا تم تقديم الطلب من  ا�شم وعنوان ال�شانع، وا�شم وعنوان الممثِّ  اأ- 

ِقـَبـل الممثل القانوني.

 ب- اإقرار مكتوب بعدم تقديم نف�س الطلب اإلى اأي جهة تقويم مطاَبـقة اأخرى.

ـن الوثائق من تقييم مدى مطاَبـقة المنَتـج لمتطلبات اللوائح   ج- الوثائق الفنية: يجب اأن تَمـكِّ

الفنية المعتَمـدة، كما يجب اأن تحتوي على تحليل وتقييم منا�شَبـين للمخاطر. ويجب اأن 

ـقة واأن ت�شتمل، بح�شب مقت�شيات التقييم، على:  د الوثائق الفنية المتطلبات المطبَّ تحدِّ

الت�شميم والت�شنيع وت�شغيل المنَتـج. ويجب اأن تحوي الوثائق الفنية العنا�شر الآتية على 

الأقل حيثما لزم الأمر:
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ـف عام للمنَتـج.     1( و�شْ

ـبات الجزئية والدوائر. نات والُمـَركَّ ـطات المكوِّ     2( ر�شوم الت�شميم والت�شنيع ومخطَّ

ـطات الم�شار اإليها وت�شغيل المنَتـج.      3( الأو�شاف وال�شروح الالزمة لفْهـم الر�شوم والمخطَّ

    4( قائمة للموا�شفات القيا�شية اأو اأي موا�شفات فنية اأخرى ذات عالقة تعتمدها الإدارة 

المتطلبات  ل�شتيفاء  المتَخـذة  للحلول  ـفًا  وو�شْ جزئيًا،  اأو  كليًا  المطبقة  ـة،  المخت�شَّ

وفي  اإليها.  الم�شار  القيا�شية  الموا�شفات  تطبيق  يتم  ل  الفنية حيثما  للوائح  الأ�شا�شية 

الفقرات  الفنية  الوثائق  ـن  تبيِّ اأن  يجب  القيا�شية  للموا�شفات  الجزئي  ال�شتعمال  حال 

التي تم تطبيقها.

    5( نتائج ح�شابات الت�شميم القائمة وعمليات املراقبة املنَجـزة.

    6( تقارير الختبارات.

ـلة عن الإنتاج المرتَقـب، ويمكن لجهة تقويم المطاَبقة طلب المزيد من  ـنات ممثِّ    7( عيِّ

ـنات اإْن دعت ال�شرورة ل�شتكمال برنامج الختبارات. العيِّ

اأن ت�شير هذه  لَتـواُفـق الحلول الفنية المتَخـذة في الت�شميم، ويجب  8( الأدلة الداعمة     

تطبيق  يتم  ل  الخ�شو�س حين  وجه  وعلى  ا�شتعمالها،  يتم  التي  الوثائق  كل  اإلى  الأدلــة 

الموا�شفات القيا�شية اأو الموا�شفات الفنية ذات العالقة الم�شار اإليها باأكملها. كما يجب 

اأن ت�شمل الأدلة الداعمة، كلما اقت�شى الحال، نتائج الختبارات المنَجـزة في المختبر 

المنا�شب لدى ال�شانع، اأو في مختبر اآخر با�شم ال�شانع وتحت م�شئوليته.

يجــب على جهة تقويم المطاَبـــقة اأن تقوم بفْحـــ�س الوثائق الفنيــة والأدلة الداعمة من اأجل   -3

ـنات فيجب عليها: تقييم مالءمة الت�شميم الفني للمنَتـج، وبالن�شبة للعيِّ

ـنات مطاِبـق للوثائق الفنية، وتحديد العنا�شر التي تم ت�شميمها  التاأكد من اأن ت�شنيع العيِّ  اأ- 

ـقة من الموا�شفات القيا�شية اأو الموا�شفات الفنية ذات  بالتواُفـق مع المقت�شيات المطبَّ

تلك  ـقة من  المطبَّ المقت�شيات  التواُفـق مع  تم ت�شميمها دون  التي  والعنا�شر  العالقة، 

الموا�شفات القيا�شية.

للتاأكد  بالنيابة،  بها  يقوم  َمـن  توكيل  اأو  المنا�شبة،  والختبارات  بالفحو�شات   ب- القيام 

اأو  القيا�شية  الموا�شفات  في  دة  المحدَّ الفنية  الحلول  تطبيق  ال�شانع  اختيار  حال  في 

الموا�شفات الفنية ذات العالقة، باأنه تم تطبيقها تطبيقًا �شحيحًا.

 ج- القيام بالفحو�شات والختبارات المنا�شبة، اأو توكيل َمـن يقوم بها بالنيابة، للتاأكد في 

دة في الموا�شفات القيا�شية اأو الموا�شفات الفنية  حال عدم تطبيق الحلول الفنية المحدَّ

ذات العالقة، باأنَّ الحلول الفنية المتَخـذة من ِقـَبـل ال�شانع ت�شتوفي المتطلبات الأ�شا�شية 

للوائح الفنية المعتَمـدة.

التفاق مع ال�شانع على مكان اإجراء الفحو�شات والختبارات.  د- 
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يجــب علــى جهة تقويم المطاَبـــقة اإ�شدار تقرير تقييم عن الإجــراءات التي قامت بها طبقًا   -4

ـــن على جهة تقويم المطاَبـــقة األ تن�شــر هــذا التقرير  للفقــرة )3( مــن هــذا الملحق، ويتعيَّ

ب�شكل كامل اأو جزءًا منه اإل بعد م�شادقة ال�شانع.

ـــقة على المنَتج المعِنـــي فاإن جهة  اإذا كان الطــراز مطاِبـــقًا لمتطلبــات اللوائح الفنية المطبَّ  -5

تقويم المطاَبـــقة ُتـــ�شِدر لل�شانع �شــهادة فْحـــ�س الطراز، ويجب اأن تت�شمن ال�شهادة ا�شم 

وعنوان ال�شانع، ونتائج الفحو�شات، و�شــروط �شريانها )اإْن ُوِجـــدت(، والمعطيات الالزمة 

لتحديد الطراز الم�شاَدق عليه، ويمكن اأن تحتوي ال�شهادة على مرفقات.

ال�شهادة مع مرفقاتها على كل املعلومات املنا�شبة للتمكني من تقييم  اأن حتتوي  كما يجب 

ـعة مع الطراز املفحو�س والتمكني من املراقبة اأثناء الت�شغيل. مطاَبـقة املنتجات امل�شنَّ

ـقة على املنَتـج املعِنـي، يجب على  واإذا كان الطراز غري مطاِبـق ملتطلبات اللوائح الفنية املطبَّ

جهة تقومي املطاَبـقة اأن ترف�س اإ�شدار �شهادة فْحـ�س الطراز واأن تخرب �شاحب الطلب بقرارها 

ـبًا. م�شبَّ

ـــع المطاَبقــة ويمكنه تفوي�س ذلك  يقــوم ال�شانع با�شــتكمال متطلبات النظام الخليجي لَتـَتـبُّ  -6

لجهة تقويم المطاَبـقة.

يجــب علــى جهة تقويم المطاَبـــقة اأن تتبــع كل التطورات في حالة التقنيــة المعروفة عمومًا،   -7

وحيثمــا اأ�شــارت هــذه التطورات اإلــى اإمكانية ظهــور عدم مطاَبـــقة الطراز الم�شــاَدق عليه 

د جهة تقويــم المطاَبـــقة الحاجة اإلى  لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة المعتَمـــدة، فيجــب اأن تحدِّ

فحو�شات اإ�شافية، وفي حال الحاجة اإلى الفحو�شات الإ�شافية، تخبر ال�شانع بذلك.

ويجب على ال�شانع اإخبار جهة تقومي املطاَبـقة التي حتتفظ بالوثائق الفنية اخلا�شة ب�شهادة 

فْحـ�س الطراز بكل التغيريات يف الطراز امل�شاَدق عليه، والتي من �شاأنها امل�شا�س باملطاَبـقة مع 

متطلبات اللوائح الفنية املعتَمـدة، اأو مع �شروط �شريان �شهادة فْحـ�س الطراز، والتي ت�شتدعي 

م�شاَدقة اإ�شافية على �شكل اإ�شافة ل�شهادة فْحـ�س الطراز.

كما يجب على جهة تقومي املطاَبـقة مراجعة �شهادة فْحـ�س الطراز كلما كان ذلك �شروريًا، 

الداخلة يف  نات  املكوِّ اأو  املادة اخلام  التغيري يف  اأو  الت�شنيع  التغيري يف عملية  وخا�شة يف حال 

الت�شنيع، وعلى اأي حال كل ثالث �شنوات.

ة عن �شــهادات فْح�س الطراز  يجــب على جهــة تقويم المطاَبـــقة اأن تخبــر الإدارة المخت�شَّ  -8

واأي اإ�شافة تم اإ�شدارها اأو �شْحـُبـــها، كما يجب عليها اأن تقوم ب�شكل دوري، اأو عند الطلب، 

بمْنـــح الهيئة قائمة �شهادات فْحـــ�س الطراز واأي اإ�شافات تم رْفـــ�ُس اإ�شدارها اأو تلك التي 

تم تعليقها اأو تقييدها باأيِّ �شكل.

ويجب على جهة تقومي املطاَبـقة اأن تخرب جهات تقومي املطاَبقة الأخرى عن �شهادات فْحـ�س 
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باأيِّ �شكل، وعند  اأو تقييدها  تعليقها  التي مت  اأو تلك  اإ�شدارها  رْفـ�ُس  اإ�شافات مت  واأي  الطراز 

الطلب عن �شهادات فْحـ�س الطراز واأي اإ�شافة مت اإ�شدارها.

يجب على جهة تقويم المطاَبـــقة الحتفاظ بن�شــخة من �شــهادة فْحـــ�س الطراز ومرفقاتها   -9

واإ�شافاتها، عالوة على الوثائق الفنية بما في ذلك الم�شــتندات المرفقة من ِقـَبـــل ال�شانع، 

حتى تاريخ انتهاء �شريان ال�شهادة.

10- يجب على ال�شانع الحتفاظ بن�شــخة من �شــهادة فْحـــ�س الطراز ومرفقاتها واإ�شافاتها مع 

ـع المنَتـج في ال�شوق. ـة لمدة ع�شر �شنوات بعد و�شْ الوثائق الفنية، واإتاحتها لالإدارة المخت�شَّ

11- يمكن للممثل القانوني لل�شانع تقديم الطلب الم�شــار اإليه في الفقرة )2( من هذا الملحق 

والقيام بالواجبات الم�شــار اإليها في الفقرتين )7( و)10( منه با�شــم ال�شانع، ب�شــرط اأن 

ـحًا في التوكيل. يكون ذلك مو�شَّ
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وزارة �سئ�ن ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )26( ل�سنة 2022

ـعي نادي ت�سل�سي ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت لهيئة م�سجِّ

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )23( منه،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وتعديالتها،

لهيئة  الأ�شا�شي  النظام  وقْيـد ملخ�س  ت�شجيل  ب�شاأن   2019 ل�شنة  القرار رقم )13(  وعلى 

ـعي نادي ت�شل�شي بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، م�شجِّ

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )191( ل�شنة 2020 

ب�شاأن اإعادة تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد بع�س الهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

ال�شباب والريا�شة،

ـنة عدم  ال�شباب والريا�شة، واملت�شمِّ مة من وكيل وزارة �شئون  وا�شتنادًا على املذكرة املقدَّ

انتخاب  وعدم  متتاليني،  عامني  ملدة  ت�شل�شي  نادي  ـعي  م�شجِّ لهيئة  العمومية  اجلمعية  انعقاد 

جمل�س اإدارة للهيئة،

ـعي نادي ت�شل�شي، و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بهيئة م�شجِّ

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ـعي نادي ت�شل�شي ملدة عام برئا�شة ال�شيد/ فواز حممد  ـن جمل�س اإدارة موؤقت لهيئة م�شجِّ يعيَّ

اأنور ال�شيخ، وع�شوية كل من:

نائب الرئي�س. 1- يا�شر عبا�س �شلمان عبداهلل   

اأمين ال�شر. 2- يو�شف اإبراهيم الزيرة   

الأمين المالي. 3- اأر�شالن رفيق اأحمد    

ع�شوًا. 4- علي جعفر عبا�س عا�شور   

ع�شوًا. 5- علي في�شل المحرو�س   

ع�شوًا. 6- محمد محمود العلوي   
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�شا�شي للهيئة،  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وْفـقًا  اأمورها  وت�شريف  �شئونها  اإدارة  ويتوىل 

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

للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018، والنظام الأ�شا�شي للهيئة.

مادة )3(

على القائمني بالعمل يف الهيئة اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال الهيئة 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ثالثة  خالل  وذلك  املا�شيني  العامني  خالل  املالية  اأمورها  ـنًا  مت�شمِّ بالهيئة،  القائمة  الأو�شاع 

اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار. 

مادة )5(

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

اًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

عن حالة الهيئة. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ 

والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات 

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

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 و الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( 

ل�شنة 2018 والنظام الأ�شا�شي للهيئة.

مادة )6(

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة يف نهاية فرتة  ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدَّ

ـنًا اأمورها املالية وما قام به من اأعمال خالل تلك الفرتة. عمله ب�شاأن اأو�شاع الهيئة، مت�شمِّ
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مادة )7(

اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئ�ن ال�سباب والريا�سة

اأمين بن ت�فيق امل�ؤيد

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 اأكـتـوبــــــــر 2022م
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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم )11( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية املحرق الأهلية

وزير التنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املحرق الأهلية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحرق الأهلية،

املنعقد  اجتماعها  يف  الأهلية  املحرق  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ 4 اأغ�شط�س 2022،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  يقيَّ

العادية جلمعية املحرق الأهلية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 4 اأغ�شط�س 2022، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من  يعدَّ

�شبعة )7( اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة )2(

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

 وزير التنمية الجتماعية

 اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سف�ر 

                                                                                                                                    

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأكتـــوبـــــــر 2022م
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )133( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإجراءات انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

بالن�سبة للناخبني امل�ج�دين خارج مملكة البحرين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة اخلام�شة والع�شرون منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )26( ل�شنة 2022 ب�شاأن حتديد ميعاد النتخاب والرت�شيح لع�شوية 

جمل�س النواب،

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

اأو  ـل جلنة لالقرتاع والفْرز لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب يف كل �شفارة اأو قن�شلية  ُتـ�شكَّ

البعثة  رئي�س  اأو  العام  القن�شل  اأو  ال�شفري  برئا�شة  باخلارج،  البحرين  ململكة  دبلوما�شية  بعثة 

الدبلوما�شية،  البعثة  اأو  القن�شلية  اأو  ال�شفارة  يف  امل�شئولني  من  اثنني  وع�شوية  الدبلوما�شية، 

ويتوىل اأحدهما اأمانة �شر اللجنة.

وتتوىل كل جلنة مبا�شرة عمليتي القرتاع وفْرز اأ�شوات الناخبني املوجودين يف بلد ال�شفارة 

اأو القن�شلية اأو البعثة الدبلوما�شية ب�شاأن انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب.

املادة الثانية

على اللجان امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة مراعاة الإجراءات الآتية:

1- اإجــراء النتخــاب في ال�شــفارات والقن�شليــات والبعثات الدبلوما�شــية يوم الثالثــاء الموافق 

2022/11/8، وفي الحالت التي تقت�شي اإعادة النتخاب ُتجرى الإعادة يوم الثالثاء الموافق 

2022/11/15. ويبــداأ القتــراع مــن ال�شــاعة الثامنــة �شباحًا حتى ال�شــاعة الثامنة م�شــاًء، 

ح�شب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها ال�شفارة اأو القن�شلية اأو البعثة الدبلوما�شية.

2- اإجراءات القتراع وفْرز الأ�شوات:

ـق من �شخ�شية الناخب من خالل جواز ال�شفر اأو اأيِّ م�شتَند ر�شمي معتَمد،  ـَحـقُّ اأ- يتم التَّ
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ـد فيها الناخب، واأنه لم ي�شبق له الإدلء ب�شوته.  ـق من الدائرة النتخابية المقيَّ ـَحـقُّ والتَّ

اأي  اأو  ب�شوته،  الناخب  اإدلء  يفيد  بما  اإلكترونيًا  اأو  يدويًا  الناخبين  جدول  في  ر  ويوؤ�شَّ

ها رئي�س اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة  و�شيلة اأخرى تفيد الإدلء ب�شوته ُيـِقـرُّ

انتخاب اأع�شاء مجل�س النواب.

ْدِلَي 
ُ
اأ التي  الأ�شوات  وي�شتمل على عدد  بذلك،  ر مح�شر  يحرَّ الفْرز  انتهاء عملية  بعد  ب- 

التي ح�شل عليها كل مر�شح في  والأ�شوات  والباطلة،  ال�شحيحة  الأ�شوات  بها، وعدد 

ـع مح�شر الفْرز من رئي�س اللجنة واأمين ال�شرِّ  الدائرة النتخابية، وقرارات اللجنة. ويوقَّ

باأ�شواتهم في  اأدلوا  َمـن  بها، ويو�شع المح�شر واأوراق القتراع، وك�ْشـٌف ببيانات جميع 

مظروف ُمْحَكم الغْلـق.

انتخاب  العام على �شالمة  العليا لالإ�شراف  اللجنة  اإلى  اإليه  الم�شار  المظروف  ُير�َشـل  ج- 

اأع�شاء مجل�س النواب، وكذلك ن�شخة من محتواه عن طريق البريد الإلكتروني اأو الفاك�س 

على الفور.

د- يحق لمن لم ُيـْدِل ب�شوته في ال�شفارة اأو القن�شلية اأو البعثة الدبلوما�شية اأْن ُيـْدِلـَي ب�شوته 

ـة في دائرته النتخابية في حال وجوده داخل مملكة البحرين في  اأمام اللجنة المخت�شَّ

يوم النتخاب.

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

رئي�س اللجنة العليا لالإ�سراف العام على �سالمة 

انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ

الـمــوافــــــــق: 16 اأكتوبــــــــــر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

 

 قرار رقم )1164( ل�سنة 2022

ـط التف�سيلي اجلزئي ملنطقة باربار )1( - جممع )518(  ب�ساأن 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�س املادة )20( منه،

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

 

ر الآتي:  ُقرِّ

مادة )1( 

ـط التف�شيلي اجلزئي املعدُّ من ِقـَبـل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيـعتَمـد املخطَّ

ـط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.  باربار )1( جممع )518( طـْبـقًا للمخطَّ

  

مادة )2( 

ِلـما هو  ـف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة باربار )1( جممع )518( وْفـقًا  ُ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.
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مادة )3( 

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

 

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين 

        اآمنة بنت اأحمد الرميحي   

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 اأكتـوبـــــــــر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1165( ل�سنة 2022

ط التف�سيلي ملنطقة الن�يدرات وه�رة �سند  ب�ساأن املخطَّ

 املجمعات )643( و)645( و)646(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ط التف�شيلي املعدِّ من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة النويدرات  ُيـعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. وهورة �شند املجمعات )643( و)645( و)646( طـْبـقًا للمخطَّ

مادة )2(

ـف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة النويدرات وهورة �شند املجمعات )643(  ُتـ�شنَّ

القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  ـط  خمطَّ يف  وارد  هو  ِلـما  وْفـقًا  و)646(  و)645( 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم  وتطبَّ

)28( ل�شنة 2009.
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مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 اأكتـوبـــــــــر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1166( ل�سنة 2022

ـط التف�سيلي اجلزئي ملنطقة باربار - جممع )526( ب�ساأن 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�س املادة )20( منه،

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ـط التف�شيلي اجلزئي املعدُّ من ِقـَبـل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيـعتَمـد املخطَّ

ـط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. باربار جممع )526( طـْبـقًا للمخطَّ

مادة )2(

ـف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة باربار  جممع )526( وْفـقًا ِلـما هو وارد يف  ُتـ�شنَّ

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

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

                                                                                                 

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 اأكتـوبـــــــــر 2022م
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وزارة ال�سياحة

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

 ب�ساأن وْقـف العمل بالرتخي�س ال�سياحي

ملرفق بالتيني�م بفندق رويال فيني�سيا

وزير ال�شياحة:

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

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

وتعديالته،

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

املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،

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

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

�شهرين،  ملدة  فيني�شيا  رويال  بفندق  بالتينيوم  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقـف 

وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مَيـ�سُّ مب�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(

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

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

وزير ال�سياحة

فاطمة بنت جعفر ال�سرييف

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتــوبــــــــر 2022م
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وزارة ال�سياحة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

 ب�ساأن وْقـف العمل بالرتخي�س ال�سياحي

ملرفق ت�سارليز بفندق لروزا

وزير ال�شياحة:

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

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

وتعديالته،

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

املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،

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

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

يوَقـف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ت�شارليز بفندق لروزا ملدة �شهرين، وذلك لإخالل 

ال�شياحة  مب�شلحة  مَيـ�سُّ  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة )2(

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

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

وزير ال�سياحة

فاطمة بنت جعفر ال�سرييف

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتــوبــــــــر 2022م
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وزارة ال�سياحة

 قرار رقم )4( ل�سنة 2022

 ب�ساأن وْقـف العمل بالرتخي�س ال�سياحي

ملطعم م�نتي روزا

وزير ال�شياحة:

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

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

وتعديالته،

واأ�شاليبه  �شوره  بجميع  والتنقيط  النقوط  مْنـع  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

واأنواعه يف اخِلـْدمات ال�شياحية بجميع مرافقها،

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

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

اإدارة  لإخالل  وذلك  �شهرين،  ملدة  روزا  مونتي  ملطعم  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقـف 

املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مَيـ�سُّ مب�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(

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

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

وزير ال�سياحة

فاطمة بنت جعفر ال�سرييف

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتــوبــــــــر 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )48( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمن�ح

ل�سركة دليل ال�سرافة )ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها،

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

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

 ُيـلغى الرتخي�س املمنوح لـ�شركة دليل ال�شرافة )ذ.م.م( )�شركة �شرافة( املمنوح بتاريخ

19 يونيو 1979، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )19702(.

مادة )2(

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

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

                                                                   

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1444هـ  

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكـتــوبـــــــر 2022م 
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )49( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمن�ح 

ل�سركة بيهايف البحرين املحدودة )ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها،

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

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

م�شاندة  )�شركة  )ذ.م.م(  املحدودة  البحرين  بيهايف  لـ�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ُيـلغى 

ـل من�شة التمويل اجلماعي، املمنوح بتاريخ 25 فرباير 2019، وامل�شجل حتت  للقطاع املايل( م�شغِّ

ال�شجل التجاري رقم )128750(.

مادة )2(

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

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

                                                                   

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1444هـ  

الـمـــوافـــــــق: 20 اأكـتــوبـــــــر 2022م 
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )50( ل�سنة 2022

ب�ساأن مْنـح ترخي�س ل�سركة بيبان )ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

ـل من�شة التمويل  ُتـمنح �شركة بيبان )ذ.م.م( ترخي�س �شركة م�شاِنـدة للقطاع املايل )م�شغِّ

اجلماعي(.

مادة )2(

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

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

                                                                   

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1444هـ  

الـمـــوافـــــــق: 20 اأكـتــوبـــــــر 2022م
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 اإعالن 

ب�ساأن طلب ت�سفية امل�ؤ�س�سة امل�سرفية العاملية اإجبارياً

العاملية حتت  املوؤ�ش�شة امل�شرفية  2009 ب�شاأن و�شع  اإىل القرار رقم )39( ل�شنة  بالإ�شارة 

الإدارة والقرار رقم )45( ل�شنة 2009 ب�شاأن تعيني مدير خارجي لتويل اإدارة املوؤ�ش�شة امل�شرفية 

العاملية �س.م.ب. )م(.

يعتزم املدير اخلارجي )تراورز اأند هاملنز( للموؤ�ش�شة امل�شرفية العاملية �س.م.ب. )مقفلة( 

واملقيَّدة بال�شجل التجاري رقم )50830-1(، وعنوانها حمل رقم 103، مبنى رقم 3، طريق رقم 

365، املنامة 316، �شندوق بريد رقم 1230، مملكة البحرين، وبعد موافقة م�شرف البحرين 

املركزي بالتقدم اإىل املحكمة املخت�شة بطلب الت�شفية الإجبارية للموؤ�ش�شة امل�شرفية العاملية 

�س.م.ب. )مقفلة( وفقًا لأحكام املادة )144( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات 

املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006. 

تراورز اأند هاملنز
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 12 من 2 صفحة 
 

 بدالة انترنت البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز ائالف العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  9,600.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشروع كابل الخليج  
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 1 تجديد

  15,509.880 
 

BNET B.S.C 1 
 

عمليات البدالة في   يبين مركزSTM-4 1Gسعة  من   اتفاقية خدمة الربط المحلي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 JUFFAIR NOCوالجفير  SEEF NOCالسيف 

 TB/27876/2019 2 تجديد

  7,028.650 
 

BNET B.S.C 1 
 

بين مركزي عمليات    DS-3 (50MBPS)اتفاقيه خط الربط المحلي بسعة  مات والمزايدات واالستثمارالخد
 )  NSAالبدالة و جهاز المخابرات الوطني (

 TB/32585/2022 3 تجديد

  79,200.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )MCS(خدمات االستشارات اإلدارية 
 

 BIX/P/0222/834 4 مناقصة

USD 970,500.000 366,849.000* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ج  لخليا لبمشروع كا
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 5 دديتج 

  7,935.840 
 

BNET B.S.C 1 
 

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

 TB/23821/2017 6 تجديد

  85,014.912 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 BIX/01/2018 7 دتجدي تشغيل مركز عمليات البدالة  ات واالستثمارالخدمات والمزايد

       ع الترسيات بالدينار البحريني: مجمو 571,138.282

 بوليتكنك البحرين 

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

  269,280.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 BP/001/2022 1 مناقصة سنوات    3عقد لمدة بوليتكنك البحرين حارس أمن ل 24توفير  لمزايدات واالستثمارات وا الخدم

  31,020.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 
 

 TB/32657/2022 2 تجديد المغلقة التلفزيونية الدوائر  نظام وصيانة تحديث  طلب الخدمات والمزايدات واالستثمار

     يني: دينار البحراللترسيات بمجموع ا 300,300.000
 

  

 الدولية لبحرينحلبة ا

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

USD 150,000.000 56,700.000* 
 

NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION 1 
 

 TB/27919/2019 1 دديتج    م 2025و م 2024و م2023 (سباق الدراغ) لسنة إقامة سباقات السرعة ت والمزايدات واالستثماردماالخ 

  903,996.200 
 

 1 من الموردين والمقاولين  52عدد 
 

لطيران  لسباق جائزة البحرين الكبرى  لمصاحبةاليات االحفالت الموسيقية والفع  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2022 واحد للفورموالليج الخ 

 TB/31288/2021 2 مناقصة

USD 6,618,356.000 2,501,738.568* 
 

FORMULA ONE HOSPITALITY AND 
EVENT SERVICES LIMITED  

1 
 

 TB/31613/2022 3 مناقصة   2022 واحد  للفورموالخليج لطيران اللسباق جائزة البحرين الكبرى  مشتريات الخدمات والمزايدات واالستثمار

  269,769.048 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

  البحرين الدولية  حلبة مضمارغة صبا ستثمارمزايدات واالالالخدمات و
 

 BIC/03/2022 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,732,203.816

 اإعالن رقم )9( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة

 يف املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلك�مية خالل �سهر �سبتمرب 

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

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

املناق�شات واملزايدات الآتية:

   
 

 12 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

30/09/2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/09/2022 
 

  

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  72,176.000 
 

FITCH RATING 1 
 

 TB/32662/2022 1 تجديد  FITCH RATING SUBSCRIPTION النفط 

USD 242,800.000 91,778.400* 
 

GARTNER GULF FZ_LLC 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  GARTNER DIRECT AWARD  مزايدة TB/32007/2022 2 

       ريني: مجموع الترسيات بالدينار البح 163,954.400

 ن االجتماعي الهيئة العامة للتأمي

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

  50,919.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 1 2/2022  مناقصة الوراكل والدعم الفني ج نظام ارخص برام تثمارسالخدمات والمزايدات واال

  383,182.800 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

  2023-2022لهيئة العامة للتأمين االجتماعي حي لموظفي االتأمين الص الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 2 1/2022 مناقصة

  3,001,356.000 
 

 1 نيةدق الوطن للفناريالبح  كةشر
 

 TB/16234/2012  3  تجديد  االجتماعي لمكاتبها الرئيسية  العامة للتأمين استئجار الهيئة   الخدمات والمزايدات واالستثمار

3,435,457.80 
 
     مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 
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 12 من 3 صفحة 
 

 شركة تطوير للبترول 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحدينا رى عمالت أخ

  309,274.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

  كل أورامات ر خدتوفي النفط 
 

 TP-798-2021 1 مناقصة

  43,464.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 1 
 

  المةلسوامستلزمات األمن معدات و وتوفيرشراء  النفط 
 

 RFP/TWR/2020/87   2 يري أمر تغي

  79,943.300 
 

EVERON TRADING AND SERVICES 
WLL 

1 
 

 TP-917-2022 3 مناقصة تونا من بارطع غيارهد مصفاة سلة فيرتوب وقريوت المواد والمعدات 

  81,158.000 
 

STREAM-FLO MIDDLE EAST DMCC 1 
 

  رأس البئر ومحركاتلصمامات توفير خدمات الصيانة والتصليح ل  نفط ال
 

 TP-855-2021 4 مناقصة

  39,934.300 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY 

1 
 

 SUPPLY OF 20 INCH NEW SICK ULTRASONIC GAS النفط 
FLOW METER 

 

 TP-879-2022 5 مناقصة

  558,727.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 1 
 

 YEARS AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF 4 النفط 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) 

 

 TP-895-2022 6 مناقصة

  900,852.449 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

 EXPANSION OF YOKOGAWA SUPERVISORY النفط 
CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) 

PLATFORM 
 

 TP-882-2021 7 مناقصة

  2,043,699.901 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 

  11,190,926.867 
 

CONTINENTAL FLANGES & 
FITTINGS BAHRAIN 

2 

  534,178.254 
 

KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC 

3 

  المجموع (د.ب.):  13,768,805.022
 

 FIVE (5) YEARS LONG TERM PURCHASE النفط 
AGREEMENT ON CALL-OFF BASIS FOR THE SUPPLY 

OF FITTINGS 
 

 TP-843-2021  8 مناقصة

  2,141,869.600 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 PROVISION OF MICROSOFT ENTERPRISE النفط 
AGREEMENT RENEWAL 

 TP-921-2022 9 قصةمنا

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  17,924,027.671
 

 

 شركة مطار البحرين 

 # المناقصة م رق النوع  الموضوع  القطاع  # ز الفائ العطاء  ي دينار بحرين  عمالت أخرى 

  87,983.500 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 BIA NETWORK MONITORING SOLUTION الطيران 
(SOLARWINDS) SUPPORT 

 

 RFP/BAC/2022/13   1 مناقصة

  -136,398.080 
 

VISION BOX 1 
 

نى المسافرين الجديد لمطار  ببم اإللكترونيةة البوابات نة ألنظمم والصياتوفير الدع الخدمات والمزايدات واالستثمار
 البحرين الدولي

 BAC/311/2019 2 أمر تغييري 

       دينار البحريني: لرسيات با مجموع الت 48,414.580-

   
 

 12 من 4 صفحة 
 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # صة م المناققر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  46,656.000 
 

CONSULUM BAHRAIN CO 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  THE PROVISION OF A STRATEGIC 
COMMUNICATIONS AGENCY 

-IN-RFP-BMHC-013 تجديد
2021 

1 

       الترسيات بالدينار البحريني:   مجموع 46,656.000

 شركة نفط البحرين 

 # المناقصة م رق النوع  الموضوع  القطاع  # ز الفائ العطاء  ني دينار بحري عمالت أخرى 

  180,655.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

واالستثمار زايداتوالم تاالخدم  LEASE OF A BUILDING FOR THE ENGINEERING 
OFFICES ASSIGNED TO MANAGE BAPCO 

MODERNIZATION PROJECT (BMP)  RUW  BUILDING  

 TB/30511/2021 1 تمديد

  48,764.000 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

 TB/32569/2022 2 تمديد GROUP PERSONAL ACCIDENT COVER النفط 

  63,898.000 
 

EMCE CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE 

1 
 

 INSPECTION, MAINTENANCE AND REPAIR FOR NO.2 النفط 
SEWAGE PUMPING STATION, AWALI 

 T49643 3 مناقصة

  421,034.000 
 

SUEZ WATER TECHNOLOGIES & 
SOLUTIONS 

1 
 

 RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT النفط 
REFINERY 

 T160158 4 تمديد

USD 367,595.000 138,950.910* 
 

MASAOOD JOHN BROWN 1 
 

  استبدال وتعديل صمامات وقف الغاز  النفط 
 

 Q30374 (17) 5 مناقصة

  11,385.000 
 

AL MOAYYED SECURITY 1 
 

 T180069 (24) 6 يددتم من محطات تزويد الوقود والخدمات  تجميع النقود االستثمارلمزايدات والخدمات وا 

  9,209.000 
 

TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 

  7,875.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

2 

  المجموع (د.ب.):  17,084
 

  المختلفة وملحقاتهامختبر ال أدواتشراء  النفط 
 

 Q48574(56) 7 مناقصة

  100,149.000 
 

SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTION 1 
 

واسطول المركبات   للشركةلمملوكة مركبات ا في ال) IVMSظام الرصد (ن النفط 
  المؤجرة 
 

 T47099(19) 8 مناقصة

  203,859.000 
 

DELMON FISH 1 
 

العوالي   تشفى ، مسالدار العوالي،) لنادي  ة ومثلجةة (طازج توفير منتجات بحري النفط 
  سنوات   3بعقد زمني لمده  - مطعم المصفاة و

 

 Q46390(43) 9 مناقصة

  160,850.500 
 

AL MAD CONTRACTING 1 
 

  خدمة استبدال العشب االصطناعي لملعب كرة القدم في العوالي النفط 
 

 T51647(43) 10 مناقصة

  512,928.000 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 1 
 

  جهزة المراقبة الشخصية التابعة لشركة بابكوالغاز وأ أجهزة كشف  النفط 
 

 T48864(14) 11 مناقصة

      الدينار البحريني: ات بترسيع المجمو 1,859,557.410
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 12 من 6 صفحة 
 

  124,296.000 
 

MGH ARABIA LOGISTICS SERVICES  1 
 

  نقل البضائع بالمملكة العربية السعودية  الطيران 
 

 BTB 8-2347-01-22 مناقصة

  56,000.000 
 

ALMOAYED DATA GROUP 1 
 

ان الطير  PROOFPOINT EMAIL SECURITY GATEWAY 2016-08-19 مناقصة-ITC 9 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  11,778,440.957

 مجلس الشورى 

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

  27,482.400 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 1 02/2020 تمديد أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  219,859.200 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

  2023أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 SHURA 2/2/2022 قصةانم

  106,535.000 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS 

1 
 

 BTB 3/458/2022 مناقصة تنفيذ مشروع الكاميرات األمنية لمجلسي الشورى والنواب   المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  353,876.600

 مركز عيسى الثقافي

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

  27,170.000 
 

COIL TECH 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  TB/32583/2022 1 مناقصة ) كمبريسور 2شراء عدد ( 

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  27,170.000
 
 
 
 

  

   مسرح الدانة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحنايد رى عمالت أخ

  600,000.000 
 

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 1 
 

  إنتاج الحفالت الموسيقية لمسرح الدانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 ALDANA/04/2022 1 مناقصة

  145,581.500 
 

STAGE FX LLC 1 
 

  ات خاصة للمسرح ومؤثر  رزلي ت المواد والمعدا 
 

 ALDANA/03/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  745,581.500

 معهد اإلدارة العامة 

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

  16,000.000 
 

WYNDHAM GRAND MANAMA 1 
 

 TB/32394/2022 1 تمديد توفير حجوزات القاعات التدريبية للبرنامج الوطني للقيادات الحكومية  رتثماواالس  تا يدزاالخدمات والم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  16,000.000

  

   
 

 12 من 5 صفحة 
 

 طيران الخليج 

 # صة رقم المناق النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  86,425.000 
 

AL KHALEJIAH CATERING 
COMPANY 

1 
 

 DIRECT APPOINTMENT LOUNGE SERVICES AT AL الطيران 
QASIM AIRPORT ELQ 

 TB/32366/2022 1 مناقصة

  337,897.000 
 

LSG SKY CHEFS HAVACILIK 1 
 

  يد إند ، أبادخدمات التموين في مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر  الطيران 
 

 BTB 2-2134-03-20 ي رر تغييمأ

  3,462,263.000 
 

FRAPORT-AG 1 
 

 ITC 3-0516-10-09 مناقصة الخدمات األرضية في مطار فرانكفورت  الطيران 

  6,084,585.000 
 

TA CONNECTIONS 1 
 

 BTB   4-2319-09-21 مناقصة CREW HOTEL OUTSOURCING الطيران 

  23,724.293 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  19,361.774 
 

BAHZAD PHARMACY 2 

  11,214.000 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  81,721.127 
 

GULF PHARMACY  4 

  20,909.974 
 

JAFFAR PHARMACY 5 

  529.594 
 

NASSER PHARMACY 6 

  138,842.690 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 7 

  125,497.940 
 

YMH PHARMACY 8 

  4,056.150 
 

CIGALA GULF MEDICAL 9 

  5,968.751 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

10 

  18,900.000 
 

MOHD FAKROO 11 

  69,740.664 
 

ALZAHOOR MEDICAL AND 
SCIENTIFIC SUPPLIES 

12 

  3,465.000 
 

Y.K ALMOAYYED & SONS 13 

  المجموع (د.ب.):  523,931.957
 

والمعدات  مواد ال  DIRECT APPOINTMENT OF MEDICATION AND 
LABORATORY SUPPLIERS  

 TB/32577/2022 5 مناقصة

  315,089.000 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

 BTB 6-2350-01-22 مناقصة CLOUD BASED TALENT MANAGEMENT SYSTEM الطيران 

  787,954.000 
 

AIR INDIA 1 
 

 BTB 7-1787-03-18 مناقصة سنوات   3الدولي لمدة   كاليكوت اولة األرضية في مطارخدمات المن ن يراالط
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 12 من 7 صفحة 
 

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # صة رقم المناق النوع  ع وضو مال القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  25,360.500 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

  توفير سيارات لهيئة البحرين للثقافة واآلثار المواد والمعدات 
 

 1  2022-3 مناقصة

  32,937.300 
 

ETISALCOM BAHRAIN CO 1 
 

  نترتناإل مشروع تحديث نظام االتصال عبر بروتوكول  ت والمزايدات واالستثمارالخدما
 

 2 2022-2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  58,297.800

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  103,488.000 
 

TRACCS  1 
 

في وسائل   االجتماعيائل اإلعالم وسى لتوفير مؤثرون عل ةكالتعاقد مع شر لخدمات والمزايدات واالستثمارا
للترويج لمهرجانات وفعاليات هيئة البحرين للسياحة   االجتماعيالتواصل 

 والمعارض 

 BTEA 220/2022 1 مناقصة

  797,679.993 
 

K HOME AND KITCHEN WLL 1 
 

بحرين  ز الي المتنقلة لمركطهال وأفران لمطبخ  ا أدواتالضيافة،  مستلزماتريد تو المواد والمعدات 
  الجديد   والمؤتمراتالدولي للمعارض 

 

 BTEA/223/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  901,167.993

 هيئة الكهرباء والماء

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

  27,012.000 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

  توفير خدمات مساعدين المكاتب (ستة أشخاص)  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-FRSD 1-108-2022 مناقصة

  496,232.880 
 

MICROCENTER 1 
 

واالستثمار والمزايدات دماتالخ   PROVIDE ELA (ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT) 
FOR ESRI GIS LICENSES FOR THREE YEARS  

 RS-GIS   2-007-2022 مناقصة

  33,450.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

 Suppling of MR onload tap changers for Riffa Shamal الخدمات والمزايدات واالستثمار
T611 transformers 

 PS-ETD 3-089-2022 مناقصة

  29,792.000 
 

CONSOLIDATED ENGINEERING 
COMPANY KHATIB AND ALAMI 

1 
 

 INNOVYZE  تزويد بتراخيص إضافية مع الصيانة السنوية للتراخيص من نوع الخدمات والمزايدات واالستثمار
INFOWATER 

 PP-WDD 4-143-2022 مناقصة

  184,085.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

الت ومفاعالت الضغط العالي في محطات شبكة نقل الكهرباء  صيانة وفحص محو ثمارتزايدات واالسلمالخدمات وا 
 لمدة عامين

 RP-ETD  5-188-2019 تجديد

EUR 403,299.000 198,019.809* 
 

INDRA 1 
 

 6 102/2010/3300 تمديد كين لمدة سنتين  عقد صيانة نظام وبرامج خدمات المشتر الخدمات والمزايدات واالستثمار

  138,660.000 
 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L. 1 
 

لتابع بمصادر خارجية لتشغيل المكاتب األمامية بمركز خدمات الزبائن ا االستعانة الخدمات والمزايدات واالستثمار
 ) سنوات. )4الماء لمدة أربع (لهيئة الكهرباء و

 RP-CSD 7-243-2016 تمديد

  42,120.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

 ADAPTOR FLANGE  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2022/038    8  مناقصة

  240,030.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

 RING MAIN UNIT  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/026  9  مناقصة

   
 

 12 من 8 صفحة 
 

1,389,401.69 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 ونيةترحكومة اإللكوالهيئة المعلومات 

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

  46,388.100 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  ة المعلومات والحكومة االلكترونية تأمين صحي لهيئ الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 iGA/2020/08   1 تجديد

  217,800.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

  يجي والمشاريع خدمات إدارة المشاريع إلدارة التخطيط اإلسترات ستثماردمات والمزايدات وااللخ ا
 

 iGA/2022/01 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  264,188.100

 يئة تنظيم سوق العمل ه

 # صة رقم المناق نوع ال الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  22,100.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 LMRA/2019/05 1 تمديد لمباني هيئة تنظيم سوق العمل أمنتوفير حراس  يدات واالستثمارالخدمات والمزا

       يات بالدينار البحريني: مجموع الترس 22,100.000

 وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة  النوع  وضوع الم القطاع  # الفائز اء العط حريني ر بدينا عمالت أخرى 

  23,166.000 
 

AL MUFEED ELECTRICAL SERVICES 
CO W.L.L 

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  SUPPLY OF MANPOWER FOR MEP & CIVIL 
MAINTENANCE WORKS AT MINISTRY'S MAIN OFFICE 

BUILDING  

 TB/32580/2022 1 تجديد

  64,200.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 االستشارات و اإلنشاءات 
 الهندسية 

MAINTENANCE AND SUPPORT IT PRODUCTIVITY 
HARDWARE AT THE MINISTRY OF HOUSING 

 HP/O/11/16 2 تجديد

  25,159.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

  يةي في المنطقة الدبلوماسزارة اإلسكان الرئيسى وتنظيف لمبنات خدم الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 HP/05/20   3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  112,525.000

 وزارة األشغال

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

  6,458,474.000 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 سية الهند

(أعمال   947مجمع  –إنشاء خدمات البنية التحتية لمشروع تطوير منطقة الرفة 
  الحزمة األولى)   -الدفان 

 

 RDS-22/0018 1 مناقصة

  844,411.050 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

 TB/32521/2022 2 مناقصة ني  لوطة المجلس اوابمشروع إنشاء ب الخدمات والمزايدات واالستثمار

  6,150,046.426 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-21/0123 3 مناقصة لثانية المرحلة ا   –شارع جنوب البحرين الدائري 

  266,256.364 
 

OMNI TRADING & SERVICES 1 
 

ووحدات معالجة الهواء بوحدة   2و  1بردات تكييف الهواء المركزية رقم استبدال م االستثمارت ووالمزايدا  اتمالخد
  توليد األوزون بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 SES-21/0033 4 مناقصة
   
 

 12 من 8 صفحة 
 

1,389,401.69 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 ونيةترحكومة اإللكوالهيئة المعلومات 

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

  46,388.100 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  ة المعلومات والحكومة االلكترونية تأمين صحي لهيئ الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 iGA/2020/08   1 تجديد

  217,800.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

  يجي والمشاريع خدمات إدارة المشاريع إلدارة التخطيط اإلسترات ستثماردمات والمزايدات وااللخ ا
 

 iGA/2022/01 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  264,188.100

 يئة تنظيم سوق العمل ه

 # صة رقم المناق نوع ال الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  22,100.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 LMRA/2019/05 1 تمديد لمباني هيئة تنظيم سوق العمل أمنتوفير حراس  يدات واالستثمارالخدمات والمزا

       يات بالدينار البحريني: مجموع الترس 22,100.000

 وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة  النوع  وضوع الم القطاع  # الفائز اء العط حريني ر بدينا عمالت أخرى 

  23,166.000 
 

AL MUFEED ELECTRICAL SERVICES 
CO W.L.L 

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  SUPPLY OF MANPOWER FOR MEP & CIVIL 
MAINTENANCE WORKS AT MINISTRY'S MAIN OFFICE 

BUILDING  

 TB/32580/2022 1 تجديد

  64,200.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 االستشارات و اإلنشاءات 
 الهندسية 

MAINTENANCE AND SUPPORT IT PRODUCTIVITY 
HARDWARE AT THE MINISTRY OF HOUSING 

 HP/O/11/16 2 تجديد

  25,159.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

  يةي في المنطقة الدبلوماسزارة اإلسكان الرئيسى وتنظيف لمبنات خدم الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 HP/05/20   3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  112,525.000

 وزارة األشغال

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

  6,458,474.000 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 سية الهند

(أعمال   947مجمع  –إنشاء خدمات البنية التحتية لمشروع تطوير منطقة الرفة 
  الحزمة األولى)   -الدفان 

 

 RDS-22/0018 1 مناقصة

  844,411.050 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

 TB/32521/2022 2 مناقصة ني  لوطة المجلس اوابمشروع إنشاء ب الخدمات والمزايدات واالستثمار

  6,150,046.426 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-21/0123 3 مناقصة لثانية المرحلة ا   –شارع جنوب البحرين الدائري 

  266,256.364 
 

OMNI TRADING & SERVICES 1 
 

ووحدات معالجة الهواء بوحدة   2و  1بردات تكييف الهواء المركزية رقم استبدال م االستثمارت ووالمزايدا  اتمالخد
  توليد األوزون بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 SES-21/0033 4 مناقصة
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 12 من 10 صفحة 
 

 وزارة الصحة 

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

  9,786.863 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

  قع الصحيةمواتوفير مبردات وقنينات مياه الشرب واألكواب الورقية لجميع ال  والمعدات  المواد 
 تابعة للوزارة لا

 MOH/131/2018 1 دتجدي

  35,508.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 TB/32836/2022 2 تجديد WEBMASTER/WEB DEVELOPER OUTSOURCING الخدمات والمزايدات واالستثمار

  11,880.000 
 

AL ESTETLA CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

 3 743/2020 تجديد دي عاملة بمخزن التطعيمات  منظفين أي 3مات عدد توفير خد ستثماراالمزايدات ووالالخدمات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  57,174.863

 وزارة الصناعة والتجارة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ينار بحريني د ت أخرى عمال

  85,700.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

  صيانة شبكات الري وأعمال التشجير في منطقة البحرين العالمية لالستثمار الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MOICT/2022/01 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  85,700.000

 يوطنوزارة المالية واالقتصاد ال

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  طاع الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى أخرعمالت  

  858.000 
 

 1 التشكيل المعماري للحديد المطاوع ذ.م.م 
 

 TB/32767/2022 1 أمر تغييري  وزارة  العة التشريفات بمبنى أعمال تأهيل قا الستثمارالخدمات والمزايدات وا

       بحريني: ال بالدينار  ياتمجموع الترس 858.000

 تصاالت وزارة المواصالت واال

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

  59,840.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 
 

 MTT/PMA/04/2022 1 ةمناقص لكةتها) عالمة ارشادية بحرية م26استبدال عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  62,563.998 
 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  IPS AND DPS LICENSES FOR 2022 تجديد TB/31608/2022 2 

  695,866.600 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

  د البحرينبريتوفير سعاة بريد وفارز بريد ل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MTT/POST/01/2022 3 صةمناق

  58,729.700 
 

POLE STAR SPACE APPLICATION 1 
 

 TB/11219/2010  4  تجديد  بعد عن وتتبعها السفن هوية تحديد نظام خدمة توفير  الخدمات والمزايدات واالستثمار

877,000.300 
 
     مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 
 
 
 
 

  

   
 

 12 من 9 صفحة 
 

  310,000.000 
 

SARAB CONTRACTING EST.  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

دائية للبنين ومدرسة سكينة بنت  درسة أم الحصم االبتلم  نة الشاملةصياالأعمال 
  الحسين االبتدائية للبنات 

 

 BMD-22/0022 5 مناقصة

  155,887.100 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

شارات  اإلنشاءات واالست 
 الهندسية 

 BMD – 22/0019 6 مناقصة نين للبائية أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتد

  452,361.090 
 

STANTEC KHONJI 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

لإلشراف على مشروع بناء محطة المعالجة األولية لمياه   االستشاريةالخدمات 
  في منطقة الحد الصناعية الصرف الصحي

 

 SES-20/0004 7 مناقصة

  270,029.520 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
 الهندسية 

  254مجمع  -انشاء شبكة صرف صحي فرعية في منطقة قاللي 
 

 SES-19/0016 8 مناقصة

  184,920.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

 BMD-22/0013 9 مناقصة م لحصبأم ا الطبوغرافي ارة المسح أعمال الصيانة الشاملة إلد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  999,949.135 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  255مجمع  -انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق
 

 SES-21/0009 10 مناقصة

  192,292.545 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 
 

ت  ارااإلنشاءات واالستش
 ة الهندسي

  القائمة E4Fذات ضغط عالي لمحطة الضخ روع بناء خط رئيسي  شم
 

 SES-21/0031   11 مناقصة

  45,732.600 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

1 
 

شارات  اإلنشاءات واالست 
 الهندسية 

  ري وإدارةمجاالمباني التابعة لقسم المشروع الصيانة الوقائية لمدة سنتين لجميع 
 سلماباد   -رقطال

 BMD – 19/0018 12 مناقصة

  21,017.700 
 

MANTECH COMMERCIAL SERVICE 
W.L.L 

1 
 

  نى الوزارة توفير وتركيب لوحة عرض اعالنية الكترونية لمب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MLSD/2022/25 13 مناقصة

       بحريني: ال مجموع الترسيات بالدينار  16,351,377.530

 وزارة الخارجية 

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

  24,840.000 
 

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

1 
 

 TB/32212/2022 1 أمر تغييري  2024يسمبر د 31الى 2022يوليو   1ايجار في برج الدبلومات للفترة من عقد   الخدمات والمزايدات واالستثمار

AED 3,651,774.000 365,177.400* 
 

STARS GENERAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/31649/2022 2 قصةمنا ارة مملكة البحرين في أبوظبي األعمال اإلضافية والتصحيحية لمجمع سف

       ني: يالبحر بالدينار  ياتمجموع الترس 390,017.400

 لداخلية وزارة ا

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

  111,884.136 
 

 1 لولوة محمد يوسف الحسن  
 

 TB/22815/2016 1 تجديد جار مبنى المحافظة الشمالية   استئ دات واالستثمارالخدمات والمزاي

      يني: يات بالدينار البحرسع التر مجمو 111,884.136
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 12 من 11 صفحة 
 

 عة ت والزراوزارة شئون البلديا

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

  39,200.000 
 

MEXICO CLEANING SERVICES 1 
 

 MUN/SAM/14/2018 1 تجديد خدمات التنظيف لمكاتب بلدية المنطقة الجنوبية والمجلس البلدي  الستثمارزايدات وامالالخدمات و

  528,687.500 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

  يانة المسطحات الخضراء بمدينة سلمان ومنطقة اللوزي تشغيل وص والمزايدات واالستثمارالخدمات 
 

-MUN-NAM-02-2022 مناقصة
M1 

2 

  -35,908.376 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  سار  مشروع تطوير واجهة جنوب 
 

 MUN/CMS/05/2021   3 أمر تغييري 

  35,908.376 
 

JAHECON 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  شروع تطوير واجهة جنوب سار م
 

 MUN/CMS/05/2021   4 أمر تغييري 

  88,870.459 
 

MARAYA GATE TRADING  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ضراء في المدن اإلسكانية الجديدة (شرق الحد)صيانة المسطحات الخ 
 

-MUN-MM-01-2022 ناقصةم
M1 

5 

  65,842.326 
 

AL NOSAIF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

 MUN/CMS/12/2016 6 تمديد ر لمدفن عسك  دةمجنزرات جدي  3تزويد وتشغيل  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,276.400 
 

 1 شركة كلين داون ذ.م.م 
 

  منطقة الجنوبيةالصحي بلدية ال شفط مياه الصرف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 7 2021/19 يدتمد

  31,341.591 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 

  623.380 
 

CIGALA GULF MEDICAL 2 

  .): جموع (د.ب مال 31,964.971
 

  عدات مختبريةتزويد وتوصيل مواد م المواد والمعدات 
 

 MUN-AR-07-2022-23 8 مناقصة

  230,492.142 
 

ZENON GATE CONTRACTING 1 
 

 MUN/NAM/A12/2022 9 مزايدة  وتشغيل عقار في سلماباد   إلنشاءاستثمار  ت واالستثمارالخدمات والمزايدا 

  -1,930.800 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 
 

  سوق المنامة المركزي  إلى ركيب مكثف كهرباء ت المواد والمعدات 
 

 MUN-CM-04-2022 10 أمر تغييري 

  15,787.000 
 

ROLTA MIDDLE EAST FZ 1 
 

 TB/23218/2017 11 تجديد ROLTA ON POINTالصيانة الدورية لنظام   ماردمات والمزايدات واالستثالخ 

  204,820.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

  خيلتوفير أيدي عاملة لهيئة رعاية شئون ال الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MUN-56-2022-23 12 مناقصة

  48,950.000 
 

ORANGE MEDIA GROUP OMG  1 
 

 TB/32713/2022 13 مناقصة ينة الفاتيكان ددولة م  مطباعة وتركيب وإزالة اعال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  284,995.200 
 

ZENON GATE CONTRACTING 1 
 

 MUN/CM/A04/2022 14 مناقصة 302في المنامة  03110514ر عقار رقم استثما الخدمات والمزايدات واالستثمار

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,545,955.198
 
 
 
 
 

  

   
 

 12 من 12 صفحة 
 

 لرياضةالشباب وا وزارة شئون

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

  221,787.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 RFPMYS/25/2018 1 تمديد العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التابعة لها التنظيفات مزايدات واالستثمارالخدمات وال

  3,312.702 
 

BATELCO 1 
 

الشبكية   سيسكو منتجات شراء  اتفاقية المواد والمعدات   TB/32517/2022 2 ناقصةم 

       الدينار البحريني: جموع الترسيات بم 225,099.702
 

 

 وزارة التربية والتعليم 

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

  33,000.000 
 

 SYMMETRY CONSTRUCTION AND 
TRADING 

1 
 

  ية والتعليمائق وزارة التربالزراعية لحد مناقصة صيانة ومتابعة المسطحات  المواد والمعدات 
 

 S-14-2021  1 مناقصة

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 33,000.000
 

 األصلي بالعملة األخرى. الترسية * مبلغ
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الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )1( ل�سنة 2004

ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )34( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

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

 
 1879  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  12/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170003 :بلطلا مقر ]21[
 05/01/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CA2015/050626  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   62/022,846[31] 
[32] 10/07/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 وردنأ ،تنالیاف -1 :نوعرتخملا ]72[
 .كنإ روكیلبیر -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 تنواملایور 6100 ،101-يد تیوس -1  :كلاملا ناونع
 ادنك ،2رآ2 ھیب4شتا كیبیوك ،لایرتنوم ،وینیفأ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/7088, A61K 
31/522, A61K 31/675, A61P 31/20 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2013/170386 A1 
D2: WO 2014/032176 A1 

 
 D يدبكلا باھتلالاو B يدبكلا باھتلالا سوریف ىودع جالعل قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 سوریفب ةكرتشملا ىودعلا وأ B يدبكلا باھتلالا سوریف ىودع جالعل ةقیرط نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 جالعلا اذھ ىلإ ةجاح يف جالعلل عضاخ ءاطعإ ىلع لمتشت ةقیرطلا ،اتلد يدبكلا باھتلالا سوریف / B يدبكلا باھتلالا
 لوبقم يناث لماعو لقألا ىلع دحاو تاویث روفسوفب جَلاعم يوون ضمح رمیلوب ىلع لمتشی اًیلدیص لوبقم لوأ لماع
 .لقألا ىلع دحاو دیتویلكون /دیسویلكون ریظن HBV زارمیلوب طبثم ىلع لمتشی اًیلدیص
 
 
 
 
 38 :ةیامحلا رصانع ددع
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الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )6( ل�سنة 2006 

ب�ساأن الر�س�م والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )26( ل�سنة 2022

 

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

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

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3-  تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1930

ا�سم الطالب:  ب�شمة الحياة لالأدوات المنزلية )�س ذ م م(

عن�انه : �س ب )5154( ، دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/26

و�سف طلب الت�سميم:  قدر ذو �شكل حجري

 الت�سنيف:

ا�سم ال�كيل المف��س: يو تي بي اأ�س اآي بي كون�شلتنت�س �س.�س.و

عن�انه: �شقة 21 ، مبنى 338 ، طريق 1705 ، مجمع 317 ، المنطقة الدبلوما�شية
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رقم الطلب:  ب ت /  1962

ا�سم الطالب:  �شيري اأوتوموبايل كو.، ال تي دي.

عن�انــه: 8 ت�شانغت�شــون رود، اإيكونومــي اآنــد تكنولوجي ديفلوبمنت زون، ووهــو، اآنهوي 241006، 

ال�شين

تاريخ تقديم الطلب: 2022/10/11

و�سف طلب الت�سميم:  �شيارة

 الت�سنيف: 12.08

ا�سم ال�كيل المف��س: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عن�انه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )109( ل�سنة 2022

ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإىل�سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد نعمة محمد محمود، مالك 

 AL NIMAH FRUITS  AND   VEGETABLE الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز النعمة للخ�شروات والفواكه

وموجودات  اأ�شول  من  جزء  عن  تنازله  عن  معلنًا   ،)25-13415( رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)CENTER

الموؤ�ش�شة وطالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة لطيف جاردن فر�س فروت�س ذ.م.م LATEEF GARDEN FRESH FRUITS Co.W.L.L(، وبراأ�شمال 

 ABDULLATHEEF  PULIYATHINGAL :مقداره 1.000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم التالية اأ�شماوؤهم

  KUNHIMOIDU CHEGADEN KUZHIYILبن�شبة 18.50%( و(  SHABITH POLLAKKEو )%بن�شبة 51.50(

  MUHAMMADبن�شبة )1%(، و   MOHAMED NEMAH MOHAMED MAHMOOD  و  ،)%10.50 )بن�شبة 

  SHAFI POLLAKEEZHIL )بن�شبة %18.50(.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )110( ل�سنة 2022

ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال

�سركة )اإنف�سرتيد �س.م.ب مقفلة(

 

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

المقفلة التي تحمل ا�شم )اإنف�شتريد �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )51119-1(، طالبين تخفي�س 

راأ�شمال ال�شركة الُم�شَدر من  6,032,001 اإلى  3,444,835 دينارًا بحرينيًا.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )111( ل�سنة 2022

ب�ساأن حت�يل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

رقم )106069(،  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شريكه،  و  ليندي  �شارون  ل�شاحبيها  ت�شامن(،  فيجن/  ون  بول  )ون 

 2 وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

.FLORENCE DIABEHI /دينار، وت�شجل با�شم ال�شيد

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

   

اإعالن رقم )112( ل�سنة 2022

ب�ساأن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة 

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

نيابة عن   KERSI MASTER ال�شيد/  اإليها  باأنه قد تقدم  والتجارة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة  اإدارة  تعلن 

 MIDAL CABLES المحدودة  للكابالت  )ميدال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 

COMPANY LIMITED(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )7108(، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة اإلى �شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 25,000,000 )خم�شة وع�شرون مليون دينار بحريني(، وتغيير ال�شم 

.)CABLES B.S.C )c( MIDAL التجاري بحيث ي�شبح )�شركة ميدال للكابالت �س.م.ب مقفلة

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )113( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حت�يل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

 تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية 

المقفلة التي تحمل ا�شم)فندق داون تاون روتانا �س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )59045-2(، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3,662,099 

)ثالثة ماليين و�شتمائة واإثنان و�شتون األفًا وت�شعة وت�شعون( دينارًا بحرينيًا.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )114( ل�سنة 2022

ب�ساأن حت�يل فرعني من م�ؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ليلى محمد عبداهلل ح�شن، 

مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم تندوري تواه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )75323(، معلنة 

قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  تحويلهما  وطالبة  الموؤ�ش�شة،  من  والخام�س  الرابع  الفرعين  بيعها  عن 

ح�شن  عبداهلل  محمد  ليلى  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  1,000)األف(  مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

)بن�شبة 5%(، و MUHAMMAD ADEEL RAUF )بن�شبة %95(.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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  ا�ستدراك  

ُي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )63( ل�شنة 2022 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

مبارك  عبدالعزيز  ال�شادة/  عقار  با�شتمالك  اخلا�س   ،)3619( عدد   2022 يوليو   28

والكائن يف   ،  2007/1432 املقدمة رقم  و�شركاوؤه مبوجب  عبدالعزيز �شالح  احل�شاوي 

البالد القدمي برقم العقار )03261003(، وامل�شتملك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

با�شم/ خولة  ال�شتمالك  يكون قرار  الأخ�شر)اجلزء اجلنوبي(، بحيث  ملنطقة احلزام 

 ،2022/13317 رقم  املقدمة  بنات مبارك عبدالعزيز احل�شاوي مبوجب  وعالية  وفوزية 

وامل�شتملك لغر�س امل�شروع املذكور.

 لذا وجب التنويه.


