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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )63( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن جتديد مدة تعيني جمل�س الإدارة امل�ؤقت

جلمعية البحرين التع�ونية الزراعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

2000 ، وعلى الأخ�س املادتني )64 و65( منه، 

البحرين  جمعية  ت�شجيل  باإعادة  الرتخي�س  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

التعاونية الزراعية،

البحرين  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  2018ب�شاأن  ل�شنة   )9( رقم  القرار  وعلى   

التعاونية الزراعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين التعاونية الزراعية،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية البحرين التعاونية الزراعية،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

م�دة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية البحرين التعاونية الزراعية ملدة اأربعة اأ�شهر  جتدَّ

اأخرى، تبداأ من تاريخ انتهاء مدة تعيينه ال�شابقة، برئا�شة ال�شيد/ �شامي جمعة جعفر املنديل، 

وع�شوية كل من:

1 – يو�شف اأحمد ح�شن اإبراهيم. 

2 - محمد مح�شن علي عبدالح�شين.

3 – اإبراهيم اأحمد ح�شن نا�شر.

4 – خالد مبارك محمد بن دينة.

5 – ميرزا مهدي اأحمد العجمي.

6 – �شادق ميرزا اأحمد عبداهلل.

7 – حمزة علي ح�شن مبارك.
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م�دة )2(

رة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفقًا لأحكام  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املقرَّ

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

للجمعية.

م�دة )3(

م للوزارة ب�شاأن حالة اجلمعية، والأو�شاع  ل يقدَّ على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شَّ

القائمة بها، وي�شمل التقرير الأو�شاع املالية للجمعية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم 

العمل بها خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأْن يدعَو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة الوزارة ُيعَقد 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب  قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  اإدارتها  جمل�س  العمومية  اجلمعية 

برت�شيح اأع�شاء املجل�س ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات التعاونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن. )24( ل�شنة 2000، وما قرَّ

م�دة )5(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 �شوال 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 26 يونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )64( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تعديل النظ�م الأ�ش��شي جلمعية الكلمة الطيبة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار  رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد 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 )63( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الكلمة الطيبة،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2014 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية الكلمة الطيبة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الكلمة الطيبة،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الكلمة الطيبة، املنعقدة بتاريخ 23 فرباير 

،2019

قرر الآتي:

م�دة )1(

يقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

العادية جلمعية الكلمة الطيبة، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 23 فرباير 2019، وهو كالآتي:

"اأوًل: ي�شـــاف اإلى المادة )8( مـــن النظام الأ�شا�شي للجمعية الخا�شة باأهداف الجمعية بندان 
جديدان كالآتي:

- رعاية كبار ال�شن والمتقاعدين وتقديم الخدمات لهم.

- العمل على ن�شر ثقافة التطوع.

"ثانيـــًا: ي�شاف اإلى المادة )9( من النظام الأ�شا�شـــي للجمعية الخا�شة بو�شائل تحقيق اأهداف 
الجمعية بند جديد كالآتي:

- اإن�شـــاء مراكز خا�شة لتقديم الِخـْدمات لكبار ال�شن والمتقاعدين بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة 
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من الجهات الحكومية المخت�شة."

م�دة )2(

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

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1440هـ

الــمــــوافـــــق: 1 يــوليــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )68( ل�شنة 2019

ب�ش�أن نظ�م حم�ية الأج�ر

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

يلتزم كل �شاحب عمل ب�شداد اأجور العاملني لديه ِوْفـقًا لنظام حماية الأجور.

الالزم  واملعلومات  العمال،  اأجور  �شداد  و�شوابط  اإجراءات  الأجور  حماية  بنظام  د  وُيق�شَ

ـق من �شدادها. ـَحـقُّ تقدميها للجهات املعنية للتَّ

امل�دة الث�نية

يجب على كل �شاحب عمل �شداد اأجور العاملني لديه يف املواعيد املن�شو�س عليها يف قانون 

العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وذلك من خالل اأيٍّ من و�شائل 

ـ�س لهم من م�شرف البحرين املركزي وي�شمل ذلك احل�شابات  ِقـَبـل املرخَّ مة من  الدفع املقدَّ

امل�شرفية، والبطاقات امل�شبقة الدفع وغريها من الو�شائل.

امل�دة الث�لثة

�س لهم من ِقـَبـل م�شـــرف البحرين المركزي الإف�شـــاح اإلى هيئة تنظيم  اأ- يجـــب علـــى المرخَّ

�شوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:

1- ال�شم الكامل للعامل.

2- الرقم ال�شخ�شي للعامل.

3- المبلغ الذي تم �شداده كاأجر للعامل.
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4- تاريخ الوفاء بالأجر.

5- رقم ح�شاب العامل اأو رمز التعريف الخا�س به - بح�شب الأحوال -.

6- رقم ح�شاب �شاحب العمل.

7- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم ال�شجل التجاري ل�شاحب العمل.

ب - يتم الإف�شاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة ال�شابقة فور اإيداع اأجر العامل.

امل�دة الرابعة

د اأ�شحاب ال�شاأن بالبيانات اأو املعلومات الواردة يف  يجوز لهيئة تنظيم �شوق العمل اأن ُتـزوِّ

ـب. املادة ال�شابقة واملتعلقة بهم، وذلك بناًء على طلب كتابي ُم�شبَّ

امل�دة اخل�م�شة

التي  للمراحل  ِوْفـقًا  تدريجي،  ب�شكل  العمل  اأ�شحاب  على جميع  القرار  اأحكام هذا  ـق  ُتطبَّ

ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 

امل�دة ال�ش�د�شة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية واجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

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

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــــولـيـــــــو 2019م
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هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019

بتطبيق نظ�م حم�ية الأج�ر

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

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

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل خدم املنازل وَمن يف حكمهم، 

وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

 

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل 

ُين�شاأ بهيئة تنظيم �شوق العمل نظام يتكون من قاعدة بيانات اإلكرتونية تكفل الرقابة على 

التزام �شاحب العمل ب�شداد اأجور العاملني لديه طبقًا لأحكام القانون والقرار رقم )68( ل�شنة 

2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور. 

وتلتزم الهيئة باملحافظة على �شرية هذه البيانات، ول يجوز الإف�شاح عنها اإل يف احلدود 

رة قانونًا اأو ِوْفـقًا لهذا القرار. املقرَّ

امل�دة الث�نية

ـ�س لهم مـــن ِقـَبـل م�شرف البحرين المركزي الإف�شـــاح اإلى هيئة تنظيم  اأ- يجـــب على المرخَّ

�شوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:

1- ال�شم الكامل للعامل.

2- الرقم ال�شخ�شي للعامل.

3- المبلغ الذي تم �شداده كاأجر للعامل.

4- تاريخ الوفاء بالأجر.
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5- رقم ح�شاب العامل اأو رمز التعريف الخا�س به - بح�شب الأحوال -.

6- رقم ح�شاب �شاحب العمل.

7- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم ال�شجل التجاري ل�شاحب العمل.

ب - يتم الإف�شاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة ال�شابقة فور اإيداع اأجر العامل.

امل�دة الث�لثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل واجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه - تنفيذ 

هذا القـرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 يــــوليــــــــو 2019م
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هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 قرار رقم )2( ل�شنة 2019

 بتعديل بع�س اأحك�م القرار رقم )76( ل�شنة 2008

ب�ش�أن تنظيم ت�ش�ريح عمل الأج�نب من غري فئة خدم املن�زل

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

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

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ـي املادتني )2( البند )8( و)14( من القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن  ُي�شتبَدل بن�شَّ

تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم املنازل، النَّ�شان الآتيان:

م�دة )2( بند )8(:

ف  تَخـلُـّ الإثبات  و�شائل  من  اأخرى  و�شيلة  اأية  اأو  الأجور  نظام حماية  يثبت من خالل  األ   -  8"
�شاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال اأو اإ�شاءة معاملتهم." 

م�دة )14(:

العاملني  وبيانات  ُمن�شاأته  وبيانات  بياناته  بت�شجيل وحتديث  اللتزام  العمل  "على �شاحب 
بها يف ذلك  املعمول  الهيئة  ِوْفـقًا لأنظمة  الهيئة  بيانات  ب�شكل م�شتمر ومنتظم يف قاعدة  لديه 

ال�شاأن اأو متى ما ُطـِلـب منه ذلك."

امل�دة الث�نية

ُي�شاف بند جديد برقم )9( اإىل املادة )7(، وُت�شاف فقرة جديدة برقم )ج( اإىل املادة 

)13( اإىل القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 
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املنازل، ن�شها الآتي:

م�دة )7( بند )9(:

"9- �شداد اأجور العامل لديه ِوْفـقًا للقرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور."
م�دة )13( فقرة )ج(:

فه عن  تَخـلُـّ اإ�شداره في حال  اأحد �شروط  العمل  العمل ال�شادر ل�شاحب  – يفقد ت�شريح  "ج 
�شداد اأجرة العامل لديه."

امل�دة الث�لثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل واجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ 

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

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 يــــوليــــــــو 2019م
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وزارة العدل وال�شئ�ن الإ�شالمية والأوق�ف

 قرار رقم )52( ل�شنة 2019

بتعيني ك�تب عْدل خ��س

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات   2017 ل�شنة  القرار رقم )77(  وعلى 

اخلا�س  العدل  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ـن ال�شيد اأكرم نبيل حاج كاتبًا للعدل خا�شًا باللغة الإجنليزية. يعيَّ

امل�دة الث�نية

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشر يف 

اجلريدة الر�شمية.

   وزير العدل 

وال�شئ�ن الإ�شالمية والأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27  �شوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 30 يـونيـــو 2019م
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وزارة الأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )141( ل�شنة 2019

بت�شكيل جلنة واجه�ت املب�ين

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته،

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )110( منه، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ـل جلنة واجهات املباين على النحو الآتي: ُتـ�شكَّ

1- الدكتور نبيل محمد اأبو الفتح   وكيل الوزارة ل�شئون البلديات بوزارة الأ�شغال  

  و�شئون البلديات والتخطيط العمراني  رئي�شًا

ع�شوًا 2- الدكتور فوؤاد محمد الأن�شاري   عميد كلية الهند�شة بجامعة البحرين 

3- ال�شيخة هال بنت محمد اآل خليفة   مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين  

ع�شوًا   للثقافة والآثار     

4- المهند�س وائل نا�شر المبارك                    الوكيل الم�شاعد للخدمات البلدية الم�شتركة   

  بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط  

ع�شوًا   العمراني      

5- المهند�س يحيى محمد ال�شيخ   ممثل عن جمعية المكاتب الهند�شية   

ع�شوًا   البحرينية     

6- المهند�س ثامر محمد �شالح الدين   ممثل عن جمعية المكاتب الهند�شية 

ع�شوًا   البحرينية     

7- المهند�شة مريم اليحيى   ممثل عن جمعية المهند�شين

ع�شوًا   البحرينية     

8- اأمل خليفة كنعان   رئي�س مجموعة الت�شاميم المعمارية ب�شئون  

  الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات   

ع�شوًا   والتخطيط العمراني   

9- دلل عبدالعزيز العري�س   رئي�س مجموعة الهند�شة المعمارية ب�شئون  

  الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات   

ع�شوًا   والتخطيط العمراني   
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10- المهند�س عادل اأمير بن رجب   مدير اإدارة تخطيط وت�شميم الم�شاريع   

ع�شوًا   الإ�شكانية  بوزارة الإ�شكان    

11- المهند�شة نورة محمد بوجيري   رئي�س ق�شم التعمير بهيئة التخطيط والتطوير  

ع�شوًا   العمراني      

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنة واحدة. 

امل�دة الث�نية

تخت�س اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأوىل من هذا القرار بالآتي:

1- درا�شة اقتراح الأطر العامة لواجهات المباني.

ــــُرز المعمارية والألـــوان الواجب ا�شتعمالها في الواجهـــات المطلَّـة على ال�شوارع  2- اقتـــراح الطُّ

الرئي�شية والطرق والميادين والمناطق ال�شتثمارية والمواقع الهامة والقديمة.

3- تحديد خط النظر للواجهات.

4- اقتراح النمط المادي )المواد( الم�شموح با�شتخدامها في مواقع معينة.

5- اأية اخت�شا�شات اأخرى ذات عالقة بعمل اللجنة.

امل�دة الث�لثة

يحق للجنة ت�شكيل فرق عمل تخت�س بال�شئون الإعالمية والتنظيم بح�شب ما تراه منا�شبًا 

اإذا اقت�شت احلاجة لذلك.

امل�دة الرابعة

و�شئون  الأ�شغال  وزير  اإىل  م�شتمرة  ب�شورة  النهائية  وتو�شياتها  تقاريرها  اللجنة  ترفع 

البلديات والتخطيط العمراين.

امل�دة اخل�م�شة

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، والرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين - 

كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، ُويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير الأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

     ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 5 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 يـــــولـيــــــــــو 2019م
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وزارة الأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )148( ل�شنة 2019

ب�ش�أن ت�شنيف عق�ر بعد التق�شيم يف منطقة جد احل�ج - جممع 514

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنف العقار رقم 04011865 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة جد احلاج جممع 514 ِوْفقًا مِلا 
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هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 ذي القعدة 1440هـ 

المـــــوافــــــق: 9 يــــــوليــــــــــــو 2019م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )16( ل�شنة 2019

ب�إع�دة ت�شمية اأع�ش�ء جلنة الإ�شراف والرع�ية ونظ�م عمله�

وزير ال�شحة:

ـرات العقلية،  رة واملوؤثِّ 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 

وعلى الأخ�س املادتني )40( و)41( منه،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام 

عملها،

والتنمية  العمل  الداخلية ووزارة  للق�شاء ووزارة  الأعلى  املجل�س  تر�شيح كل من  وبناًء على 

الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة الإ�شراف والرعاية برئا�شة الدكتورة منال علوي العلوي، الوكيل امل�شاعد 

لل�شحة الأولية، وذلك على النحو الآتي:

1- القا�شي جا�شم محمد العجالن           ع�شوًا 

2- رئي�س النيابة العامة الأ�شتاذ محمد �شالح ح�شن   ع�شوًا

3- الرائد عبدالرحمن اأحمد �شويطر          ع�شوًا ممثاًل عن وزارة الداخلية.

4- ال�شيدة فاطمة ح�شن عبدالعال            ع�شوًا ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

5- الدكتور عادل را�شد العوفي           ع�شوًا 

6- ال�شيدة �شمر يو�شف �شالم           ع�شوًا 

7- ال�شيد محمد عبدالفتاح الح�شيني           ع�شوًا 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات. 

م�دة )2(

متار�س اللجنة اخت�شا�شاتها ومهام عملها طبقًا لن�س املادة )41( من القانون رقم )15( 

ـرات العقلية. رة واملوؤثِّ ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ
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م�دة )3(

اأيِّ  يف  اأو  ال�شحة  وزارة  مبقر  �شهر  كل  الأقل  على  مرة  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

ده رئي�س اللجنة يف طلب الدعوة اإىل الجتماع، ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها اإىل  مكان اآخر ُيحدِّ

اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع  اجتماع غري عادي كلما اقت�شى الأمر ذلك، على 

بيان الغر�س منه، واأْن يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأْن يكون من بينهم الرئي�س. 

ـح  وُتـ�شِدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي منه الرئي�س.

ـن بقرار من الرئي�س. ويكون للجنة مقرر ُيـعيَّ

م�دة )4(

يجوز للجنة اأْن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

رها، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه  لإبداء الراأي الطبي يف بع�س احلالت التي ُتقدِّ

اللجنة من قرارات وتو�شيات.

م�دة )5(

2016 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام  ُيلغى القرار رقم )6( ل�شنة 

عملها، وُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

م�دة )6(

على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�شحة

ف�ئقة بنت �شعيد ال�ش�لح

�شدر بتاريخ: 14 �شوال  1440هـ

الـمــــوافــــــق: 17 يونيو   2019م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )18( ل�شنة 2019  

 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية للق�ن�ن رقم )1( ل�شنة 2017 

ـْقـ�س املن�عي املكت�َشـب )الإيدز(  ب�ش�أن  وق�ية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

 وحم�ية حق�ق الأ�شخ��س املتع�ي�شني معه 

وزير ال�شحة:

املجتمع من مر�س متالزمة  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة  القانون رقم )1(  بعد الطالع على 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه، النَّ

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

وعلى قرار رقم )12( ل�شنة 2019 باإن�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س املناعي 

املكت�شب )الإيدز(،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

  

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

من  املجتمع  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه،  مر�س متالزمة النَّ

املرافقة لهذا القرار. 

امل�دة الث�نية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لهذا القرار.

امل�دة الث�لثة

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

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

 وزير ال�شحة

ف�ئقة بنت �شعيد ال�ش�لح

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ         
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الـمـــوافـــــــق: 11 يــــولـيـــــــو 2019م                

الالئحة التنفيذية

للق�ن�ن رقم )1( ل�شنة 2017

ـْقـ�س املن�عي املكت�َشب )الإيدز( ب�ش�أن وق�ية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

وحم�ية حق�ق الأ�شخ��س املتع�ي�شني معه

م�دة )1(

ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال حرمان املتعاي�شني مع الفريو�س من ممار�شة كافة حقوقهم، 

اأو  الدولة  من  عليها  امل�شاَدق  الدولية  التفاقيات  اأو  الد�شتور  يف  عليها  املن�شو�س  تلك  �شواء 

القوانني والقرارات املعمول بها.

م�دة )2(

يجب اأن يحظى املتعاي�س مع الفريو�س باملعاملة الالئقة مبا يحفظ حقوقه وكرامته، ومُينع 

ا�شتغالله ب�شبب الإ�شابة، وُيـحَظـر التمييز �شده اأو معاملته بازدراء.

م�دة )3(

ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  القانون  من   )16( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  اللجنة  تكون 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س  وقاية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

متالزمة  مر�س  من  املجتمع  وقاية  تكفل  التي  ال�شيا�شات  ع  و�شْ عن  امل�شئولة  معه،  املتعاي�شني 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق املتعاي�شني مع الفريو�س، وذلك بالتن�شيق مع  النَّ

اجلهات املخت�شة.

 وللجنة يف �شبيل اأداء عملها، القيام بالآتي:

ـْقـ�س المناعي  ـــع وتحديـــث الخطة ال�شتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة مر�س متالزمـــة النَّ 1- و�شْ

المكت�َشـــب )الإيدز( ب�شورة دورية، ا�شتنادًا اإلى الدلئـــل والإر�شادات ال�شادرة من منظمة 

ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة.

ع البرامج والأن�شطة الم�شتركة بين الجهات ذات العالقة.  2- اإعداد الخطط التنفيذية وو�شْ

ع �شيا�شات التعامل الأمثل مع المر�س �شواء من حيث الت�شخي�س اأو العالج.  3- و�شْ

ع دليل اإر�شادي لمتابعة المر�شى والفئة الأكثر خطورة منهم، وطرق الوقاية من المر�س،  4- و�شْ
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ة لفيرو�س نْق�س المناعـــة المكت�َشـب، وذلك ا�شتنادًا  وال�شتخـــدام الأمثل للعقاقيـــر الم�شادَّ

اإلى الدلئل الإر�شادية لمنظمة ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة. 

ـوعية، واإجراء الختبـــار لكت�شاف المر�ـــس ب�شرية تامة،  5- درا�شـــة فْتح مراكـــز للم�شـــورة الطَّ

وتقديم ِخـْدمات الم�شورة قبل وبعد الختبار. 

6- اإعداد وتجهيز الم�شتندات والدرا�شات والدلئل الإر�شادية والإح�شاءات ب�شورة دورية. 

ع خطة  7- رْفـــع الوعي ال�شحي حـــول عوامل الخطر الموؤدية لالإ�شابـــة بالمر�س، من خالل و�شْ

اإعالمية للتعريف بالمر�س وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

م�دة )4( 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( تكون ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النَّ

بقرار ي�شدر عن الوزير بناًء على تر�شيح اجلهات املعنية.

م�دة )5(

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

ذات  ـل  مُيثِّ َمن  الأداة  بذات  حملُّه  يحل  �شبب  لأيِّ  اللجنة  اأع�شاء  من  اأيٍّ  مكان  خال  واإذا 

اجلهة، وُيْكـمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 

م�دة )6(

اأْن ت�شتعني مبن تراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاتها دون  يجوز للجنة 

اأْن يكون له �شوت معدود يف قراراتها. ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع 

لديه. 

دها.   ويجوز بقرار من الرئي�س ت�شكيل جلان فرعية تخت�س باملو�شوعات التي يحدِّ

م�دة )7(

ده، ول يكون الجتماع �شحيحًا  جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها يف املوعد واملقر الذي يحدِّ

اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

ح  يرجَّ ـ�شاوي  التَّ وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر 
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اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

ر اللجنة اإعداد جدول اأعمالها واإخطار الأع�شاء به وتدوين حما�شر الجتماعات،  ويتوىل مقرِّ

ر.  ع هذه املحا�شر من ِقـَبـل الرئي�س واملقرِّ وتوقَّ

م�دة )8(

تتوىل املوؤ�ش�شات ال�شحية التن�شيق مع اجلهات والهيئات املخت�شة ب�شئون الإعالم، لتنظيم 

انتقال الفريو�س وكيفية  اأفراد املجتمع مبخاطر املر�س وطرق  اإعالمية؛ لإحاطة  برامج توعية 

الوقاية منه.
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املجل�س الأعلى لل�شحة

 قرار رقم )59( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن حتديد التزام�ت امل�شت�شفي�ت يف نظ�م ا�شتج�بة

ِخْدم�ت مركز الإ�شع�ف ال�طني للح�لت الط�رئة

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2018 باإن�شاء وتنظيم مركز الإ�شعاف الوطني،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المركـــز: مركـــز الإ�شعـــاف الوطني الُمن�شـــاأ بموجب المر�شوم رقـــم )11( ل�شنـــة 2018 باإن�شاء 

وتنظيم مركز الإ�شعاف الوطني.

الم�شت�شفـــى: كل م�شت�شفـــى عام اأو خا�ـــس اأو ع�شكري لديه ق�شم طـــوارىء مخت�س بالتعامل مع 

�س له من ِقـَبـــل الهيئة الوطنية لتنظيم المهـــن والِخـْدمات  الحـــوادث والحالت الطارئـــة، ُمرخَّ

ال�شحية.
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الح�لت الط�رئة: الحالت التي تن�شاأ عن اإ�شابة اأو مر�س قد يوؤدي اإلى الموت اأو العْجـز اإذا لم 

يح�شل التدخل ال�شريع.

امل�دة الث�نية

تلتزم امل�شت�شفيات القيام بالآتي:

ا�شتقبـــال وعالج المري�ـــس الذي تم اإ�شعافه في ق�شم الطوارىء، ول يجوز لها رْفـ�ُس ا�شتقبال اأية   -1

حالة طارئة ينقلها الإ�شعاف الوطني.

نقـــل الحالت الطارئـــة من اأق�شام الطوارىء اإلـــى الم�شت�شفى المتخ�ش�س بعـــد ا�شتقرار الحالة   -2

مي الِخـْدمات ال�شحية. ِوْفـقًا لنظام التحويل بين مقدِّ

تزويـــد المركـــز بقائمة معتَمــــدة لأرقام الت�شـــال بالأطبـــاء المعنيين )رئي�س فريـــق الطوارىء   -3

المنـــاوب واإثنـــان من معاونيه والرقـــم ال�شاخن للق�شم(، على اأْن يتم تحديثهـــا با�شتمرار، وذلك 

لت�شهيل عملية التوا�شل بين المركز والطبيب المعِنـي في الم�شت�شفى التي ُتنَقـل اإليه الحالة.

ة الطوارىء المتوفرة فـــي كل م�شت�شفى، على اأن يتم تحديث العدد  �ِشـرَّ
َ
تزويـــد المركز بعدد من اأ  -4

اإلكترونيًا.

توفير طبيب اأو اأكثر لتغطية الفعاليات العامة والخا�شة ِوْفـقًا لتقدير وحاجة وزارة الداخلية.  -5

امل�دة الث�لثة

التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 14 يـــــولـيــــــــــو 2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )41( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن اإلغ�ء ترخي�س و�شط�ء الأوراق امل�لية

لـ)مكتب اجل�شر لل��ش�طة امل�لية(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ُيلغى ترخي�س و�شطاء الأوراق املالية لـ)مكتب اجل�شر للو�شاطة املالية( املمنوح بتاريخ 18 

اأبريل 1989 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 18205-2.

م�دة )2(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

حم�فظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 10 يــــولـيــــــــو 2019م
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الدع�ى رقم: 2019/22/غرفة

اإعالن بالئحة طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء ولئحة طلب�ت ع�ر�شة

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي �س.م.ب

وكيله: المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ

عنـــ�ان وكيلـــه: بـــرج الويند تاور، مكتـــب 92 - بناية رقم 403 - �شـــارع  1705 - مجمع 317 – 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة

المدعى عليه�: فوزية في�شل جبر الدو�شري

اآخر عن�ان معل�م له�: فيال 814 - طريق 233 - مجمع 202 – المحرق.

الطلب�ت في لئحة طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء:

اأوًل: الحكم وقبل الف�شل في المو�شوع وب�شفة م�شتعجلة بـ:

ـظي على الح�شابات الم�شرفية للمطلوب �شدها في حدود مبلغ المطالبة،  ـَحـفُّ 1- توقيع الحجز التَّ

ه. �شاماًل الر�شوم الق�شائية واأتعاب المحاماة المبينة بك�شف الم�شروفات المرفق بطيِّ

2- اإيقاع الحجز الحتياطي على العقارات المملوكة للمطوب �شدها.

3- منع المطلوب �شدها من ال�شفر.

ث�ني�ً: في الم��ش�ع:

1- الحكـــم باإلـــزام المطلوب �شدها باأْن تـــوؤدَي اإلى الطالب مبلغًا قـــدره ٦٢٤،٤٤١/613 دينارًا 

بحرينيًا.

2- الحكـــم باإلزام المطلوب �شدها بالر�شـــوم والم�شاريف ومقابل اأتعـــاب المحاماة والترجمة 

ِوْفـقًا لك�شف الح�شاب المرفق طيَّ حافظة الم�شتندات.

الطلب�ت في لئحة الطلب�ت الع�ر�شة:

ـظي على جميع المركبات الم�شجلة با�شم المطلوب �شدها لدى الإدارة  ـَحـفُّ 1- اإيقـــاع الحجز التَّ

العامة للمرور.

ـظـــي على جميع الأ�شهـــم المملوكة للمطلـــوب �شدها باأيـــة �شركة من  ـَحـفُّ 2- اإيقـــاع الحجـــز التَّ

ـدة ببور�شة البحرين. ال�شركات المدرجة بقائمة ال�شركات الم�شاهمة العامة المقيَّ

ـظي على جميع الح�ش�ـــس المملوكة للمطلوب �شدهـــا باأية �شركة من  ـَحـفُّ 3- اإيقـــاع الحجـــز التَّ

ال�شركات التجارية المقيَّدة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

اأعاله بطلبات لئحة طلب  تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها املذكورة 

ا�شت�شدار اأمر اأداء، ولئحة طلبات عار�شة يف الدعوى رقم 2019/22، ومبوعد ح�شور الجتماع 

اإعالن من غرفةالبحرين لت�ش�ية املن�زع�ت
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 ١١:3٠ ال�شاعة   2019 اأغ�شط�س   1 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  ر  واملقرَّ الدعوى،  لإدارة  الأول 

�شباحَا، مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، 

1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65(  �شارع 

ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية 

املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، 

ليعلم.

    

   مدير الدع�ى 

لدى غرفة البحرين لت�ش�ية املن�زع�ت
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 مجلس المناقصات والمزايدات

 1019( لسنة 1إعالن رقم )
 1019 ينايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

 1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
 األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

 

المخــازن المركزي

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

579,62 AMEERI STORES 1 المواد 
والمعدات

CUT OUT FOR XLPE 
INSULATED CABLE

مناقصة SC/JA/VT-
532/01/5102

1

669,269621 FUTURE SHOP CO. 1 المواد 
والمعدات

قواطع كهربائية مناقصة SV/NF/CS-
021/165102

2

529002 EUROPEAN 
ELECTRICAL 
EQUIPMENTS

1 المواد 
والمعدات

قواطع كهربائية مناقصة SV/MM/CS-
557/12/5102

3

329211 KHAYBER TRADING 
COMPANY

1 المواد 
والمعدات

موصالت كهربائية مناقصة SV/JA/CS-
060/16/5102

4

0129215 TAQI MOHAMMED 
ALBAHRANA 

2

TRADING
259111 COSMOS 

PROJECTS 
CONTRACTING 

W.L.L

1 المواد 
والمعدات

مواد كيميائية لمحطة رأس ابو جرجور مناقصة TC/FN/CS-
510/12/5102

5

3,9112 ALMOAYYED 
ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION 
SERVICES

1 المواد 
والمعدات

مضخة لمحطة رأس ابو جرجور مناقصة TC/FN/CS-
511/12/5102

6

 

 

 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

159211 BAHRAIN 
BUSINESS 
MACHINES

1 المواد 
والمعدات

شراء و تزويد أجهزة ألنظمة تشغيل الشبكات 
لنظام تأمينات التابع للهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي

مناقصة 50/5102 1

تمكين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

573922,9121 الدولية مركز التجارة 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

التعاقد المباشر مع مركز التجارة الدولية مناقصة SB/571,0/5102 0

397119111 جامعة البحرين الطبية 
الملكية للجراحين

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

التعاقد المباشر مع جامعة البحرين الطبية 
 111وتوظيف الملكية للجراحين بإيرلندا 

بحرينيا في قطاع التمريض

مناقصة SB/57710/510, 5

اإعالن�ت من جمل�س املن�ق�ش�ت واملزايدات
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حلبة البحرين الدولية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
5779521 ENCYCLOMEDIA 

ADVERTISING 
CO

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

شوارع  ايجار مساحات إعالنية على
مملكة البحرين لحلبة البحرين الدولية

مناقصة SB/52623/5102 1

USD1019111 154,160.000* ZHUHAI LIRI 
TENT 

TECHNOLOGY 
CO LTD

1 المواد 
والمعدات

شراء خيمة دائمة على شكل قبة مستديرة 
لحلبة البحرين الدولية

مناقصة BCV/1,/5102 2

0912,912,9211 PKE GULF 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة تطوير وتحديث وتقديم خدمات 
(VLCإسناد لألنظمة اإللكترونية )

مناقصة BCV/01/5102 3

50190019311 FOCUS EVENTS 1 المواد 
والمعدات

توفير الخيام والمعدات لسباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال 

,510وان 

مناقصة BCV/12/5102 4

شركة الخليج للمناولة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,9211 ERNST AND 
YOUNG 

CONSULTING 

1 مشاريع 
المطار

FEASIBILITY STUDY FOR 
BEVERAGE IMPORT AND 

DISTRIBUTIONS BUSINESS 

مناقصة /AV/10/5102 1

W.L.L

شركة تطوير للبترول

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

591029725 LINSCAN 
ADVANCED

PIPE LINES & 
TANKS 

SERVICES

1 النفط  NEW TENDER FOR 
FORMALIZING & 
EXECUTING THE 

INTELLIGENT PIGGING OF 
GDN LINES

مناقصة SC-566-5102 1

090729,11 WEATHERFORD 
DRILLING  

INTERNATIONAL

1 النفط  PROVISION OF FISHING 
AND SIDETRACK SERVICES

مناقصة /NC/StaTPPF/06/5106 2

72,9775 ATHEEB 
INTERGRAPH -

SAUDI

1 النفط  IMPLEMENTATION OF 
SMARTPLANT FUSION 

(SPFN) BASED 
ENGINEERING DATA &

DRAWING MANAGEMENT 
SYSTEM (EDMS)

مناقصة /NC/StaTPPF/062/5102 3

شركة مطار البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
0169012 GULF EQUIPMENT 

& TECHNOLOGY
1 مشاريع 

المطار
REPLACEMENT OF 

DESICCANT 
FILTERS FOR GSE 
COMPRESSORS 

مناقصة BJV/50,/5102 1
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BAHRAIN 
INTERNATIONAL 

AIRPORT 
191539276 FEDERAL 

EXPRESS
1 مشاريع 

المطار
REQUEST TO 
ENTER INTO 

DIRECT AWARD 
WITH POTENTIAL 
PROSPECTING 

COMPANIES FOR 
BAHRAIN AIRPORT 

COMPANY NEW 
CARGO AREA FOR 

REVENUE
GENERATING 
CONTRACTS

مناقصة SB/5712,/5102 2

2159,51 CELLMEC CO 1 مشاريع 
المطار

تصميم وبناء أبراج إنارة 
عالية في موقف الطائرات 

الغربي بمطار البحرين الدولي

مناقصة BJV/535/5102 3

3009211 ENTERPRISES 
RENT A CAR

1 مشاريع 
المطار

تقديم مقترح لتشغيل طلب 
خدمة تأجير السيارات

مناقصة BJV/532/5102 4

11592,3 HERTZ BAHRAIN 
CO. W.L.L

1

356933, ALLIED CAR 
RENTAL

7

5219111 PRIMA TOURIST 
TRANSPORTATION 
AND CAR RENTAL 

CO

4

3119111 WE RENT A CAR 5
5,29121 FUTURE RENT 

CARS
3

562927, FAKHRO 
TRANSPORT 

B.S.C.(C)

3

3119306 HANCO RENT A 
CAR EST.

8

3139111 TRANS GULF CAR 
RENTAL W.L.L

9

52191,7 U DRIVE RENT A 
CAR

10

5219111 LIMOUSINA 11
5219111 SIXT RENT A CAR 11

USD3937290219011 1,265,307.720* ORACLE SYSTEMS 1 مشاريع 
المطار

تحديث نظام ادارة الموارد مناقصة BJV/526/5102 5

2297209371 BEHZAD 
ELECTRICAL & 

CONSTRUCTION

1 مشاريع 
المطار

لغرض تطوير و إعادة تسمية 
ممرات ساحة المطار في 

 J/Lمطار البحرين الدولي 
تزويد لوحات و الفتات 

الطيران

مناقصة BJV/521/5102 6

6219111 WIPRO BAHRAIN 
LIMITED W L L

1 مشاريع 
المطار

اتفاقية اإلطار الرئيسي 
للتطبيقات

مناقصة BJV/530/5102 7

6219111 BAHRAIN 
BUSINESS 
MACHINES

1

شركة نفط البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
5,292069211 RAMSIS 

ENGINEERING
1 النفط اختبار9 فحص9 تعديل وإصالح 

صمامات العمليات
مناقصة S021102 (72) 1

 

 

 

طيران الخليج

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

57290639101 FADEC 
ALLIANCE

1 الطيران شراء قطع غيار محركات سي اف ام لطراز 
نيو القائمه الثانيه 351ليب لطائرات 

مناقصة 02-1-025,-BSB 1

629,33 AL MAHMOOD 
STORES

1 الطيران SUPPLY OF ROUTABLE 
PLASTIC CUTLERIES, STIRRER 

& LARGE TRAYS.

مناقصة 01-3-0531-CSV 2

03690169331 PLAZA 
PREMIUM 

LOUNGE LLC.

1 الطيران NEW PLAZA PREMIUM 
LOUNGE MANAGEMENT 

LIMITED AT DAMMAM 
INTERNATIONAL AIRPORT 

(DMM) 

مناقصة SB/57222/510, 3

0059522 ABDULLATIF 
KHALID 

ALAUJAN FOOD 
STUFF

1 الطيران توفير تمور ذات جودة عالية مناقصة 02-17-0275-
BSB

4
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5293009211 GULF AIR 
B.S.C. (C)

1 المواد 
والمعدات

للمشاركين باجتماع المؤتمر توفير تذاكر 
5102االسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة 

مناقصة SB/57011/5102 1

0109,219721 RITZ CARLTON 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

استضافة اجتماع المؤتمر االسالمي 
5102االسثنائي لوزراء الثقافة 

مناقصة SB/57012/5102 2

EUR5039221 90,742.950* BLUEBERG 
EXPORTS L.P

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

عرض بالية شهرزاد مناقصة SB/57223/510, 3

هيئة البحرين للسياحة و المعارض

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

5029111 TARTEEB 
ORGANIZING 
CONFERENCE 
AND
ADVERTISING

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مهرجان البحرين للتسوق النسخة الخامسة مناقصة ,0/5102 1

2191,1 VISION 
DEVELOPMENT 
CO. W.L.L.

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

توفير  -مشروع انشاء منتزة بحري تحت الماء 
وتثبيت أسس قاع البحر لتأمين الطائرة

مناقصة BSVJ ,5/5102 2

5219111 جواهر شاهين عبدالعزيز 
المضحكي

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

شراء مبنى تجاري استثماري ضمن مشروع 
تطوير سوق المنامة

مناقصة SB/572,3/510, 3

هيئة الكهرباء والماء

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #

579211 AL DHAEN 
CONTRACTING 

1 المواد 
والمعدات

TRANSFORMER COVERING AT 
TRANSMISSION SUBSRATION

مناقصة 5102-020-CCC-
VSE

1

مجلس التنمية األقتصادية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

319057 INNOVATE 
FINANCE

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

CFFACJSV NCFJFVV رعاية مؤتمر مناقصة SB/57253/510, 1

219111 MIT 
ENTERPRISE

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

,510سنة رعاية فعاليات  مناقصة SB/57230/510, 2

5119111 FAALYAT 
HOLDING CO

2

0719111 UNBOUND 
INNOVATIONS 
LTD

3

5719111 GT3 CUP 
CHALLENGE 
MIDDLE EAST 
S.P.C

4

0529111 BAHRAIN 
WORLD TOUR 
CYCLING TEAM 
S.P.C

5

369211 500 STARUPS 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

500 STARTUPS MENA 
PORTFOLIO RETREAT 

مناقصة SB/57701/510, 3

 

 

 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
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& TRADING
2729315 WSP-PARSONS 

BRINKERHOFF
1 االنشاءات 

واالستشارات 
الهندسية

المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الكهرباء 
 EVCVLACMVFS AN JL -والماء 

EE/ CAJTV 5 - CFEVCVFEVFS 
EJSV/ JFE CAEV/ 

CLJFS)CECC)

مناقصة 1710/5107/3011 2

719111 NABEEL 
ASOOMI LAW 
FIRM

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

خدمة رفع دعاوي لتحصيل المستحقات المتأخرة 
لهيئة الكهرباء و الماء و رسوم البلدية

مناقصة 5102-003-/C-
VTE

3

119111 HOUSE OF LAW 
ATTORNEYS & 
LEGAL 
ADVISORS

2

05192,7 NETWAYS 
BAHRAIN 
COMPANY 
W.L.L.

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مشروع تصميم و تطبيق نظام  ذكاء األعمال 
(BETCFVTT CFSVLLC/VFVV CB)

مناقصة 5102-162-CC-
CTE

4

379261 ALSTOM 
MIDDLE EAST 
FZE

1 المواد 
والمعدات

الخاص بنظام الحماية للتوربينات الغازية بمحطة 
(  CELTJSCAF C/ABVالرفاع  )

إستبدال مجس القياس

مناقصة 5102-0,6-CT-
VCE

5

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصة رقم #

769111 BAHRAIN 
BUSINESS 

1 الخدمات 
والمزايدات 

مشروع تقييم الثغرات األمنية في الشبكة الحكومية مناقصة //J/5106/12 1

MACHINES واالستثمار

هيئة جودة التعليم والتدريب

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0329126 TAZUR 
COMPANY 

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي هيئة جودة 
التعليم والتدريب

مناقصة BAJ/5102/1 1

وزارة اإلسكان

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

79311 ALDOOR 
EXCAVATION & 
BUILDING 
CONTRACTING

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

المقاولة الزمنية ألعمال تسوية المواقع والدفان 
لمواقع مختلفة في مملكة البحرين 

مناقصة AC/02/02 1

وزارة األشغال

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,9111 ABDUL HADI AL-
AFOO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

شبكة الصرف الصحي لمنطقة توبلي 
600المرحلة الثانية مجمع 

مناقصة TE/55/01 1

729111 BUSINESS 
INTERNATIONAL

1 المواد 
والمعدات

PROCUREMENT OF 
MULTI FUNCTION 

COPIERS AND PRINTERS.

مناقصة CSE/10/5102 2

0059152 ARADOUS 
CONTRACTING 
AND

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

"بناء مخزن في مجمع دار الحكومة 
التابع لديوان صاحب السمو رئيس 

المنامة"–الوزراء الموقر 

مناقصة BME – 06/1133 3
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RENTAL
1119111 NATIONAL 

EXCAVATION EST
4

5019111 AL KOOHEJI 
TECHNICAL 
SERVICES

5

1119111 ABDUL HADI AL-
AFOO

3

1119111 A.KARIM AL 
JAHROMI 
CONTRACTING

3

1119111 TYLOS 
EXCAVATION 
COMPANY

8

1119111 EMCE 
CONSTRUCTION 
AND
MAINTENANCE

9

5019111 ARAD
CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

10

0019111 ALWARDI 
CONSTRUCTION

11

0019111 EUROPEAN 
CONSTRUCTIONS 
& MAINTENANCE

11

0019111 AL AHLIA 
CONTRACTING 
CO. S.P.C. 

17

1119111 JAHECON 14
5019111 AL GASSAB 

CONSTRUCTION 
& TRADING W.L.L

15

239,22 ARAMIS 1 الخدمات  التعاقد الخارجي لدعم وصيانة أنظمة  مناقصة CSE-ETVMT-02- 10

MAINTENANCE 
CO

0279711 DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING 
.WL

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال التجديد الداخلية لمبنى األمم 
9 المنامة5المتحدة رقم 

مناقصة BME-07/1100 4

0,59021 DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

التعاقد للخدمات  -مشاريع الطرق
 7,الهندسية لتطوير شارع  األستشارية

ET-02-,5-113/رقم المشروع :  -

مناقصة /ET-02/1100 5

091169217 DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

الخدمات االستشارية الهندسية لمشروع 
تطوير البنية التحتية لمنطقة جنوب الحد 

الثانيةالمرحلة  -

مناقصة /ET-06/1100 6

25793759,12 TYLOS 
EXCAVATION 
COMPANY

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

الطريق المؤدي  ,55مجمع  -البسيتين 
منطقة الساية -إلى الواجهة البحرية 

مناقصة /ET-02/1115 7

1169225 FUTURE RENT 
CARS

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

استئجار مركبات للوزارة مناقصة ME/A/E/10/5102 8

3539707 TASHEELAT CAR 
LEASING CO

1

3139,21 ZAYANI LEASING 
W. L. L

7

029011 KANOO VEHICLE 
LEASING

4

0019111 CROWN 
ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

الزمنية ألعمال الصرف المقاولة 
5150-,510الصحي 

مناقصة TVT-02/110, 9

1119111 JALAL AL A`ALI & 
SONS

1

0019111 AFAAQ ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING 
EQUIPMENT 

7
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ENTERPRISE 
SOLUTION W.L.L

والمزايدات 
واالستثمار

مركز الدعم الفني واالتصال الخاصة 
بخدمات الحاسب اآللي

13

679721 SALAHUDDIN 
SOFTECH 
SOLUTION

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مع  -دعم وصيانة برمجيات بنتلي 
صالح الدين سوفتيك سلوشن 

مناقصة SB/57265/510, 11

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,29111 AFAAQ 
ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING 
EQUIPMENT 
RENTAL

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تطوير أرضية ممشى االستقالل مناقصة MEF/TJM/12/5102 1

67,9153 NEWCASTLE 
CONSTRUCTION

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

طرح مناقصة تجميل تقاطع الجنبية  مناقصة MEF/VMT/35/5102 2

وزارة التربية والتعليم

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0292,1 MOHAMMED 
JALAL & SONS 
TECHNOLOGY

1 المواد 
والمعدات

توفير احتياجات اقسام الديزل بمدارس التعليم 
أجهزة ومعدات تدريبية -الفني والمهني 

مناقصة M/03/5102 1

29111 BAHRAIN 
TECHNICAL 
SUPPLIES 
CENTRE

1

252 ARABIAN 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC 

7

EST

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
619111 VII TECH 1 الخدمات 

والمزايدات 
واالستثمار

نظام آلي لتسجيل العالمات التجارية وبراءات 
المرحلة  -األختراع والتصاميم الصناعية 

االولى

مناقصة MACV/11/5102 1

SAR1219111 45,120* شركة الطيف الماسي 
لألجهزة العلمية 

والمختبرات

1 المواد 
والمعدات

شراء مجموعة من الموازين الحساسة 
واألوزان المعايرية

مناقصة SB/57212/5102 2

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

7619711 ALSADIQ 
TRANSPORT

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

( حافلة لوزارة العمل والتنمية 37استئجار عدد )
سنوات( أربع 1االجتماعية لمدة )

مناقصة V111/5102 1
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وزارة المالية واالقتصاد الوطني

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
0129711 MOHAMMED 

AHMADI CO 
W.L.

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تنظيف مبنى وزارة المالية المكون 
من اربعة عشر طابقا والكائن 

بالمنطقة الدبلوماسية شامال مبنى 
مواقف سيارات الموظفين ومواقف 
سيارات روؤساء األقسام والمرافق 

المحيطة بمبنى الوزارة

مناقصة AN//12/5102 1

USD292039331 3,201,013.580* OLIVER 
WYMAN

1 الخدمات 
 والمزايدات
واالستثمار

 
الخدمات األستشارية لتنفيذ ضريبة 

 القيمة المضافة
المرحلة الثانية

مناقصة SB/57721/510, 2

وزارة المواصالت واالتصاالت

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

729,21 ARABTEC 
CONSTRUCTIONS 
LLC  

1 مشاريع 
المطار

BAHRAIN INTERNATIONAL 
AIRPORT MODERNIZATION 

PROGRAM 
(AMP) PROCUREMENT OF 
DUAL X-RAY MACHINES

مناقصة SB/57217/5102 1

7396269711 MODERN 
GLOBAL 
CLEANING SPC

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمة إزالة المخلفات للسفن لميناء 
سلمان

مناقصة MSS/CMJ/10/5102 2

وزارة شئون اإلعالم

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,9621 ALMOAYYED 
TRADING & 
CONTRACTING

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

توفير خدمات األستشاري لألجهزة الفنية والتقنية 
استيديوهات اذاعية بوزارة  7لمشروع إنشاء 

شئوون األعالم

مناقصة CFNA-6-5102 1

3290319721 BSS TRADING 
CO

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

طرح مناقصة عامة دولية لمشروع استبدال 
 /CCTCAF MCSVجهاز مازج الصورة 

 SJLT-BJVA T TSVMونظام التواصل 
في عربة النقل الخارجي

مناقصة CFNA/05/5102 2

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3390319111 KING FAISAL 
CORNICHE 

DEVELOPMENT 
COMPANY W.L.L

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مشروع تطوير كورنيش الملك فيصل مزايدة JEV-2-5105 1

وزارة شئون الشباب والرياضة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

129111 ARADOUS 
CONTRACTING 
AND
MAINTENANCE 
CO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

عقد دوري لصيانة أنظمة العزل لمختلف 
وزارة شئون الشباب والرياضةمنشآت 

مناقصة /NCM T/56/5102 1

6,9006 TAQI 
MOHAMMED 
ALBAHRANA 
TRADING

1 المواد 
والمعدات

توريد وتركيب أنظمة تكييف لمجمع صاالت 
أم الحصم الرياضية

مناقصة /NCM T/30/5102 2

 

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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 مجلس المناقصات والمزايدات

2029( لسنة 2إعالن رقم )
2029 فبرايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

2002( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

   الشركة العامة للدواجن

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,569,894 BIG DUTCHMAN 
INTERNATIONAL 

GMBH

1 المواد 
والمعدات

توريد معدات لمزارع الدواجن مناقصة CPG-7/8112 1

المحافظة الجنوبية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

025,11 NEWBURY 
EVENTS

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

WBNEVE  BUBWENالتعاقد مع شركة  مناقصة EE/86662/8112 1

 

المخــازن المركزية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1675861 UNIVERSAL 
ELECTRO 

ENGINEERING -
UNEECO

1 المواد 
والمعدات

مفاتيح كهربائية مناقصة EG/KA/PE-
122/12/8112

1

005011 GULF 
SERVICES CO

8

0,5,11 KHAYBER
TRADING 

COMPANY

1 المواد 
والمعدات

موصالت كهربائية مناقصة EG/MM/PE-
887/12/8112

8

1065028,,11 TAQI 
MOHAMMED 
ALBAHRANA 

TRADING

8

6,5212 TAQI 
MOHAMMED 
ALBAHRANA 

TRADING

1 المواد 
والمعدات

موصالت كهربائية مناقصة EG/KA/PE-
800/11/8112

0

1065711 AL BAKALI 
GENERAL 

TRADING CO

1 المواد 
والمعدات

مصابيح إلنارة الشوارع مناقصة EG/MA/PE-
167/10/8112 

0

1625111 SILVER STAR 
OIL AND GAS 
SOLUTIONS

1 المواد 
والمعدات

أمتار مياه إلكترونية مع ُمرّكز بيانات الراديو مناقصة EG/KA/PE-
8,0/18/8112

,

7502052,7,108 EMCO CO 8
715111 SANAD SULTAN 

JOHAR EST
1 المواد 

والمعدات
اسالك كهربائية نحاسية واسالك كهربائيةمن 

األلمنيوم
مزايدة EA/01/8112 6

065011 KHAYBER
TRADING 

COMPANY

1 المواد 
والمعدات

قواطع كهربائية مناقصة EG/NW/PE-
8,6/18/8112

7
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بوليتكنك البحرين

 عمالت
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

05116 MANNAI 
TECHNICAL 
SERVICES

1 المواد 
والمعدات

شراء المعدات الهندسية الخاصة بالمختبرات 
التالية لبوليتكنك البحرين: مختبر القياس و 
التحكم5 مختبر اآلالت الكهربائية5 مختبر 

االتصاالت5 مختبر اإللكترونيات و مختبر الطاقة 
المتجدده

مناقصة EP/118/8112 1

0256,1 FAST LANE 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مشروع تعليمي من شركة مايكروسفتتوفير  مناقصة EE/8662,/8112 8

تمكين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
8205101 MOTIVATE 

EVENTS & 
MEDIA CO

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

 -إدارة فعالية جائزة البحرين لريادة األعمال 
النسخة الرابعة

مناقصة FN-171 1

205021 KPMG/FAKHRO 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تقييم و تطوير إطار دعم الحاضنات  في 
تمكين

مناقصة FN-162 2

6,5111 ERNST & 
YOUNG

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

8117-,811تدقيق شامل الداء الصندوق  مناقصة FN-16, 3

151115111
GBP 

473,243.850* PITCH 
@PALACE

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

استضافة النسخة الثانية من فعالية رواد في 
القصر

مناقصة EE/86707/8112 4

جامعة البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

165110 MIDDLE EAST
CONSULTANCY 

CENTER CO. 
W.L.L

1 المواد 
والمعدات

توريد كتب دراسية لجامعة البحرين مناقصة VQEO/82/8112 1

 

15020,,11 JASHANMAL & 
SONS B.S.C 
(CLOSED)

8

058,, ELMIA BOOK 
STORES WLL

0

075102,,11 GROWMORE 
LEARNING 

SOLUTIONS

0

05701 STM MIDDLE
EAST FZE

,

حلبة البحرين الدولية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
,715761 UNIVERSAL 

MEDIA
1 الخدمات 

والمزايدات 
واالستثمار

تعيين وكالة دعاية و اعالن لشراء 
المساحات اإلعالنية لسباق جائزة البحرين 

8112الكبرى 

مناقصة ECG/1,/8112 1

1,15111 SODIKART SAS 2 المواد 
والمعدات

طلب الموافقة على الشراء المباشر من 
لسيارات الكارتنج NQACAKEEشركة 

مناقصة EE/86668/8112 2

27050,,,,11
USD

365,981.670* JAS 
WORLDWIDE

3 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

 واللوجستيات لسباقتوفير خدمات الشحن 
8112 EKAEKCW CE NBNECUKF 

مناقصة EE/8,260/8112 3

18,5171,211 SUNLIGHT 
INTERIORS & 
EXHIBITION 

SPC

4 المواد 
والمعدات

TENDER FOR THE SUPPLY 
& INSTALLATION OF FIT 
OUTS IN THE BIC TENT 

STRUCTURES

مناقصة ECG/11/8112 4

العقاري شركة البحرين لإلستثمار

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8605711 GULF MEDIA 
INTERNATIONAL

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تشغيل وتحويل لوحات إعالنية في  -بناء 
المنامة -مواقف سيارات باب البحرين

مزايدة BAKMKA/PM/122/8112 1

0215111 ALFATEHEEN 
TRADING

2 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

األرض  طلب الموافقة لتأجير جزء من
 -الواقعة بمنطقة عسكر بصورة مؤقتة 

شركة الفاتحين للتجارة

مزايدة EE/80,80/8117 2
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شركة تطوير للبترول

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصة رقم #

0215110 WEATHERFORD 
DRILLING  

INTERNATIONAL

1 النفط AGREEMENT FOR THE 
SUPPLY OF SUCKER 

RODS - 3 YEARS

مناقصة ENP/EtaTPPF/1,2/8112 1

802527, AL MANSOORI 
PETROLEUM 

SERVICES

1 النفط توفير خدمات فحص االنابيب مناقصة ENP/EtaTPPF/177/8112 8

1156225110 ROSGEO 
OVERSEAS AG

1 النفط خدمات المسح الجيوفيزيائية البرية 
 -والبحرية 

ENP/EKENBBE/127/8112

مناقصة EP-870-8112 0

851705012 WEATHERFORD 
DRILLING  

INTERNATIONAL

1 النفط سنوات لشراء عمود  0عقد زمني مدته 
دوران المخرطة5 آلة التوضيب والتحكم 

التدفقفي 

مناقصة ENP/EtaTPPF/168/8112 0

205611 ANSARI 
ENGINEERING 

SERVICES

1 النفط عقد زمني لخدمات مسح األراضي مناقصة ENP/EtaTPPF/17,/8112 ,

7,85226 ALMOAYYED 
ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION 
SERVICES

1 النفط خدمات صيانة األجهزة مناقصة EP-007-8112 6

,85112 NOUVO PIGNONE 
INTERNATIONAL 

SRL

1 النفط SUPPLY OF NUOVO 
PIGONE PUMPS SPARES

مناقصة EE/86,02/8112 7

121512, BU ALI SPICE CO 
WLL

1 النفط عقد زمني لتوفير خدمات التموين لكفتريا 
(EKENBBE GKNB)

مناقصة ENP/EtaTPPF/170/8112 2

شركة مطار البحرين

عمالت 
أخرى

بحريني دينار العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

052665106,061 ABSAL PAUL 
CONTRACTING

1 مشاريع 
المطار

القاعات المميزة في مبنى المسافريبن بمطار 
البحرين الدولي 

مناقصة EKG/800/8112 1

 

شركة نفط البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
1582252,, USD 488,745.480* UOP BVBA 1 النفط استبدال وحدات التحكم المنطقية 

القابلة للبرمجة  في أنظمة 
امتصاص التأرجح في وحدة 

الديزل منخفض الكبريت

مناقصة E121117 
(PGB)

1

851,25,26 ALMOAYYED 
ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION 
SERVICES

1 النفط خدمات األجهزة الكهربائية 
واألجهزة الدقيقة لقسم الهندسة

مناقصة E1211,1(6,) 8

85171528, COMSIP AL A"ALI 2
205118 YUSUF BIN AHMED 

KANOO CO.
1 النفط تطوير المرافق الخاصة بتحميل 

األسفلت
مناقصة O122222 (02) 0

1056175201,621
USD

5,120,308.475* MASAOOD JOHN 
BROWN

1 النفط توفير خدمة تأهيل و خدمات 
الصيانه المستمره للطوربيدات 

الغازيه لتوليد الكهرباء واألجهزه 
المصاحبه لهم في العمر الممدد 

لهم.

مناقصة E121167 0

151605007,211 YATEEM OXYGEN 
CO

1 النفط مناقصه طويلة االمد لمدة خمس 
سنوات لتزويد شركه نفط البحرين 

مناقصة O122776(,0) ,
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222511, BAHRAIN MEDICAL 
& INDUSTRIAL GAS 

PLANT

2 بأسطوانات غاز متعددة األنواع 
حسب المواصفات الفنيه المتطلبة

715081,011 BICC MET CO 1 النفط كابالت كهربائية متوسطة الجهد مناقصة O111772 (01) 6

طيران الخليج

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
151105088

USD
377,249.070* THE SYRIAN 

COMPANY
1 الطيران  PURCHASING FUEL THOUGH 

ARAB AIR CARRIERS 
ORGANIZATION AACO

مناقصة EE/12008/8110 1

118508, ETIHAD 
AIRPORT 

SERVICES

1 الطيران APPOINTMENT FOR CARGO 
HANDLING SERVICES AT 

ABUDHABI INTERNATIONAL 
AIRPORT WITH M/S ETIHAD 

SERVICES- CARGO LIC

مناقصة EE/8666,/8112 8

0050,, DAR AKHBAR 
AL KHALEEJ 
PRESS CO

الطيران لطائرات طيران طباعة بطاقة تعليمات السالمة 
الخليج

مناقصة 12-18-1218-
EEE

0

025668 ABDULLATIF 
KHALID 

ALAUJAN FOOD 
STUFF

1 الطيران شراء أنواع مختلفة من المنتجات المائية مناقصة 12-12-1227-
EEE

0

112520, THE COCA 
COLA 

BOTTLING CO

2

8025611 AXA 
INSURANCE 

(GULF)

1 الطيران ,ONDIAL ASSISTANCE 
TRAVEL INSURANCE 

(ONLINE)

مناقصة 12-6-1001-CEG ,

 

مجلس التنمية األقتصادية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

815111 WESTIN HOTEL 
BAHRAIN CITY 

CENTRE

1 لخدمات ا
والمزايدات 
واالستثمار

نجوم لضيوف سباق الفورميال  حجز فنادق خمسة
8112لعام  1

مناقصة ENP/11-
8112/180

1

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1615011 
EUR

68,482.600* MB CAPITAL 
SERVICES 

GMBH

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تشيد جناح مملكة البحرين في معرض برلين 
8112 CEE

مناقصة EE/86682/8112 1

8215111 CHANUPA
MEDIA

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تصوير فلم وثائقي لمشروع إنشاء منتزه بحري 
تحت الماء

مناقصة EE/86706/8112 8

615111 MARINE MANIA 
CO

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة تنظيم و إدارة شاطئ البديع EEBK 66/8117 0

205608 MURANO 
DESIGN

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تعديل التصميم الداخلي وبناء كلية فاتيل للضيافة مناقصة EEBK 
111/8112

0
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هيئة التخطيط والتطوير العمراني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0605226
GBP

219,580.570* THE PRINCE'S 
FOUNDATION

1 االستشارات 
والخدمات 
الهندسية

 EABالتعاقد المباشر مع شركة 
PECWGBNN NQVWAKECQW

مناقصة EE/86061/8112 1

هيئة الكهرباء والماء

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

852205216 BAHRAIN 
BUSINESS 
MACHINES

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

 مشروع تطوير و أتمتة نظام 
NKP )GEM-CNV-BKM.)

مناقصة 8112-178-PP-
CNA

1

081528, MOHAMED 
ABDULRAHMAN 

AL BAHAR

1 المواد 
والمعدات

كهربائية.تزويد الهيئة  بمولدات  مناقصة 8112-80,-PN-
NENA

8

86,5,,2 FUJI ELECTRIC 
CO

1 المواد 
والمعدات

كيلوفولت  11استبدال المفاتيح الكهربائية جهد 
بالمحطة الفرعية شمال سترة

مناقصة 8112-122-PP-
BEA

0

015668,7,1 RAOUF 
CONTRACTING 

EST.

1 المواد 
والمعدات

المخزن الفرعي  استبدال الواح األسقف لمبنى
بمحطة سترة

مناقصة 8112-122-PP-
NENA

0

0,5211 UNIVERSAL 
ELECTRO 

ENGINEERING -
UNEECO

1 المواد 
والمعدات

كيلوفولت 11تزويد لوحة قواطع كهربائية  مناقصة 8112-8,2-PP-
BAA

,

651075111 CHAPO 1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

 881األعمال المدنية الخاصة بالمحطات جهد 
كيلوفولت

مناقصة 0671/8116/0111 6

057125687 SUMITOMO 1 المواد  8181-8112مشروع استبدال المحوالت  مناقصة 8112-161-PM- 7

 

CORPORATION والمعدات BEA
7715181 SIXPENCE 

CONSULTING
1 الخدمات 

والمزايدات 
واالستثمار

و  8112قراءة العدادات لعام توفير خدمة 
8181

مناقصة 8112-8,1-PM-
GNA

2

1285011 NBA
CONSTRUCTION

8

12,022 INTERNATIONAL 
COMPANY FOR 

WATER AND 
POWER 

PROJECTS 
(ACWA)

االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية المستقلة  
ميجاوات111

مناقصة 0610/8112/0111 2

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

805100 BAHRAIN 
COMPUTER 
SUPPORT 
CENTRE

1 المواد 
والمعدات

أجهزة التبريد لغرفة الحاسب اآللي مناقصة /CK/8112/1, 1

,25211 ETISALCOM 
BAHRAIN CO

8 المواد 
والمعدات

شراء خوادم لمركز البيانات و موقع التعافي من 
الكوارث

مناقصة /CK/8112/12 8

هيئة تنظيم سوق العمل

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0115111 MOHAMMAD 
BIN JASIM AL 

ZAYANI 
TRADING

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

استئجار موقع خاص بالهيئة بشارع األستقالل 
منطقة الرفاع الشرقي

مناقصة EE/86,,,/8112 1

وزارة األشغال
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عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0285016,7,1 YOUSIF AL 
ZAYANI 

TRADING &
CONTRACTING

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

صالة متعددة األغراض في الحد مناقصة NPA-12/1111 1

7275602 ZAEDON 
BUILDING 

CONSTRUCTION

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة الرفاع الغربي 
 اإلعدادية للبنات

مناقصة GPA-17/1110 8

075222 ALMOAYYED 
COMPUTERS

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

( NCEBNKFFترقية نظام جدار الحماية)
لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني      

مناقصة CEA-12-81-111 0

08,5111 SARAYA
CONTRACTORS 

CO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تطوير الواجهة المالصقة لقصر القضيبية مناقصة GPA-12/1117 0

وزارة التربية والتعليم

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

151225111 مبنى أوال بالزا 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

استئجار مبنى أوال بالزا كسكن للمعلمات 
الوافدات بالقضيبية 

مناقصة EE/86000/8112 1

1528,5111 ROLAND 
BERGER M E

2 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم مناقصة 08/8117 8

015,10 ADVANCE HE 3 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تنفيذ مشروع التنمية المهنية ألعضاء هيئة 
التدريس بمؤسسات التعليم العالي 

مناقصة EE/86717/8112 0

 

وزارة الخارجية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,,5,10 APPLIED 
TECHNOLOGIES 

AND
RENEWABLES 

S.R.I

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تجهيز سفارة مملكة البحرين في ايطاليا مناقصة EE/86061/8112 1

وزارة الداخلية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1825006,7,1 BUSINESS 
INTERNATIONAL

1 المواد 
والمعدات

الداخليةتوفير أحبار لوزارة  مناقصة 11/8112 1

185822,011 ROUBENS 
STORE

2

005220 UNIVERSAL 
ENTERPRISES

3

0715271,211 GULF 
COMPUTER 
SERVICES

4

وزارة الصحة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

260,021 I CLEAN 1 المواد  تزويد مبيدات حشرية مناقصة MQA/110/8112 1

وزارة األشغال
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SERVICES والمعدات
0252,2 HASHIM 

PESTICIDES EST
2

65721 CLEAN & PEST 
LINKS W.L.L

3

65117,,11 AL BAKALI 
GENERAL 

TRADING CO

4

05201 KISHWAR 
COMMITION 

AGENT

5

0656,1 ALHAMAR 
TRADING 

ESTABLISHMENT

1 المواد 
والمعدات

شراء وتوفير أدوية مخزنة مناقصة EE/86866/8112 2

075682 WAEL 
PHARMACY CO. 

W.L.L

2

285612,,11 ALJISHI 
PHARMACY

3

10257,1 GULF 
PHARMACY & 

GENERAL 
STORE

4

وزارة المالية واالقتصاد الوطني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8615111 JODAYN 1 الخدمات  
والمزايدات 
واالستثمار

لفحص جودة  NQAK Wتعاقد مع شركة 
العمليات األلكترونية 

مناقصة EE/86781/8112 1

 

وزارة المواصالت واالتصاالت

عمالت 
أخرى

دينار بحريني الفائزالعطاء  # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

11,56,1
USD

39,724.400* AN AVIATION 
SERVICES

1 الخدمات  
والمزايدات 
واالستثمار

فريق العروض الجوية الروسي المشارك 
في معرض البحرين الدولي للطيران 

8112

مناقصة EE/86602/8112 1

8825111 MENA 
AEROSPACE 

ENTERPRISES 
W.L.L

8 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تطوير محطة الرصد اآللي لالرصاد 
الجوية وجهاز قياس مدى الرؤية على 

مدرج مطار البحرين الدولي

مناقصة MEE/KWA/12/8112 8

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

 

وزارة الخارجية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,,5,10 APPLIED 
TECHNOLOGIES 

AND
RENEWABLES 

S.R.I

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تجهيز سفارة مملكة البحرين في ايطاليا مناقصة EE/86061/8112 1

وزارة الداخلية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1825006,7,1 BUSINESS 
INTERNATIONAL

1 المواد 
والمعدات

الداخليةتوفير أحبار لوزارة  مناقصة 11/8112 1

185822,011 ROUBENS 
STORE

2

005220 UNIVERSAL 
ENTERPRISES

3

0715271,211 GULF 
COMPUTER 
SERVICES

4

وزارة الصحة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

260,021 I CLEAN 1 المواد  تزويد مبيدات حشرية مناقصة MQA/110/8112 1
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EUROTURBINE 
S.P.C

والمعدات 0,0/10/0712

110107
BAHRAIN PIPES

1 المواد 
والمعدات

أنابيب مناقصة TP/HH/CT-
000/10/0712

0

1101,2
MOHAMMED 
FAKHROO & 

BROS

1 المواد 
والمعدات

صمامات مناقصة TP/YA/CT-
002/10/0712

,

0100027 PANORAMA 
CONTRACTING 

& ENGINEERING 
SERVICES

1 المواد 
والمعدات

أمتار مياه الكترونية مناقصة TP/YA/CT-
0,5/10/0712 

0

1000000 SANA SCRAP 1 المواد 
والمعدات

قواطع كهربائية  -أسالك ألمنيوم ونحاس 
وصناديق جدارية

مزايدة /K/02/0712 2

0100077 CROWN 
INDUSTRIES

1 المواد 
والمعدات

)مواد خردة )انابيب نحاس /نيكل مزايدة /K/01/0712 5

4400776100 AL BAKALI 
GENERAL 
TRADING CO

1 المواد 
والمعدات

مصابيح إنارة مناقصة TP/HM/CT-
047/17/0712

17

100570 CAPITAL 
GROUP

0

1007,7 GRAND TIGER 
FOR

MECHANICAL 
AND

INDUSTRIAL

1 المواد 
والمعدات

فتحة بغطاء و ايطار مناقصة TP/NF/CT-
040/11/0712

11

4,04116,00 AL BAKALI 
GENERAL 

TRADING CO

1 المواد 
والمعدات

صمامات مناقصة TP/HK/CT-
04,/11/0712

10

بنك األسكان

 مجلس المناقصات والمزايدات

 1029( لسنة 3إعالن رقم )
 1029 مارس بشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر

 1001( لسنة 33( من المرسوم بقانون رقم )33إعماالً ألحكام المادة )
 األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

المخــازن المركزية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

000777
UNIVERSAL 
ELECTRO 

ENGINEERING -
UNEECO

1 المواد 
والمعدات

المفاتيح لوحة مناقصة TP/HM/CT-
042/11/0712

1

000,716,77
ABB

TECHNOLOGIES 
W.L.L

1 المواد 
والمعدات

آلة التشغيل لمحطة نقل الكهرباء مناقصة TC/MH/CT-
070/72/0712

0

,10217
WELL FLOW 

GULF TRADING 
CO

1 المواد 
والمعدات

مادة كبريتات الصوديوم لمحطة سترة إلنتاج 
الكهرباء و الماء

مناقصة TC/YA/CT-
044/11/0712

1

,00250 1 المواد  انابيب بوليثياين مناقصة TP/YA/CT- 4
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عمالت 
أخرى

بحريني دينار العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1750077 CONSOLIDATED 
ENGINEERING 

COMPANY 
KHATIB AND 

ALAMI

1 اإلنشاءات 
والخدمات 
الهندسية

تعيين استشاري لعمل التصميم على مشروع 
الرملي االسكاني القسم الرابع

مناقصة B/-0712-B-70 1

بوليتكنك البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

250477 INTERNATIONAL 
AGENCIES 

COMPANY LTD

1 المواد 
والمعدات

توريد واستبدال نظام التبريد بالمبرد الهوائي في 
بوليتكنك البحرين

مناقصة /C/772/0712 1

تمكين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,402526701 LE MERIAM 
INTERIORS CO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال تجهيزات مكاتب لقسم خدمة عمالء 
تمكين في الطابق األرضي لمبنى بيت التجار

مناقصة FN-1,0 1

جامعة البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,10777 TIME 
RECRUITING 

1 الخدمات 
والمزايدات 

سواق لجامعة البحرين 4تأجير عدد  مناقصة /P/C/1,/0712 1

MANPOWER 
AGENCY

واالستثمار

1071100,7 NATIONAL 
TRANSPORT 

CO. S.P.C

1 المواد 
والمعدات

طلبة جامعة البحرينتوفير مواصالت  مناقصة /P/O/0/0712 0

شركة البحرين لإلستثمار العقاري

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1100727 H C P Y 
ARQUITECTOS 

ASOCIADOS

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

اختيار استشاري رئيسي لتطوير 
المرحلة الثانية -"سعادة" مشروع 

مناقصة BSYHYM/BT/725/0712 1

020577 INTEGRATED 
FACILITY 

MANAGEMENT.

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

خدمات التنظيف والصيانة في ساحل 
بالج الجزائر

مناقصة BSYHYM/CH/771/0715 0

400770777 KUWAIT 
FINANCE 
HOUSE -
BAHRAIN

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تقوم إدامة بتطوير مشروع في 
المحرق تحت شركة "سعادة للتطوير 

العقاري" المملوكة إلدامة بنسبة 
٪. وتسعى للحصول على تمويل 177

مليون دينار بحريني 460بقيمة 

مناقصة BSYHYM/NAF/775/0715 1

1770777 /RP 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

شركات العقارات المتحدة التعاقد مع 
/RP الكويتية

مناقصة T//0,0,7/0715 4

شركة تطوير للبترول

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
USD004200015 933,314.340* BERBA 1 النفط أدوات وخدمات تحفيز األسمنت مناقصة TC-000-0712 1

101050,72 WEATHERFORD 
DRILLING  

INTERNATIONAL

1 النفط صيانة المضخات التشغيلية لآلبار مناقصة RNC/TtaTPPF/15/0710 0

USD100500,77 1,426,017.600* WESTERN 
FALCON INC

1 النفط THREE (3) YEARS 
CALL-OFF LONG TERM 

مناقصة RNC/TtaTPPF/145/0712 1

عمالت 
أخرى

بحريني دينار العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1750077 CONSOLIDATED 
ENGINEERING 

COMPANY 
KHATIB AND 

ALAMI

1 اإلنشاءات 
والخدمات 
الهندسية

تعيين استشاري لعمل التصميم على مشروع 
الرملي االسكاني القسم الرابع

مناقصة B/-0712-B-70 1

بوليتكنك البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

250477 INTERNATIONAL 
AGENCIES 

COMPANY LTD

1 المواد 
والمعدات

توريد واستبدال نظام التبريد بالمبرد الهوائي في 
بوليتكنك البحرين

مناقصة /C/772/0712 1

تمكين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,402526701 LE MERIAM 
INTERIORS CO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال تجهيزات مكاتب لقسم خدمة عمالء 
تمكين في الطابق األرضي لمبنى بيت التجار

مناقصة FN-1,0 1

جامعة البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,10777 TIME 
RECRUITING 

1 الخدمات 
والمزايدات 

سواق لجامعة البحرين 4تأجير عدد  مناقصة /P/C/1,/0712 1

بنك اإلسكان
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2070777 JASHANMAL & 
SONS B.S.C 
(CLOSED)

1 مشاريع 
المطار

طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير 
وتشغيل متجر لبيع مستلزمات محدوده 
والتبغ واالخبار في مطار البحرين الدولي

مناقصة /YP/075/0710 1

200777 ERNST & 
YOUNG

1 مشاريع 
المطار

FEASIBILITY STUDY AND 
DESIGN REVIEW FOR THE 

NEW CARGO AREA 
BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT

مناقصة /YP/PPH/40/0712 0

4500,116220 ALMOAYYED 
INTERIORS

1 مشاريع 
المطار

طلب تقديم مقترحات لمقاوالت البناء 
للتصاميم الداخلية للزاوية البحرينية بمطار 

البحرين الدولي

مناقصة /YP/007/0712 1

270777 BRITE 
LAUNDRY & 

DRYCLEANERS 
W.L.L

1 مشاريع 
المطار

خدمات غسيل وكي المالبس لموظفي شركة 
مطار البحرين

مناقصة /YP/001/0712 4

شركة ممتلكات البحرين القابضة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,40777 KPMG/FAKHRO 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

خدمات التدقيق الخارجي مناقصة TP/7707/0712 1

شركة نفط البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
200100 TRANSWORLD 

INFORMATION 
TECHNOLOGY

1 النفط توفير عمالة متخصصة في تكنولوجيا 
المعلومات لدائرة تقنية المعلومات في 

بابكو

مناقصة T1277,1 (04) 1

00777 ALMOAYED 
GROUP W.L.L.

0

140244 ETISALCOM 
BAHRAIN CO

1

PURCHASE
AGREEMENT FOR THE 
SUPPLY 2-7/8`` AND  3-

1/2`` INTERNALLY 
COATED TUBES

2400206047 TECHNO-LINE 
TRADING & 
SERVICES

1 النفط عقد زمني لمدة ثالث سنوات لتوريد 
مختلف أنواع تاكس ستيم لشركة 

تطوير للبترول

مناقصة RNC/TtaTPPF/1,,/0712 4

USD0070007 289,790.720* STAG 
GEOLOGICAL 

SERVICES 
LIMITED

1 النفط توفير الخدمات والعمليات البار 
الحقول األرضية والبحرية لدعم 

خطط التنقيب والتطوير المستقبلية 
 -لشركة تطوير للبترول 

RNC/TYTTBBR/154/0712 

مناقصة TC-100-0712 0

020551 CORROSION & 
TECHNICAL 
SERVICES

1 النفط خدمات الحماية الكاثودية مناقصة TC-112-0712 ,

,170,05 SPECTRUM 
OILFIELD 

SOLUTIONS CO

1 النفط WELL SEALANT 
PUMPING SERVICES -

RFP/TATWEER/198/2018

مناقصة TC-115-0712 0

4002120104 TRINIDAD 
DRILLING 

INTERNATIONAL

1 النفط  -خدمات الحفر البرية 
RNC/TYTTBBR/150/0712

مناقصة TC-170-0712 2

150,700,,7 ELITE DRILLING 
COMPANY 
LIMITED

0

USD0107000215 26,724,515.460* SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A

1 النفط TATWEER PETROLEUM 
FUTURE PRODUCTION 

ENHANCEMENT 
SCHEME

مناقصة RNC/TtaTPPF/01/0710 5

0120715 ESB
INTERNATIONAL

1 النفط خدمات استشارية عالية الجهدتوفير  مناقصة RNC/TtaTPPF/1,0/0712 17

شركة مطار البحرين

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
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17001, COMPUTER 
WORLD

4

00777 IWORLD 
CONNECT

0

20,016417 ELITE 
TECHNOLOGIES 

MIDDLE EAST

,

000705 MICROCENTER 0
1720127 VAM SYSTEMS 2

1005216077 AHMED 
MANSOOR 

ALAALI

1 النفط شراء مكونات المبادل الحراري مناقصة O752504(01) 0

450,77 RAMSIS 
ENGINEERING

1 النفط توريد اجسام المبادالت الحرارية ذات 
نظام تغذية سفلى

مناقصة O177014 (04) 1

,10407 BAHRAIN 
FIBERGLASS

1 النفط PROVISION OF 
FIBERGLASS 

REINFORCED PIPING 
REPAIR AND 

MAINTENANCE 
SERVICES

مناقصة T12710, 4

USD107250777 409,464* PETROVAL 1 النفط توفير خدمات تحميل المحفز المكثف 
لمختلف المفاعالت

مناقصة T127701 0

USD07707076107 75,207.576* SIEMENS W.L.L 1 النفط الدعم  توفير خدمات الصيانة و 
لبرنامج سيمنز "اكس اتش كيو"

مناقصة T12770, ATS ,

1170110 AL HOTY 
ANALYTICAL 
SERVICES

1 النفط توفير خدمات المعايرة والترخيص 
سنوات ألنظمة القياس المثبتة  0لمدة 

في مصفاة بابكو لنقل الحضانة

مناقصة T127111 (02) 0

5005,1 CAPITAL 
GROUP

1 النفط SUPPLY OF 3M 
CARTRIDGE FILTERS

مناقصة O170142(01) 2

40204146751 PROJECTS 
CONSTRUCTION 

CO

1 النفط بناء ملحق لمكاتب فرع التكرير 
بالطابق األول

مناقصة T127100 (CFT 
BFE).

5

0000106010 GATES E&S 
BAHRAIN WLL

1 النفط شراء عناصر المرشحات المستخدمة 
في وحدة التكسير بالهيدروجين رقم 
واحد وذلك بناءا على  المواصفات 

مناقصة O17141,(01) 17

الفنية والمتطلبات التقنية المرفقة من 
شركة نفط البحرين

طيران الخليج

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع المناقصةرقم  #
107000010 BIRD 

WORLDWIDE 
FLIGHT 
SERVICES

2 الطيران الخدمات األرضية في مطار مومباي 
الدولي

مناقصة 10-7,-1,07-bab 1

1750010 AL BARRAK 
SHIPPING 
AGENCIES CO 
LTD

2 الطيران الرياض0 جدة  -اختيار وكيل للشحن 
والدمام 

مناقصة 12-72-122,-
/T/

0

1470777 AIRLINE TARIFF 
PUBLISHING 
COMPANY 
(ATPCO)

2 الطيران SUBSCRIBE TO 
ROUTEHAPPY BY ATPCO 

FOR BRANDED FARES AND 
RICH CONTENT

مناقصة T//0,0,0/0715 1

2005406201 AIR WORKS 
INDIA

2 الطيران الدعم الفني والصيانة في مطار دلهي 
الهند -الدولي 

مناقصة 12-17-125,-
/T/

4

EUR070777 29,700.080* CHAMP 2 الطيران نظام الشحن المتطور الشامل مناقصة 75-2-7075-ATP 0
101500047 AIR INDIA 2 الطيران الخدمات األمنية في مطارات الهند مدراس0 

مومبي0 ديلهي0 تريفندرام و حيدرآباد
مناقصة 10-72-1,51-

/T/
,

1110141 MARRIOTT 
PARIS 
CHARLES DE 
GAULLE 
AIRPRT

2 الطيران توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة لشركة 
طيران الخليج في باريس

مناقصة 12-71-1217-
/T/

0

1707,,0500 BAHRAIN 
AIRPORT 
SERVICES 
COMPANY BAS

2 الطيران PROVISION OF FULL 
CATERING SERVICE AT 
THE NEW GF PREMIUM 
LOUNGE AT BAHRAIN'S 

NEW AIRPORT TERMINAL

مناقصة T//00254/0712 2

,1021,6010 AL SALEM 
TRADING 

2 الطيران توفير صواني التقديم لشركة طيران الخليج مناقصة 12-75-1225-
/T/

5
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عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

100115 AL HILAL 
PUBLISHING & 
MARKETING 

GROUP

1 المواد 
والمعدات

تزويد هيئة التخطيط و التطوير العمراني 
شاشات ذات مواصفات بأجهزة حاسب آلي و 

عالية الستخدام الطاقم الفني و الهندسي من 
موظفي الهيئة

مناقصة /CSY/10/0712 1

هيئة الكهرباء والماء

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

40,520277 MOHAMMED 
JALAL 

CONTRACTING 
CO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

األعمال المدنية الخاصة 
كيلوفولت ,,بالمحطات جهد 

مناقصة 4,01/071,/1177 1

0,102546055 SAUDI CABLE 
CO.

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال تصنيع وتوصيل 
 ,,وفحص الكابالت جهد 

كيلوفولت المطلوبة لتوصيل 
محطة صدد لنقل الكهرباء 

كيلوفولت ,,جهد 

مناقصة 4,21/0712/1177 0

100555 SAMA SAFETY & 
SECURITY

1 خدمات 
ومزايدات 
واالستثمار

تطوير نظام الكشف واإلنذار 
عن الحريق في محطة حوار 

لتوليد الكهرباء و الماء.

مناقصة 0712-047-CC-BCS 1

0024500016147 ABB
SWITZERLAND

1 المواد 
والمعدات

المفاتيح الكهربائية استبدال 
المعزولة بالغاز ذات جهد 

كيلو فولت  في محطة  007
شمال مدينة عيسى الفرعية 

لنقل الكهرباء

مناقصة 0712-151-CH-BTS 4

200777 UNIVERSAL 
ELECTRO 

ENGINEERING -
UNEECO

االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

RETROFITTING & 
AUTOMATION OF 

HAFEERA & 
JUFFAIR 11KV 
SWITCHING 
STATIONS

مناقصة 0712-077-CT-BSS 0

1002005506114 Y. K. 
ALMOAYYED & 

1 المواد 
والمعدات

تصنيع وتوريد انابيب 
مم  277وصمامات ذات قطر 

مناقصة 4,04/0712/1177 ,

ENTERPRISES
10021767,2 SPIRIANT 

BAHRAIN LTD
1

0,0117 AL BUHAIRA 
NATIONAL 
INSURANCE CO

2 الطيران MEDICAL INSURANCE 
COVERAGE FOR GULF 

STAFF AND FAMILY AT UAE

مناقصة 10-5-1410-ATP 17

مجلس التنمية األقتصادية

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
114047, DIFC 

INVESTMENT 
LLC

1 الطيران التعاقد المباشر الستئجار مساحة لمكتب 
مجلس التنمية االقتصادية في إمارة دبي

مناقصة T//0,002/0715 1

GHF0770777 76,226.680* PUBLICIS LIVE 2 الطيران رعاية المنتدى االقتصادي العالمي تحت 
شركة ناشئة في العالم  177عنوان "أفضل 

العربي" البحر الميت

مناقصة T//0,20,/0715 0

والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
10,0202406114 SAYED

KADHEM AL 
DURAZI & 

SONS

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال البنية التحتية لتطوير واجهة 
شاطئ المنامة

مناقصة /TBY55/0712 1

EUR5007416007 40,320.980* REGENT
EXHIBITIONS 

LTD

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

 AHBMحجز أرضية معرض 
NRYFKNPRT 0715 

EBRHYFA

مناقصة T//0,200/0715 0

400777 JORNADI 
CONSULTANCY 
COMPANY SPC

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

إدارة ومتابعة المكاتب التمثيلية 
لهيئة البحرين للسياحة و المعارض

مناقصة /TBY 
170/0712

1

هيئة التخطيط والتطوير العمراني
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SONS مم وملحقاتها من 1777و
الحديد المرن  لمرحلة االعمال 

00,716510,,10ذات االولوية القصوى ELECTROSTEEL 
BAHRAIN 
TRADING WLL

2

0700,06177 AL BAKALI 
GENERAL 
TRADING CO

1 المواد 
والمعدات

تزويد مضخات تنظيف 
مرشحات مداخل مياه البحر 

بمحطة سترة 0و  1للمرحلة 

مناقصة 0712-150-CC-BCS 0

,770777 ESBI, IRELAND 1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

مشروع إنشاء خطط عمل 
 RBHBSAYFتصحيحية 

YPTAPF TPMBHBT

مناقصة 1177/0712/42/146207/0777 2

12101056577 TIME 
RECRUITING 
MANPOWER 
AGENCY

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

( سائقي 11تزويد عدد )
سنوات 1مركبات خفيفة لمدة 

مناقصة 0712-174-RC-NRTS 5

4,05006400 SARAB
CONTRACTING 
EST. 

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال إنشاء مبنى مخازن 
للمواد تابع إلدارة الترشيد 

الجفير -بهيئة الكهرباء والماء

مناقصة 0712-154-CC-NRTS 17

400157 ABB
TECHNOLOGIES 
W.L.L

1 المواد 
والمعدات

شراء قطع غيار  لمحطات 
Y// APT.

مناقصة 0712-110-CC-BTS 11

110,010,1, PANORAMA 
CONTRACTING 
& ENGINEERING 
SERVICES

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال األولوية القصوى لربط 
المرحلة الثانية من محطة 

الدور لإلنتاج بمحطة الدور 
للضخ و زيادة السعة التخزينية 

 00و قدرة الضخ إلستقبال 
ن يوميامليون جالو

مناقصة 4,00/0712/1177 10

170777 AL HOTY 
ANALYTICAL 
SERVICES

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

تقديم خدمة الفحوصات الغير 
إتالفية لمحطات اإلنتاج لمدة 

سنتين

مناقصة 0712-1,1-RC-BCS 11

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عمالت 
أخرى

دينار بحريني الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

00155004764,7 ALMOAYYED 1 الخدمات  طرح مناقصة محدودة مع الشركات المخولة  مناقصة /Et/0712/00 1

COMPUTERS والمزايدات 
واالستثمار

من قبل شركة مايكروسوفت

1270777 WIPRO 
BAHRAIN 

LIMITED W L L

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

OUTSOURCE FOR 
GOVERNMENT SERVICE RE-

ENGINEERING

مناقصة /Et/0712/71 0

هيئة تنظيم االتصاالت

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
,70427 SILAH GULF W 

L L
1 الخدمات 

والمزايدات 
واالستثمار

الساخن للمستهلكينتقديم خدمة الخط  مناقصة T//10210/0711 1

USD0120007 89,694.800* CENTRAL NIC 
LTD

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

نظام تسجيل اسماء النطاق مناقصة TRY/RNC/0712/700 0

USD1100777 43,240.000* FRONTIER 
ECONOMICS

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

إستشارية إلعداد دراسة تعيين شركة 
حول سوق خدمات الربط الدولي

مناقصة TRY/RNC/0712/700 1

هيئة تنظيم سوق العمل

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

,050101 TATA 
CONSULTANCY 

SERVICES

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

نقل نظام العمالة الوافدة الى منصة أمازون 
للحوسبة السحابية 

مناقصة FHRY/0712/75 1

وزارة األشغال
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570777 FOOD WORLD 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مزايدة تأجير المبنى الواقع في سوق 
الرفاع الشرقي

مزايدة H/F/TYH/Y1,/0712 1

07404056,47 فاطمة خليل علي 1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

طريق  0411ة بناية رقم يتجديد اتفاق
مدينة عيسى 210مجمع  1040

مناقصة T//0,05,/0715 4

120207 GULF 
FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING 

EST.

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تطوير منطقة األلعاب بمضمار 
االستقالل

مناقصة H/F/TYH/00/0712 0

0052700726477 BLUESCAPE 
PROPERTIES

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مزايدة استثمار وتشغيل منتزه مدينة 
حديقة النباتات -حمد العام 

مزايدة H/F/PHT/Y70/0712 ,

وزارة الصحة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

100707 FOROOGHI 
PHARMACY

1 المواد 
والمعدات

تزويد أجهزة طبية مناقصة HPM/110/0712 1

501,7 TRILINK 2

1,0007 MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROS

3

1502106,77 WAEL 
PHARMACY CO. 
W.L.L

4

,004,2 GULF 
PHARMACY & 
GENERAL 
STORE

5

1550777 CIGALAH GULF 
MEDICAL

6

1000111 FOROOGHI 1 المواد  توريد وتركيب نظام مراقبة المريض مناقصة HPM/112/0712 0

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

05500,7 P2M MIDDEL 
EAST -

FOREIGN 
BRANCH

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

الخدمات اإلستشارية إلعداد التصاميم  
ووثائق المناقصة واإلشراف لمشروع إعادة 

تأهيل شبكات الصرف الصحي المرحلة 
الثانية

مناقصة TBT-12/7710 1

5,0020 AFAAQ 
ALKHALIJ 

EXCAVATION & 
BUILDING 

EQUIPMENT 
RENTAL

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

الجوية في مطار توصيل مبنى مركز المراقبة 
البحرين الدولي بشبكة الصرف الصحي 

041مجمع  -القائمة 

مناقصة TBT-12/7705 0

,0102076700 ABDUL HADI AL-
AFOO

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

تطوير شبكة الصرف الصحي في شمال 
(:N1غرب البحرين )

مناقصة TBT-12/7771 1

0200052 ALMOAYYED 
AIR 

CONDITIONING 
W.L.L

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

أعمال الصيانة الوقائية لمباني متحف البحرين 
الوطني ومسرح البحرين الوطني و مركز 

قلعة البحرين الثقافي ومركز الفنون

مناقصة /HS-10/7770 4

2220777 دار الخليج للهندسة 1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

جامعة البحرين  -مشروع كلية الهندسة 
 بالصخير 

الخدمات األستشارية لمراجعة وثائق 
المشروع واإلشراف على التنفيذ

مناقصة T//0,,74/0715 0

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1470,726277 GROUP PLUS 
FOR

ADVERTISING 
W.L.L

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

( من 10تأجير مواقع إعالنية عدد )
نوع ميجاكوم في بلدية المنطقة 

الجنوبية

مزايدة H/F/TYH/Y10/0712 1

41505056077 WA-TECH 
WATER 

TECHNOLOGY

1 ا االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

وحدة معالجة مخلفات مياه تشغيل 
الصرف الصحي

مناقصة TBT-1,/7700 0

وزارة األشغال
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PHARMACY والمعدات

470777 BEHZAD 
MEDICAL 
ESTABLISHMENT

1 المواد 
والمعدات

توريد وتركيب المعدات الطبية مناقصة HPM/11,/0712 1

1450501 YOUSUF 
MAHMOOD 
HUSAIN

2

17401206077 ALHAMAR 
TRADING 
ESTABLISHMENT

1 المواد 
والمعدات

الشراء المباشر والفوري لألدوية المطلوبة 
بصفة مستعجلة

مناقصة T//0,1,4/0712 4

40400516210 ALJISHI EST. 
W.L.L

2

10000516050 BAHRAIN 
DEFENCE 
FORCE

3

1700,0,6,02 BAHRAIN 
PHARMACY & 
GENERAL 
STORE

4

2,,01016107 CIGALAH 
PHARMACY

5

1102706077 BEHZAD 
MEDICAL 
ESTABLISHMENT

6

5200106,44 GULF 
PHARMACY & 
GENERAL 
STORE

7

1,0177 HAMAD TOWN 
PHARMACY

8

1,00020654, JAFFAR 
PHARMACY

9

010,,,6517 KING HAMAD 
UNIVERSITY 
HOSPITAL

10

050502 LAWAZIM 
ALGAZERAH 
MEDICAL 
EQUIPMENT

11

1140427 SALMANIYA 
GATE 
PHARMACY

12

401,705,060,5 WAEL 
PHARMACY CO. 
W.L.L

13

000077 WAHAT AL-QUDS 
PHARMACY

14

40,01406114 YOUSUF 
MAHMOOD 
HUSAIN

15

47400516077 YOUSUF 
MAHMOOD 
HUSSAIN & 
BAHRAIN 
PHARMACY 

16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

17,0277 ALMOAYYED 
LANDSCAPES 
AND POOLS

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

صيانة شبكات الري في منطقة البحرين العالمية 
لإلستثمار

مناقصة HPAPT/71/0712 1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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0140777 GLOBAL 
POWER 

SYSTEMS S.P.C

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

عقد لصيانة لوحات النتائج اإللكترونية 
الشباب والرياضةلمختلف منشآت شئون 

مناقصة RNCHAT/02/0712 1

1007002,7 INTEGRATED 
FACILITY 

MANAGEMENT.

0 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

التنظيفات العامة لوزارة شؤون الشباب 
والرياضة والمنشآت التابعة لها

مناقصة RNCHAT/00/0712 0

 

 

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

 

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1150552 جمعية االجتماعيين 
البحرينية

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة إدارة وتشغيل دار األمان مناقصة B715/0712 1

وزارة المالية واالقتصاد الوطني

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

0001100576004 BAHRAIN 
ISLAMIC BANK 

BSC

1 االنشاءات 
واالستشارات 

الهندسية

مشروع المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت 
التمويل بالتأجير  -واألتصاالت بالمحرق 

المنتهي بالتملك

مناقصة MNR/11/0712 1

وزارة المواصالت واالتصاالت

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
USD1074500,7 394,634.540* LINK 

DEVELOPMENT 
S.A.E

1 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

IMPLEMENTING MTT 
LICENSING SYSTEM

MICROSOFT DYNAMIC 
365

مناقصة HTT/ATS/71/0712 1

400747 SECURITY 
SOLUTIONS CO

0 الخدمات 
والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة لتوفير حراس أمن لوزارة 
المواصالت واالتصاالت

مناقصة HTT/MRS/71/0715 0

وزارة شؤون الشباب والرياضة

عمالت 
أخرى

دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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  وزارة ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

اإعالن�ت مركز امل�شتثمرين

                    

اإعالن رقم )863( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

بموجب  الم�شجلة  للعطور(،  اأمينة  )باقة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  جعفر  عبدالرحمن 

القيد رقم 55384، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ عائ�شة محمد �شاهين علي �شاهين.

اإعالن رقم )639( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

حامد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شلمان علي ح�شين ربيع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التنظيف العام للمباني(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 67627-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 3٦،٠٠٠ )�شتة وثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حامد �شلمان علي ح�شين 

ربيع، ونور �شم�شان عبداهلل �شم�س محمد.

اإعالن رقم )064( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 

المهنية المتخ�ش�شة الم�شماة )مور �شتيفينز(، نيابًة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات 

بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-38955 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اللوؤلوؤ(،  عقد 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،٠٠٠ )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

.MATTATHI KUTTAPPAN VISWAMBHARAN
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اإعالن رقم )641( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�س ال�احد

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شفر بن 

محمد بن عالي الميموني، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ميموز للعناية �س.�س.و(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  121311-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره ٤،٠٠٠ )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وتكوم مملوكة لكل من: م�شفر بن محمد بن 

عالي الميموني، ولولة محمد اأحمد قايد. 

اإعالن رقم )642( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد 

 

 RANEN/ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد

الهيدروليك(،  لتكنولوجيا  )الأمريكية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك   ،HUSSEIN AL MADANI

الم�شجلة بموجب القيد رقم 120643، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،٠٠٠ )خم�شة اآلف( ديناربحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )ال�شيد كاظم الدرازي 

واأولده �س.م.ب. مقفلة(.

اإعالن رقم )643( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ك�شري اأفنيو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115513، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ فاتن يا�شين محمود محمود.

 

اإعالن رقم )644( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل فروع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل  فروع ب�شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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اإنترنا�شونال(،  للتجارة  كوم  )عرب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شائغ،  عبداهلل  عبدال�شاحب 

اإلى فروع  16( من الموؤ�ش�شة   ،15  ،14  ،7  ،5  ،2 57961، طالبًا تحويل الفروع )1،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )عرفة مارت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106164.  

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )645( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�س ال�احد

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأرايف لو�شائل الإعالم والحلول المحا�شبية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 118819، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 BABIJA و   ،SAJESH CHERUKATA مــن:    لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  ــف(  )األ  ١،٠٠٠ مقداره 

   .SAJESH

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )646( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�س ال�احد

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

  

حنفي  منى  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الداخلي  للديكور  مات  كي  )اإ�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  محمود، 

بموجب القيد رقم 91070، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره ١،٠٠٠  دينار  بحريني.

اإعالن رقم )647( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ثاجبة 

على عبدالوهاب خليفة جمعان الخزرجي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع اأتالنت�س لالألمنيوم 

والحديد المطاوع(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61210، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
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لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )ثالثمائة(   300 مقداره   وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

من:ARLENIE GLOBASA MANAO ، وثاجبة على عبدالوهاب خليفة جمعان الخزرجي.       

اإعالن رقم )648( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ن�شيم 

اأختر رحمت ح�شام بخ�س، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فام للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،70904 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره ١،٠٠٠ )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل منم: ن�شيم اأختر رحمت ح�شام بخ�س، وعدنان 

محمد اأ�شرف فيروز دين ح�شام بخ�س.

اإعالن رقم )649( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل فروع ب�شركة ال�شخ�س ال�احد

اإىل فروع ب�شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

اإنترن�شيونال  واإم.جي.كي  بختاور  و)مجوهرات  �س.�س.و(  الذهب  ل�شياغة  )بختاور  ا�شم  تحمل  التي  الواحد 

�س.�س.و( الم�شجلتين بموجب القيد رقم 68395، طالبًا تحويل الفروع الخام�س وال�شاد�س والتا�شع من ال�شركة 

اإلى فروع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )�شركة م�شطفى الخنيزي للمجوهرات ذ.م.م(. وت�شبح 

ABDUL HAMEED FATEH MOHAMMAD  وم�شطفى جمعه  و   ABDUL AZIZ RAZA مملوكة لكل من:    

كاظم الخنيزي.       

اإعالن رقم )650( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة

اإىل فرع �شركة ال�شخ�س ال�احد )ق�ئمة(

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأبيك�س بروبرتيز �س م ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

74731-1، طالبين تحويل ال�شركة المذكورة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )�شركة اأبك�س للتطوير 

العقاري �س.�س.و(.
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اإعالن رقم )651( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل فرع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

قا�شم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اأحمد علي فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم (بيرفكت اإنترنا�شونال للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

اإلى  اإنترنا�شونال للمقاولت(  39413ن طالبًا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بيرفكت  القيد رقم 

ال�شركة  وبراأ�شمال مقداره ١،٠٠٠ )األف( دينار بحريني، وت�شبح  بذاتها،  �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

  .BOURU KHANNU IBRAHIM   مملوكة لكل من: فاطمة عبداهلل جعفر محمد علي اآل �شيف، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )652( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نزار ح�شن 

حبيب ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )منوؤ�شه و�شاورمه كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

71965-6، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 3،٠٠٠ )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نزار ح�شن حبيب ح�شن، وحمد عبدالعزيز 

مكي عي�شى اإبراهيم الماجد، وح�شين محمد علي محمد عي�شى الحمر. 

اإعالن رقم )653( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�ش�من

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شميرة 

محمد علي ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شويات النداء الأخير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

20642-7، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره ١،٠٠٠ 

YOUSAF MUTHUKURUSSI و  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شميره محمد علي ح�شن، و 

 .MUTHUKURUSSI MOHAMMED ALI KUNHALANو  HAMZA MUTHUKURUSSI
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اإعالن رقم )654( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل فرع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نزار ح�شن 

حبيب ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز فيجن البحرين التجاري(، الم�شجلة بموجب القيد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  مجابي�س(  )مطعم  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،71965 رقم 

نزار  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،٠٠٠ )خم�شة  بذاتها،  قائمة  محدودة 

ح�شن حبيب ح�شن، وح�شن حبيب ح�شن محمد.     

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )655( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

اإىل �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأرجون للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال  74438، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

مقداره 3٢٠،٠٠٠ )ثالثمائة وع�شرون األف دينار بحريني(.

اإعالن رقم )656( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�س ال�احد 

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

 

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

)الم�شتثمرون المحترفون لال�شت�شارات(، نيابة عن )اأو زين�شنق(، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،129024 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  تكنولوجي  ورك  نت  باي  )واو 

)األف(   ١،٠٠٠ مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة 

دينار بحريني، واإدخال فاطمة عبا�س علي محمد حجيري، �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )657( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأمينة 

ال�شيد اإبراهيم ن�شيف جا�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع ن�شيف(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 22729-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره ١٠،٠٠٠ )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكوم مملوكة لكل من: اأمينة ال�شيد اإبراهيم ن�شيف 

جا�شم، في�شل �شبيب �شالم ر�شيدان الدو�شري. 

اإعالن رقم )658( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل فرع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإىل فرع ب�شركة ال�شخ�س ال�احد

ال�شيد/علي  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    

القيد  البيت القديم(، الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )مقهى  الموؤ�ش�شة الفردية  عبداهلل علي �شباح، مالك 

رقم 10816، طالبًا تحويل الفرع رقم 25 من الموؤ�ش�شة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )المكتب العربي 

للخدمات الدولية �س.�س.و(، العائدة ملكيتها للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )659( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�س ال�احد

اإىل �شركة ت�ش�من

غالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مرت�شى، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خط مرت�شى لالأعمال الكهربائية �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 119598، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

 HAFEEZ URو   GHULAM MURTAZA من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األــف(   ١،٠٠٠ مقداره 

 .REHMAN

اإعالن رقم )660( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حت�يل �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )لو مينا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61244، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ٢٠،٠٠٠ )ع�شرون األف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ اإيهاب يو�شف محمد لوري. 


