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مر�سوم رقم ( )10ل�سنة 2020
بالعفو اخلا�ص ع َّمـا ت َبـ َّقـى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية
املحكوم بها يف بع�ض الدعاوى
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادتني ( )90و( )91منه،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيـ�س َقـط ما ت َبـ َّقـى من مدة العقوبات ال�سالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على
التالية �أ�سما�ؤهم يف الق�ضايا املب َّيـنة قرين كل منهم:
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة
الر�سمية.

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة

فريق �أول ركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 17 :رجــب 1441هـ
الموافق 12 :مار�س 2020م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )35ل�سنة 2020
ب�إ�صدار الئحة الإجراءات اخلا�صة بدعاوى املطالبات ال�صغرية
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()12
ل�سنة  ،1971وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )62مكرر ًا منه،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 ،1996وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة  2019ب�ش�أن الو�ساطة لت�سوية املنازعات،
وعلى القرار رقم ( )89ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم الإعالن بالو�سائل الإلكرتونية ،املُعدل
بالقرار رقم ( )122ل�سنة ،2019
وعلى الئحة �إجراءات �إدارة دعاوى املطالبات ال�صغرية بالو�سائل الإلكرتونية ،ال�صادرة
بالقرار رقم ( )34ل�سنة ،2019
وعلى القرار رقم ( )83ل�سنة  2019بتحديد �أنواع دعاوى املطالبات ال�صغرية التي تتم
�إدارتها بالو�سائل الإلكرتونية،
وعلى الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة  2019ب�ش�أن الو�ساطة لت�سوية
املنازعات ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )126ل�سنة ،2019
وعلى القرار رقم ( )127ل�سنة  2019ب�ش�أن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،
وعلى الئحة الإجراءات اخلا�صة بالدعاوى التجارية ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )30ل�سنة
،2020
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء،
وبناء على عر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية.

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام الئحة الإجراءات اخلا�صة بدعاوى املطالبات ال�صغرية املرافقة لهذا القرار،
وت�سري �أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة
 1971فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة ،ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة �إدارة هذه
الدعاوى بالو�سائل الإلكرتونية.
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املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 20 :رجـ ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 15 :مــار�س 2020م
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الئحة الإجراءات اخلا�صة بدعاوى املطالبات ال�صغرية
الف�صل الأول
التعاريف ونطاق ال�سريان
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
الوزير :الوزير المعني ب�شئون العدل.
القانون :قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة .1971
المحكمة المخت�صة :المحكمة ال�صغرى المدنية والتجارية المخت�صة بنظر النزاع.
دع���اوى المطالب���ات ال�ص���غيرة :الدعاوى المدنية والتجارية الت���ي ال تتجاوز قيمة المطالبة فيها
�ألف ( )1000دينار.
الج���دول :الج���دول الذي ت���درج فيه الآج���ال المحددة للخ�ص���وم لتقديم كافة الأم���ور المتعلقة
بدع���اوى المطالبات ال�صغيرة و�إثباته���ا ،وتاريخ الجل�سة الأولى المحددة لنظرها �أمام المحكمة
المخت�صة طبق ًا لأحكام المادة ( )9من هذه الالئحة.
�إدارة الدع���وى :تح�ضير دع���اوى المطالبات ال�صغيرة وتهيئتها للمرافع���ة بالو�سائل الإلكترونية
ع���ن طري���ق قا�ضي المحكم���ة المخت�صة قب���ل الجل�سة الأول���ى المحددة لنظرها طبق���ا للقواعد
والإجراءات المن�صو�ص عليها في هذه الالئحة.

مادة ()2
نطاق �سريان الالئحة

ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �إجراءات قيد دعاوى املطالبات ال�صغرية و�أداء ر�سومها
و�إدارتها ونظرها �إىل حني �صدور حكم نهائي فيها.

الف�صل الثاين
رفع دعاوى املطالبات ال�صغرية و�أوامر الأداء والإعالن
مادة ()3
رفع دعوى املطالبات ال�صغرية

�أ -ترف���ع دع���اوى المطالبات ال�صغي���رة بالو�سائل المعتمدة لرفع الدعوى بم���ا في ذلك الو�سائل
الإلكترونية بنا ًء على طلب المدعي ،بموجب الئحة ت�شتمل على الآتي:
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 -1ا�سم المدعي ولقبه ومهنته �أو وظيفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار ورقم الهاتف
النقال ،ورقمه ال�شخ�صي �أو رقم �سجله التجاري ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني،
وا�سم من يمثله ولقبه ومهنته �أو وظيفته و�صفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار ورقم
الهاتف النقال ورقمه ال�شخ�صي ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني.
 -2ا�سم المدعى عليه ولقبه ومهنته �أو وظيفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار ،ورقم
الهاتف النقال ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني� ،إن وجد ،ف�إن لم يكن له محل �إقامة
معلوم وقت رفع الدعوى ف�آخر محل �إقامة له.
 -3وقائع الدعوى وطلبات المدعي.
 -4حافظة م�ستندات بالأدلة التي ي�ستند �إليها في دعواه مرفق ًا بها قائمة بمفردات هذه
الحافظة ،و�إذا كانت الم�ستندات �أو بع�ضها محررة بلغة �أجنبية فيجب تقديم ترجمة لها
�إلى اللغة العربية.
ب -عل���ى المدعي �سرد وقائ���ع ومو�ضوع الدعوى و�أ�سبابها وطلبات���ه و�أ�سانيده في الئحة الدعوى
بو�ضوح ،وعليه �أن يقدم �صور ًا منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم.
ج  -يج���وز للمدع���ي �أن يجمع في دع���وى واحدة طلبات متعددة تقوم على �سب���ب قانوني واحد �أو
�أ�سب���اب �أو وقائ���ع قانونية متعددة ،عل���ى �أال يتجاوز �إجمالي قيم���ة المطالبات �ألف ()1000
دينار.
د -على المدعي تقديم �أية بيانات �أو م�ستندات �أخرى ي�صدر بتحديدها تعاميم.
هـ -يكون رافع الدعوى م�سئو ًال عن ا�ستيفاء و�صحة البيانات والم�ستندات الالزمة لرفع الدعوى.

مادة ()4
قيد الئحة دعاوى املطالبات ال�صغرية

تقيد الئحة دعوى املطالبات ال�صغرية بعد ا�ستيفائها كافة البيانات و�إرفاق امل�ستندات
الالزمة و�سداد كامل الر�سم املقرر ،ويحدد النظام الإلكرتوين املحكمة املخت�صة بنا ًء على تلك
البيانات.

مادة ()5
�أوامـ ــر الأداء

يجوز ل�صاحب احلق� أن َي ْ�ست َْ�ص ِدر �أمر �أداء وفق ًا للباب العا�شر من القانون ،بطلب يقدمه
للمحكمة املخت�صة� ،إذا توفرت ال�شروط الآتية:
� -1أن يكون الحق دين ًا من النقود مع َّيـن المقدار �أو منقو ًال مع َّيـن ًا بذاته �أو بنوعه ومقداره.
� -2أن يكون الحق ثابت ًا بالكتابة.
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� -3أن يكون حال الأداء.
و�إذا كان �صاحب احلق دائن ًا بورقة جتارية ،واقت�صر رجوعه على ال�ساحب �أو املحرر �أو
القابل �أو ال�ضامن االحتياطي لأحدهم.
ويجب على �صاحب احلق تقدمي طلب لقا�ضي املحكمة املخت�صة مرفق ًا به الآتي:
 -1ن�سخة من �سند الدين.
� -2إق���رار ب�أن ن�سخة �سند الدين مطابقة للأ�صل م���ع االلتزام بتقديم الأ�صل للمحكمة لالطالع
عليه في �أي وقت.
 -3ما يفيد تكليف المدين بالوفاء خالل �سبعة �أيام على الأقل.
عند ا�ستكمال �صاحب احلق جميع الإجراءات املطلوبة ،يجوز للقا�ضي �أن ُي�صدر الأمر
خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه ويعلن املدين فور ًا.
و�إذا ر�أى القا�ضي �أن ال يجيب الطالب �إىل كل طلباته كان عليه �أن ميتنع عن �إ�صدار الأمر،
و�أن يتم ال�سري يف �إجراءات �إدارة الدعوى.

مادة ()6
الإعالن

ُيعلن املدعي باجلدول عند رفع الدعوى ،ويكون �إعالن املدعى عليه بكل من الئحة الدعوى
واجلدول خالل مرحلة �إدارة الدعوى مبراعاة �أحكام املادة ( )49من القانون.
وت�سري يف �ش�أن الإعالن القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون ،ويعترب الإعالن
نتجا لآثاره من تاريخ �إر�ساله �إىل املُع َلن �إليه.
بالو�سائل االلكرتونية ُم ً

الف�صل الثالث
�إدارة دعاوى املطالبات ال�صغرية �أمام قا�ضي املحكمة املخت�صة
مادة ()7
�أثر ح�ضور اخل�صوم

يرتتب على ح�ضور اخل�صم �أو وكيله �أو تقدمي مذكرة دفاع �أو م�ستند �أو طلب يف مرحلة �إدارة
الدعوى اعتبار اخل�صومة ح�ضورية يف حقه ،ولو تخلف عن احل�ضور بعد ذلك �أمام املحكمة
املخت�صة.

مادة ()8
�أثر عدم �سداد كامل الر�سم

�إذا تبني لقا�ضي املحكمة املخت�صة عدم �سداد �أو ا�ستكمال الر�سم املقرر ُك ّلف املدعي �أو
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وكيله ب�سداده �أو ا�ستكماله خالل مهلة يحددها ،دون �إخالل بالآجال املبينة يف اجلدول ،ف�إذا
مل يلتزم املدعي �أو وكليه بهذا التكليف خالل الأجل املحدد قررت املحكمة �شطب الدعوى يف
هذه احلالة ،ويجوز للمدعي �أن يعجل �سري الدعوى ب�إجراءات �صحيحة ،ويتوىل قا�ضي املحكمة
املخت�صة و�ضع جدول جديد ال�ستكمال ما تبقى من �إجراءات �إدارة الدعوى.
و�إذا بقيت الدعوى م�شطوبة مدة �ستني يوم ًا ومل يطلب �أحد اخل�صوم ال�سري فيها اعتربت
ك�أن مل تكن.

مادة ()9
اجلدول

�أ -ي�شتمل الجدول على الآتي:
 -1رقم دعوى المطالبات ال�صغيرة و�أ�سماء الخ�صوم فيها.
 -2الآجال المحددة للخ�صوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى و�إثباتها من مذكرات
وم�ستندات وطلبات.
 -3تاريخ الجل�سة المحددة لنظر الدعوى �أمام المحكمة المخت�صة في حالة رد المدعى
عليه على الئحتها ،وتاريخ جل�سة �أخرى في حالة عدم رده عليها.
ب� -إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة �أو م�ستند �أو طلب خالل الآجال المحددة بالجدول
وف���ي غ�ضون ع�شرة �أيام من م���دة �إدارة دعوى المطالبات ال�صغي���رة المن�صو�ص عليها في
الم���ادة ( )14من هذه الالئح���ة ،جاز لقا�ضي المحكمة المخت�ص���ة ،بعد التحقق من �صحة
�إع�ل�ان المدعى علي���ه ،اعتماد تاريخ الجل�سة المحددة بالجدول ف���ي حالة عدم تقديم الرد
على الدعوى.
ج� -إذا ا�ستلزم���ت �إدارة الدعوى عقد اجتماعات تح�ضيرية بين الخ�صوم �أو طلب �أحدهم ذلك،
ج���از لقا�ضي المحكمة المخت�صة تحدي���د مواعيد انعقادها و�إدراجها ف���ي الجدول و�إعالن
الخ�ص���وم بها ،و�إذا تخل���ف �أي من الخ�صوم عن ح�ضور �أي اجتماع مقرر جاز للقا�ضي ،بعد
التحقق من �صحة �إعالن من تخلف عن الح�ضور ،ال�سير في �إجراءات �إدارة الدعوى بح�ضور
باقي الخ�صوم.
د� -إذا �ص���ادف �آخر ي���وم من الآجال المحددة بالجدول �أو تاريخ االجتماع المقرر عطلة ر�سمية،
وج���ب على الخ�ص���وم تقديم ما يلزم تقديم���ه �أو الح�ضور في �أول يوم عم���ل بعدها ،بح�سب
الأحوال ،دون الحاجة �إلى �إعادة �إعالن �أي منهم.
هـ -يجوز لقا�ضي المحكمة المخت�صة تعديل الآجال المحددة في الجدول و�إعالن الخ�صوم بها،
كم���ا يجوز له تعديل مواعيد االجتماعات المقررة في ح�ضور الخ�صوم ،ف�إذا تم تعديلها في
غيبة �أي منهم وجب �إعالن الخ�صم الغائب ،ويجب على القا�ضي في جميع الأحوال مراعاة
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المدة المحددة لإدارة الدعوى طب ًقا لأحكام المادة ( )14من هذه الالئحة.
و -يراعى في �إعداد الجدول الم�ساواة بين الخ�صوم بما يتيح لكل خ�صم الفر�صة الكافية لتقديم
دفاعه وم�ستنداته وعر�ض �أدلته.
ز -يج���ب �إثب���ات تاريخ تقديم الخ�صم لأية مذكرات �أو م�ستن���دات �أو طلبات ،و�إذا قدم الخ�صم
�أي���ا م���ن ذلك بع���د الأجل المحدد وج���ب عليه �أن يبين كتاب��� ًة �أ�سباب وظ���روف ذلك ،وتودع
المذك���رات والم�ستندات والطلبات ملف الدعوى ،وتتخذ الإج���راءات الالزمة طب ًقا لأحكام
هذه الالئحة بما في ذلك �إعالن الخ�صوم.

مادة ()10
تقدمي املذكرات وامل�ستندات والطلبات

يجب على اخل�صوم تقدمي كل ما يلزم للف�صل يف الدعوى ،مبا يف ذلك املذكرات وامل�ستندات
والطلبات املتعلقة ب�إجراءات الإثبات ،وذلك خالل الآجال املحددة باجلدول ،ولهم على الأخ�ص
تقدمي ما ي�أتي:
 -1مذكرات بالدفاع والدفوع.
 -2حوافظ م�ستندات بالأدلة التي ي�ستند �إليها في دفاعه ،مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.
 -3الطلبات العار�ضة والدعاوى المتقابلة.
 -4طلبات اخت�صام الغير والإدخال والتدخل.
 -5التقارير الفنية التي يرغب الخ�صوم في تقديمها بما في ذلك م�ؤدى �شهادة ال�شهود الفنية.
 -6تقارير الخبراء.
 -7طلب �سماع ال�شهود ،وبيان الوقائع التي يرغب في �إثباتها بالبينة.
 -8طل���ب ندب خبي���ر ،وبيان الم�سائل المراد �إثباتها بالخب���رة ،و�أ�سماء الخبراء ممن يرغب في
ا�ستطالع ر�أيهم الفني.
 -9طلب الإنكار �أو االدعاء بالتزوير.
 -10طلب �إلزام الخ�صم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.
 -11طلب �إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات �أو وثائق.
 -12طلب �إلزام الغير بعر�ض ما يحوزه �أو يحرزه من �أ�شياء.
 -13طلب ا�ستجواب الخ�صوم.
 -14طل���ب توجي���ه اليمي���ن الحا�سمة ،وبيان الوقائ���ع التي يريد ا�ستحالف خ�صم���ه عليها وذكر
�صيغة اليمين.
 -15طلب المعاينة.
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مادة ()11
طلبات �إجراءات الإثبات

يجب على اخل�صوم  -بح�سب الأحوال -تقدمي طلبات �إجراءات الإثبات يف مرحلة �إدارة
الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك يف اجلدول.
وينظر قا�ضي املحكمة املخت�صة خالل هذه املرحلة طلبات ندب اخلرباء واالدعاء بالتزوير
و�إجراء املعاينة ،ويجوز له تكليف اجلهات الإدارية بتقدمي املعلومات �أو الوثائق املوجودة لديها
مقت�ض.
�إن كان لذلك ٍ

مادة ()12
الطلبات امل�ستعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية

يجوز للمدعي تقدمي الطلبات امل�ستعجلة التي ترفع تب ًعا للطلب الأ�صلي والطلبات التحفظية
والوقتية يف مرحلة �إدارة الدعوى ،ويتوىل قا�ضي املحكمة املخت�صة نظر هذه الطلبات.

مادة ()13
ت�سوية النزاع عن طريق ال�صلح �أو الو�ساطة

�أ-يج���وز للخ�صوم خالل مرحل���ة �إدارة الدعوى طلب ت�سوية النزاع �صلح��� ًا ،ف�إذا ما اتفقوا على
ذلك �أُثبت ما اتفقوا عليه في مح�ضر تكون له قوة ال�سند التنفيذي بعد توقيعه من الخ�صوم
�أو من وكالئهم ومن قا�ضي المحكمة المخت�صة ،ويختم بال�صيغة التنفيذية عليه.
ب -يج���وز للخ�ص���وم خالل مرحل���ة �إدارة الدعوى طل���ب ت�سوية النزاع القائ���م بينهم عن طريق
الو�ساطة ،ف�إذا تو�صلوا �إلى الت�سوية كلي ًا �أو جزئي ًا يكون التفاق الت�سوية قوة ال�سند التنفيذي
بع���د توثيق���ه �أو الت�صديق عليه م���ن قا�ضي المحكم���ة المخت�صة ،ويعفى راف���ع الدعوى من
الر�س���م الق�ضائي كل���ه بخ�صو�ص ما تم ت�سويته من النزاع �إذا تم �إيداع اتفاق الت�سوية خالل
مدة �إدارة الدعوى.

مادة ()14
مدة �إدارة الدعوى وانتها�ؤها

تكون مدة �إدارة دعوى املطالبات ال�صغرية ع�شرة (� )10أيام من تاريخ قيد الدعوى يف حالة
عدم رد املدعى عليه على الئحتها ،ويف حالة رده عليها ُت�ضاف ع�شرين ( )20يوم ًا �أخرى.
وتنتهي �إجراءات �إدارة الدعوى بانتهاء املدد املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
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الف�صل الرابع
�سري الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة
مادة ()15
حتديد أ�مــد دعوى املطالبات ال�صغرية

تجُ رى املرافعة يف �أول جل�سة .ويجوز ت�أجيل نظر دعوى املطالبات ال�صغرية من جل�سة �إىل
�أخرى يف احلاالت اال�ستثنائية التي تتطلب ت�أجيل النظر فيها �أو الرد عليها �أو �إثباتها ،وفق ًا
لأحكام املادتني ( )16و( )17من هذه الالئحة.

مادة ()16
تنظيم ت أ�جــيالت نظر الدعوى املطالبات ال�صغرية

يكون احلد الأق�صى لت�أجيالت دعوى املطالبات ال�صغرية خم�س ( )5جل�سات على �أال تتجاوز
مدة الف�صل فيها ت�سعني ( )90يوم ًا من تاريخ قيدها.

مادة ()17
ت�أجــيل نظر دعوى املطالبات ال�صغرية

ال يجوز ت�أجيل نظر دعوى املطالبات ال�صغرية �إال يف الأحوال الآتية:
� -1إذا ا�ستلزم �إتمام �إجراء الإثبات �أكثر من جل�سة �أو �أكثر من يوم.
� -2إذا تب َّين للمحكمة �أن الخ�صم لم يع َلن �إعالن ًا �صحيح ًا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
 -3لتقديم طلب �أو دفع �أو دفاع �أو دليل جديد وفق ًا لأحكام المادة ( )18من هذه الالئحة.

مادة ()18
تقدمي طلب �أو دفع �أو دفاع �أو دليل �أمام املحكمة املخت�صة

ال يجوز تقدمي طلب �أو دفع �أو دفاع �أو دليل جديد �أمام املحكمة املخت�صة ،كما ال يقبل ما مت
تقدميه منها خالل مرحلة �إدارة الدعوى خارج الآجال املحددة بجدول املواعيد� ،إال يف احلاالت
والظروف اال�ستثنائية الآتية:
ن����ص � ُّأي قان���ون �آخر على ج���واز تقديم ذلك الطلب �أو ال َّد ْفع �أو الدِّ ف���اع �أو الدليل في �أية
� -1إذا َّ
حالة تكون عليها الدعوى.
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� -2إذا كان تقدي���م الطل���ب �أو الدف���ع �أو الدف���اع �أو الدليل لمواجهة ظروف ط���ر�أت �أو تب َّينت بعد
الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد.
� -3إذا كان الطلب �أو الدفع �أو الدفاع الذي يتقدم به الخ�صم متعلق ًا بالنظام العام.
� -4إذا تب َّين للمحكمة �أن �أ�سباب ًا خارجة عن �إرادة الخ�صم قد حالت دون تقديمه الدليل �أو طلب
�إجراء الإثبات في مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد.

مادة ()19
الأحكام الإلكرتونية والنطق بها

تدون الأحكام ويتم التوقيع عليها من قا�ضي املحكمة املخت�صة بالو�سائل الإلكرتونية وت�صدر
دون حاجه لإيداع �أو حفظ م�سوداتها مبلف دعوى املطالبات ال�صغرية.
ويكون النطق باحلكم فور ختام املحاكمة� ،إن �أمكن ذلك ،و�إال ففي جل�سة �أخرى تعني لهذا
الغر�ض.
ويكون النطق باحلكم بتالوة منطوقه يف جل�سة علنية �أو ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية يف قاعة
املحكمة والنظام الإلكرتوين.
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )36ل�سنة 2020
ب�ش�أن تخويل �أحد موظفي هيئة الكهرباء واملاء
�صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة  1996ب�ش�أن الكهرباء واملاء،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـخ َّول ال�سيد� /أ�سامة حممد الرمي�ض ،املوظف بهيئة الكهرباء واملاء �صفة م�أموري َّ
ال�ضـبط
الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�صا�صه باملخالفة لأحكام املر�سوم بقانون رقم
( )1ل�سنة  1996يف �ش�أن الكهرباء واملاء والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

املادة الثانية

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 21 :رجـ ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 16 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )20ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة املالكية  -جممع 1033
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقارات الكائنة مبنطقة املالكية جممع � 1033إىل ت�صنيف مناطق ال�سكن
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اخل ْـدمات واملرافق العامة (ِ )PSو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة
اخلا�ص �أ ( )RAومناطق ِ
املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س
الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الآخرة 1441هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 2 :ف ـب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )33ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف اجلزء ال�شرقي من عقار بعد التق�سيم
يف منطقة �صدد  -جممع 1038
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغيرَّ ت�صنيف اجلزء ال�شرقي من العقار رقم  10032957الكائن مبنطقة �صدد جممع
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1038بعد التق�سيم �إىل ت�صنيف مناطق ال�سكن اخلا�ص �أ ( )RAومواقع �آثار ( )ARCHومناطق
اخل ْـدمات والـ َمـرافق العامة ( ،)PSمع �إبقاء اجلزء الغربي �ضمن ت�صنيف املناطق حتت
ِ
الدرا�سة (ِ ،)USو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 26 :جمادى الآخرة 1441هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 20 :فـب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )42ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة بوغزال  -جممع 373
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على جمل�س �أمانة العا�صمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  08017667الكائن مبنطقة بوغزال باملنامة جممع  373من
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ت�صنيف مناطق ال�سكن اخلا�ص أ� (� )RAإىل ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
( )SPلال�ستخدامات الطبيةِ ،و ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه
اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )43ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة عايل  -جممع 742
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغيرَّ ت�صنيف العقار رقم  07030628الكائن مبنطقة عايل جممع  742من ت�صنيف مناطق
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العمارات ذات الأربعة طوابق ( )B4ومناطق ال�سكن اخلا�ص ب (� )RBإىل ت�صنيف مناطق
امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة (ِ )SPو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،
وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ()28
ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )44ل�سنة 2020
ب�ش�أن تعديل حدود عقار يف منطقة �سند  -جممع 745
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على جمل�س �أمانة العا�صمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتـع َّدل حدود العقار رقم  06026114الكائن مبنطقة �سند جممع � 745ضمن ت�صنيف مناطق
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ال�سكن اخلا�ص أ� (ِ )RAو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه
اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )45ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة اللوزي  -جممع 1016
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ,ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغيرَّ ت�صنيف العقار رقم  10031974الكائن مبنطقة اللوزي جممع  ،1061من ت�صنيف
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مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة (� )SPإىل ت�صنيف مناطق ال�سكن املت�صل �أ ( )RHA
ِو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري
الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )46ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى  -جممع 808
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  08007908الكائن مبنطقة مدينة عي�سى جممع  ،808من ت�صنيف
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ز (sp (g

م�شاريع وزارة الإ�سكان (� )MOHإىل ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
و ِ ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري
الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

79

80

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )47ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى  -جممع 810
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  08019142الكائن مبنطقة مدينة عي�سى جممع  ،810من ت�صنيف
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ز (sp (g

اخل ْـدمات واملرافق العامة (� )PSإىل ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
ِ
ِو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري
الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )48ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقارين يف منطقة كرباباد  -جممع 434
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على جمل�س �أمانة العا�صمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقارين رقم 04025841و 04025842الكائ َنـني مبنطقة كرباباد جممع
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 ،434من ت�صنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق (� )B4إىل ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات
الطبيعة (ِ )SPو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )49ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1214
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  10023659الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1214من ت�صنيف
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�سكان (� )MOHإلـى تـ�صـنـيـف منـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
ز (ِ sp (gو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )50ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1206
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناء’ على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  10008373الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1206من ت�صنيف
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�سكان (� )MOHإلـى ت�صـنـيـف مـنـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
ز (ِ sp (gو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )51ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1216
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  10008154الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1216من ت�صنيف
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة (� )PSإىل ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
(ِ )SPو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )52ل�سنة 2020
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1209
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال ُّ
الطـ ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ ّيـَر ت�صنيف العقار رقم  10003763الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع  1209من ت�صنيف
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مناطق م�شاريع وزارة الإ�سكان (� )MOHإلـى ت�صـنـيـف مـنـاطـق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة
ز (ِ sp (gو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 9 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :مار�س 2020م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )27ل�سنة 2020
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جلنة �شئون مد ِّقـقي احل�سابات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1996ب�ش�أن مد ِّقـقي احل�سابات ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )26منه،
وعلى القرار رقم ( )38ل�سنة  2015ب�إعادة ت�شكيل جلنة مد ِّقـقي احل�سابات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد لل�سجل التجاري وال�شركات،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يعاد ت�شكيل جلنة �شئون مد ِّقـقي احل�سابات يف وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة برئا�سة
ال�سيد علي عبداحل�سني مكي  -الوكيل امل�ساعد لل�سجل التجاري وال�شركات ،وع�ضوية ٍّ
كل من:
 -1ال�سيد علي عبدالنبي مرهون		
عن وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
عن وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
 -2ال�سيدة فاطمة عبدالح�سين �أبو روي�س
عن م�صرف البحرين المركزي
			
 -3ال�سيد فهد عبداهلل يتيم
عن وزارة المالية واالقت�صاد الوطني
			
 -4ال�سيد يا�سر حميد عبدالعال
عن غرفة تجارة و�صناعة البحرين
 -5ال�سيد علي في�صل المحرو�س		
عن جمعية المحا�سبين البحرينية
		
ر�ضـي
 -6ال�سيد عبا�س عبدالمح�سن ِ

املادة الثانية

تخت�ص جلنة �شئون مد ِّقـقي احل�سابات ب�إبداء الر�أي وامل�شورة يف قواعد املهنة الواجب
االلتزام بها ،حلماية مهنة مد ِّقـقي احل�سابات ،وبالقواعد والأ�س�س املحا�سبية ومعايري التدقيق
الواجب ا ِّتـباعها.

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم ( )38ل�سنة  2015ب�إعادة ت�شكيل جلنة مد ِّقـقي احل�سابات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�ساعد لل�سجل التجاري وال�شركات تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 16 :رج ــب 1441هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 11 :مار�س 2020م
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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )7ل�سنة2020
بتحديد املمرات املائية الداخلية مبياه مملكة البحرين
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على القانون البحري ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة ،1982
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1985ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
اتفاقيات دولية يف �ش�أن املالحة البحرية،
وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية ،ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة  ،2006املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )6ل�سنة  2010ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون املوانىء واملالحة
البحرية ،ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة ،2006
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتـح َّدد املمرات املائية الداخلية مبياه مملكة البحرين طبق ًا للإحداثيات اجلغرافية املب َّيـنة
يف امللحق رقم ( )1واخلريطة َّ
املو�ضـحة يف امللحق رقم ( )2املرافقني لهذا القرار.

مادة ()2

تلتزم ال�سفن التي ُتـ ْب ِـحـر يف املمرات املائية الداخلية مبياه اململكة با ِّتـباع الإر�شادات
والتعليمات ال�صادرة من �شئون املوانىء واملالحة البحرية ب�ش�أن ال ُّر ُ�سـو وحركة املالحة البحرية.

مادة ()3

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ 22 :رجــب 1441هـ
الـم ــوافـ ـ ــق 17 :مار�س 2020م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
قرار رقم ( )73ل�سنة 2020
ب�ش�أن تعيني مدير م�ؤقت لنادي االحتاد الريا�ضي والثقايف
وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1990
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  1990ب�ش�أن ْ
ن�شـر �أرقام ق ْيـد َّ
وملخـ�صات الأنظمة الأ�سا�سية
لبع�ض الأندية التي �أعيد ت�سجيلها بامل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة،
وبنا ًء على ع ْر�ض القائم ب�أعمال الوكيل امل�ساعد للرقابة والرتاخي�ص،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـع َّيـن ال�سيد /عبداهلل �سلمان �سهوان مدير ًا م�ؤقت ًا لنادي االحتاد ملدة خم�سة و�أربعني يوم ًا،
�أو حلني انتخاب جمل�س �إدارة جديد �أيهما �أقرب.

املادة الثانية

يخت�ص املدير املع َّيـن بالدعوة الجتماع اجلمعية العمومية فور العمل ب�أحكام هذا القرار،
َ
ومبا�شـرة كافة االخت�صا�صات،
و�إدارة اجلمعية العمومية و�إجراء االنتخابات ب�صورة عاجلة،
وفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية رقم ( )21ل�سنة  ،1989والنظام الأ�سا�سي للنادي،
والالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة .1990

املادة الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي �أنْ يبادروا بت�سليم املدير املع َّيـن جميع �أموال النادي و�سجالته
ودفاتره وم�ستنداته.
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املادة الرابعة

ُيـ ِعـ ُّد املدير املع َّيـن تقرير ًا يق َّدم �إىل وزارة �شئون ال�شباب الريا�ضة ب�ش�أن �أو�ضاع النادي
مت�ض ِّمـن ًا �أموره املالية خالل العام املا�ضي ،ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل بهِ ،و ْفق ًا لأحكام
قانون اجلمعيات والأندية رقم ( )21ل�سنة  ،1989والنظام الأ�سا�سي للنادي والالئحة النموذجية
للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة
 1990والنظام الأ�سا�سي للنادي ،وذلك قبل انتهاء مدة تعيينه.

املادة اخلام�سة

على القائم ب�أعمال الوكيل امل�ساعد للرقابة والرتاخي�ص تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به
من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة
�أمين بن توفيق امل�ؤيد
�صدر بتاريخ 6 :رج ــب 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 1 :مار�س 2020م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
�إعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )290ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد� /أطياب
�إبراهيم علي ح�سن بوخلف ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�إدارة فالي للخدمات) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،107761طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال
مقداره ( 5,000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم المالك نف�سه.

�إعالن رقم ( )291ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /ثاقب
محمد �صديق جراغ الدين ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (دار �أولمبيا للمقاوالت) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،78336طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ا�سمها
التجاري (�شركة دار اولمبيا للمقاوالت ذ.م.م) ،وبر�أ�سمال مقداره ( 10,000ع�شرة �آالف) دينار بحريني،
وت�سجل با�سم كل من :ثاقب محمد �صديق جراغ الدين ،وطارق �أبوالفتوح عبدالحليم ب�سيوني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )292ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
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ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (مجموعة �آر �آند �إ�س للتجارة والمقاوالت ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،82417طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال
مقداره ( 250,000مائتان وخم�سون �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم ال�سيد /ح�سن �سعيد ح�سن علوي.

�إعالن رقم ( )293ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فروع من �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (را�شد الكوهجي و�أوالده ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،11919
طالبين تحويل جميع الفروع  1و 3و 13و 18و 19و� 20إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد قائمة بذاتها ،وبر�أ�سمال مقداره
( 500,000خم�سمائة �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم �شركة (�أبناء را�شد الكوهجي القاب�ضة ذ.م.م)      .
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )294ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب المحامية
غادة �صليبيخ ،نيابة عن �أ�صحاب �شركة الت�ضامن التي تحمل ا�سم (رابية العالمية) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،19198طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره
( 10,000ع�شرة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم �شركة (�أبناء را�شد الكوهجي القاب�ضة ذ.م.م).

�إعالن رقم ( )295ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة /م�سرت
جان غالم جان دريا �أمان عبدالرحمن ،نيابة عن ال�سيد /محمد م�شتاق ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل
ا�سم (�ش�ستر بزن�س �سيرفي�سيز �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،111099طالبة تغيير ال�شكل القانوني
لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،بر�أ�سمال مقداره �( 1,000ألف) دينار بحريني ،وت�سجل
با�سم كل من :محمد م�شتاق ،وزل هما افتخار ح�سين راجانزير.
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�إعالن رقم ( )296ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /عزالدين
مر�سى عبدالحميد البدري ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (�أطلنطا لتنمية و�إدارة الأعمال
�ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،1-107340طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى
�شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 5,000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من:
الح�سينى جاب اهلل �إبراهيم عقرب ،وعزالدين مر�سى عبدالحميد البدري ،و�سارة �سعيد محمد يا�سين ،وبليغ
محمد عبده را�شد.

�إعالن رقم ( )297ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /ماجد
محمد �شاهر باكو ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (ماجد باكو للمقاوالت والتجارة) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  2-57756طالبا تحويل الفرع الثاني من الم�ؤ�س�سة الم�سمى (مغ�سلة النظافة والجودة) �إلى فرع من
ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،135031وت�سجل با�سم كل من� :إيمان محمود
�أحمد محمد ،ومحمد يو�سف �سعد محمود ،ومنى محمد مهدى زيد.

�إعالن رقم ( )298ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /عبدالفهد
كارابالي ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (فينكو بلي�س لال�ست�شارات �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،1-125401طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال مقداره �( 2,000ألفين) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :عبدالفهد كارابالي ،و�شوقي مكي علي
�سلمان �صالح فرحان ،ونا�صيف كانديل ،و�إر�شاد نلكث ،ومحمد فايز نلكث.
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�إعالن رقم ( )299ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فرع �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل م�ؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (قطار العائلة التجارية ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،47285
طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة الم�سمى (خم�س الدوائر التجارية) �إلى م�ؤ�س�سة فردية قائمة بذاتها،
وت�سجل با�سم ال�سيد /علي بن مهدي بن �إبراهيم العلي.

�إعالن رقم ( )300ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة /فاطمة
خليل �إبراهيم بونجم ،مالكة الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (المجد التجارية لمواد البناء) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،1-44733طالبة تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال مقداره ( 5,000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :فاطمة خليل �إبراهيم بونجم ،و
،MUHAMMADABOOBACKERKANJIRATHINKALو        .ABOOBACKERJAWADKANJIRATHINKAL

�إعالن رقم ( )301ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (نجمة البحر لل�شقق المفرو�شة ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،1-98856طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره
( 10,000ع�شرة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم ال�شيخ طالل بن محمد بن خليفة بن حمد �آل خليفة.

�إعالن رقم ( )302ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد� /أيمن خيري
محمود كنعان ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (كنعان للإدارة �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد
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رقم  ،1-81146طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال
مقداره ( 5,000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من� :أيمن خيري محمود كنعان ،وخيري محمود
�سليم كنعان ،وحياة را�ضي فيا�ض كنعان.

�إعالن رقم ( )303ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /ميرزا
�إبراهيم �سلمان ح�سن المرزوق ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�أي جي �إم �إ�س الأثير لال�ست�شارات)،
الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،118833طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات
م�سئولية محدودة ،بر�أ�سمال مقداره ( 15,000خم�سة ع�شر �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :ميرزا
�إبراهيم �سلمان ح�سن المرزوق ،وعبا�س محمد �سعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي ،و�أب�شيك جاجو ،و�شركة (بوابة
الأثير لإدارة الأعمال ذ.م.م)  .

�إعالن رقم ( )304ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل فرع ب�شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /جمال
عبداهلل الكوهجي ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (مركز التكنولوجيا �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،41280طالب ًا تحويل الفرع الأول من ال�شركة �إلى فرع بال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة الم�سماة
(�شركة موتور �إ�سبوت ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،106777والم�سجلة با�سم كل منASSANARU :
 KUNJU ABDUL SATTARو ، SHIBIN ABDUL SATHARوزكريا جا�سم محمود جا�سم الحرم.

�إعالن رقم ( )305ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة /نجوى
عبدالرحيم عبداهلل علي �إنجنير ،مالكة الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�سيبت لت�شغيل المواقع والت�صميم)،
الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،1-115150طالبة تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات
م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقدره ( 12,000اثنا ع�شر �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :نجوى
عبدالرحيم عبداهلل علي �إنجنير ،و(�شركة فالت  6البز البحرين ذ.م.م).
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�إعالن رقم ( )306ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (�صيدلية �سقالة ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،94477طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره �( 1,000ألف) دينار
بحريني ،وت�سجل با�سم ال�سيد /هاني ال�سيد عبدال�سالم �إبراهيم �شعبان       .
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )307ل�سنة 2019
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /خليفة
را�شد علي الحمدان� ،صاحب الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (خياطة وليد لل�سيدات) ،الم�سجلة بموجب القيد
رقم  ،5216طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وت�سجل
با�سم كل من :خليفة را�شد علي الحمدان ،و   .SAKIL AHMED ABDUL RAZAK

�إعالن رقم ( )308ل�سنة 2019
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إىل م�ؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /علي ح�سن
عبدالوهاب علي ربيع ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (باب الر�ضا لل�صناعات �ش�.ش.و) ،الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،101986طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى م�ؤ�س�سة فردية ،وت�سجل
با�سم :ليلى عبا�س ح�سن محمد مطر.

�إعالن ( )309ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
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ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (�سي �سايد لل�شقق المفرو�شة) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم -61303
 ،3طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره 20,000
(ع�شرون �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم ال�سيد /فا�ضل محمد ح�سن البدو.

�إعالن ( )310ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (بلداب للمقاوالت ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،1-134655
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره 2,000
(�ألفين) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم ال�سيد /عادل عبدالرحمن جا�سم المعاودة.

�إعالن رقم ( )311ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد� /سلمان
�سند محمد بن �سند� ،صاحب الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�سند للهند�سة) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،4-15060طالب ًا تحويل الفرع الرابع من الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد وت�سجل با�سم المالك نف�سه.

�إعالن رقم ( )312ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل فرع من �شركة ت�ضامن
�إىل م�ؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في �شركة
الت�ضامن التي تحمل ا�سم (معجنات برج الحمام /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،5-234طالبين
تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية قائمة بذاتها ،وت�سجل با�سم ال�سيد فرامرز علي �أكبر عبا�س
كازروني.

�إعالن رقم ( )313ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب
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�شركة الت�ضامن التي تحمل ا�سم (هورنيت تكنولوجيز /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،1-130843
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره
�( 1,000أل��ف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم كل من :محمود محمد ها�شم البلو�شي ،و ALTHAF AHMAD
 ،NADUVILEKAMMOOLATHIو ،MUHAMMED KALARIYULLATHILو MUHAMMED SADIQUE
     .THEKKETHIL
   

�إعالن رقم ( )314ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (�إمار القاب�ضة ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،67598طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره ( 20,000ع�شرون
�ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم (�شركة �آمار  1لال�ستثمار العقاري ذ.م.م).
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )315ل�سنة 2020
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن
�إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب �شركة
الت�ضامن التي تحمل ا�سم (الجمال والمير العقارية /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،78795طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ا�سمها التجاري (�شركة محمد طيب
الجمال العقارية �ش�.ش.و) ،وبر�أ�سمال مقداره( 100,000مائة �ألف) دينار بحريني ،وت�سجل با�سم ال�سيد/
محمد طيب م�شرف الجمال.
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�إعالن
رقم الدعوى الت�أديبية/29 :ت�أديب2019/
المقامة من :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف (ب�صفته).
�ضد :المحامية نعيمة رم�ضان حياة الم�شخ�ص.
�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني بجل�سته املنعقدة بتاريخ  2019/10/28قراره يف الدعوى
الت�أديبية رقم  ،2019/29وقد جاء منطوقه كالتايل“ :قرر املجل�س ب�أغلبية الآراء معاقبة املدعى
عليها بعقوبة الو ْقف عن مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالثة �أ�شهر”.
كما قرر جمل�س ت�أديب املحامني اال�ستئنايف بتاريخ  2020/3/10ت�أييد القرار امل�ست أ� َنف،
وقد جاء منطوقه كالتايل “قرر املجل�س قبول الطعن على القرار �شك ًال لتقدميه يف امليعاد املقرر
قانون ًا ،ور ْف ِ�ضه مو�ضوع ًا وت�أييد القرار امل�ست أ� َنف”.

جمل�س ت�أديب املحامني

�إعالن
رقم الدعوى الت�أديبية/32 :ت�أديب2019/
المقامة من :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف (ب�صفته).
�ضد :المحامية مي حامد ال�سيد جالل.
�أ�صدر جمل�س ت�أديب املحامني بجل�سته املنعقدة بتاريخ  2019/11/4قراره يف الدعوى
الت�أديبية رقم  ،2019/32وقد جاء منطوقه كالتايل« :قرر املجل�س ب�إجماع الآراء معاقبة املحامية
املدعى عليها بعقوبة امل ْنع من مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالثة �أ�شهر».
كما قرر جمل�س ت�أديب املحامني اال�ستئنايف بتاريخ  2020/3/17ت�أييد القرار امل�ست�أ َنف،
وقد جاء منطوقه كالتايل «قرر املجل�س قبول اال�ستئناف �شك ًال ويف املو�ضوع برف�ضه ،وبت�أييد
القرار امل�ست�أ َنف و�إلزام امل�ست�أ ِنفة بامل�صاريف».

جمل�س ت�أديب املحامني
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�إعالن رقم ( )1ل�سنة  2020ب�ش�أن قرارات الرت�سية
ال�صادرة يف املناق�صات خالل �شهر يناير 2020
�إعما ًال لأحكام املادة ( )37من املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم
املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،تن�شر املناق�صات الآتية:
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ
ﻣﻥ01/01/2020 :

ﺇﻟـﻰ31/01/2020 :

ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/28078/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

RFPSCE/10/2018

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻣﺣﻁﺗﺎﻥ ﻟﺭﺻﺩ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/23821/2017

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﻌﺔ  STM-4ﻣﻥ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻧﺯﺍﻝ ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﺑﺟﺯﺭ ﺃﻣﻭﺍﺝ ﺇﺍﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺩﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟﻔﻳﺭ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

2

TB/23997/2017

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺑﺩﺍﻟﺔ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﻌﺔ  STM-4ﺍﻟﻰ
ﻣﺭﻛﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﻑ SEEF NOC -

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

3

TB/28009/2019

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺩﻋﻡ ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ )ﺩﻋﻡ ﻣﺎﻟﻲ(

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

4

TB/10178/2009

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
GULF CABLE

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

UOBP/21/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻣﺭﺿﻳﻥ ﻟﻣﺭﻛﺯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ – ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

109,440.000 GOLDEN TULIP
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ109,440.000 :

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

225,112.000 ENVIRO & INDUSTRIAL SOLUTIONS
ME FZ LLC
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ225,112.000 :

ﺑﺩﺍﻟﺔ ﺍﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

8,332.632 BNET B.S.C
37,170.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
COMPANY
12,915.000 ZEN360 CONSULT
)*366,849.000 TATA COMMUNICATION (UK

970,500.000

USD

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ425,266.632 :

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

98,700.000 BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL

ﺻﻔﺣﺔ  1ﻣﻥ 8

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

2

UOBP/25/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺗﺄﺛﻳﺙ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺳﺣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

BIC/14/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﺧﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻛﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻟﺳﺑﺎﻕ
ﺟﺎﺋﺯﺓ ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ2021& 2020

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

2

BIC/20/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻟﻠﻣﺳﺭﺡ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

72,534.000 ILANZ ELECTRONICS

3

BIC/22/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺎﺕ ﻟﺳﺑﺎﻕ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻟﻠﻔﻭﺭﻣﻼ ﻭﺍﻥ 2020

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

75,000.000 AGILITY BAHRAIN

4

BIC/05/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻟﺳﺑﺎﻗﺎﺕ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻠﻔﻭﺭﻣﻼ
ﻭﺍﻥ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

5

TB/28207/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﺳﺑﺎﻕ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻟﻠﻔﻭﺭﻣﻼ ﻭﺍﻥ 2020

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

6

BIC/16/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﻣﺩﺭﺝ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

71,309.700 KANOO INFORMATION TECNOLOGY

7

BIC/21/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻁﻠﺏ ﺷﺭﺍء ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻻﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ  AIRBUSﻟﺳﺑﺎﻗﺎﺕ ﺣﻠﺑﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

57,026.000 ATLAS TELECOM

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

RFQ/Tatweer/253
/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

40,425.000 TYLOS BUILDING MATERIALS
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ139,125.000 :

ﺣﻠﺑﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

387,877.400 FOCUS EVENTS

298,728.000 SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITION
SPC
*147,300.000

ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

300,000.000

EUR

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ1,109,775.100 :

ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

1

360,813.000 EVOLUTIONARY SYSTEMS BAHRAIN

2

TP-443-2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻔﺭ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

429,825.000 AL HOTY ANALYTICAL SERVICES

3

RFP/Tatweer/266/
2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻋﻘﺩ ﺷﺭﺍء ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻣﺩﺓ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻟﺻﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻭ ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻳﺎﺭﻩ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

4

TP-451-2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

 SUPPLY OF VARIOUS OF CABLE INSTRUMENTRFP/TATWEER/284/2019

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

5

RFP/Tatweer/258/
2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

SUPPLY OF BAKER SPARES

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

BAC/289/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺩﻋﻡ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﺣﺩﻳﺙ
ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ

 ORACLE E-BUSINESS SUITE SUPPORT AGREEMENTﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

*1,231,779.100 ALCO VALVES GROUP

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

GBP 2,019,310.000

50,087.500 TEXAS TECHNICAL SERVICES
186,565.000 BAKER HUGHES EHO LTD
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ2,259,069.600 :

ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ

ﺻﻔﺣﺔ  2ﻣﻥ 8

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

4,412,870.000 THALES AND SITA

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

2

BAC/304/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻸﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﻲ ﻭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ

1

3

BAC/306/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻌﺎﻗﺩ ﻟﺗﻭﺭﻳﺩ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﻣﻧﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﺏ ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﻣﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ

1

4

BAC/298/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻭ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺗﻳﻥ

ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

(19) T190103

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

2

(53)Q194000533

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷﺭﺍء ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻛﺑﺭﻳﺕ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

55,546.400 GATES E&S BAHRAIN WLL

3

(54) Q103544

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻻﻧﺎﺑﻳﺏ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

52,590.000 NASS INDUSTRIAL SERVICES

4

T110043

ﺗﺟﺩﻳﺩ

PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE AND
SUPPORT SERVICES FOR PETRO-SIMS AND FCC-SIM
SOFTWARE

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

140,248.000 KBC PROCESS

5

(65) Q097082

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

111,980.860 RONCONI SPA

6

Q101604

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺑﺣﺭﻳﺔ )ﻁﺎﺯﺟﺔ ﻭﻣﻔﺭﺯﻧﻪ( ﻟﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ  ،ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻲ ﻭ
ﻣﻁﻌﻡ ﺍﻟﻣﺻﻔﺎﺓ  -ﻋﻘﺩ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻣﺩﻩ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺍﻟﻧﻔﻁ

1

119,967.400 FINE FOODS

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

ITC-16-2-1471

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

SELECTION IF BRAKES FOR 16 B789 IN ORDER

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

2

BTB-18-03-1805

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺋﺭﺓ ﺑﻭﻳﻧﺞ 787

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

3

BTB-19-09-2035

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻻﺭﺿﻳﺔ ﺑﻣﻁﺎﺭ ﻣﻭﻣﺑﺎﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

4

BTB-19-06-1987

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

PROCUREMENT OF ELECTRONIC AERONAUTICAL
CHART

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

377,864.000 JEPPESEN SYSTEMS AB

5

BTB-19-08-2014

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻥ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

290,500.000 MOTIV8

6

BTB-18-10-1902

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺑﻳﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻣﺣﺭﻛﺎﺕ ﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ CFM LEAP 1A THRUST
ﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺑﺎﺹ A320NEO

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

7

TB/28193/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

A321 NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS
CLASS SEAT SPARES

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

806,780.000 COLLINS AEROPACE REPAIR

8

BTB-19-7-2005

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺟﺑﺎﺕ ﺧﻔﻳﻔﺔ

ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ

1

215,780.000 ABDULLATIF KHALID ALAUJAN FOOD
STUFF

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

122,069.850 BAHRAIN BUSINESS MACHINES
60,984.000 SYSCON TRADING & MECHANICAL
SERVICES CO
59,788.575 UNIVERSAL ENTERPRISES
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ4,655,712.425 :

ﺷﺭﻛﺔ ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

187,753.000 WORLEY PARSONS SERVICES PTY
LTD

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ668,085.660 :

ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

*701,190.000 SAFRON LANDING SYSTEM

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
USD 1,855,000.000

465,972.000 ETIHAD AVIATION TRAINING
82,241.000 AIR WORKS INDIA

30,372,000.000 ROLLS ROYCE PARTNER FINANCE
)(RRPF

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ33,312,327.000 :

ﺻﻔﺣﺔ  3ﻣﻥ 8

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻷﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

1

EDB/RFP/112017/97

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

71,646.980 APCO WORLDWIDE LLC

2

EDB/RFP/112017/97

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

115,600.000 CONSULUM BAHRAIN CO

3

TB/27543/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 2020

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

2018-05

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻭﻣﻭﻅﻔﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻭﺭﻯ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/7941/2008

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣﺑﻧﻰ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

15,050.000

ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻋﻣﺭ ﻛﻣﺎﻝ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ202,296.980 :

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻭﺭﻯ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

50,835.630 SNIC INSURANCE
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ50,835.630 :

ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

65,541.750

ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺻﻔﺎﺭ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ65,541.750 :

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

1

TB/28086/2019

ﺗﻣﺩﻳﺩ

ﻁﺭﺡ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

16,898.000 HILLS BALFOUR

2

TB/28087/2019

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﻁﺭﺡ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

18,475.000 ALL KNOWN MARKETERS PVT

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

SP/OK/PT154/09/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CABLES,XLPE 66KV AND END SEALING

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

2

TC/MM/PT127/08/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

STEEL DOORS

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

3

TC/SH/PT)147/09/2019(LTC

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CABLE, U/G 0.6/1 KV, SIZE 240 SQ.MM, LENGHT 250 M

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ35,373.000 :

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

2
1
2

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ
268,332.000 LC CABLES LTD

31,200.000 MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING
W.L.L
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺻﻧﻊ ﺍﻟﺧﺎﺟﺔ

10,600.000

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ )ﺩ.ﺏ41,800 :(.

& 4,247,359.200 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C
1,820,296.800 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL
CO
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ )ﺩ.ﺏ6,067,656.000 :(.

ﺻﻔﺣﺔ  4ﻣﻥ 8

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

119

120

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء
#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

4

TC/SH/PT)148/09/2019(LTC

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CABLE, U/G 0.6/1 KV, SIZE 1000 SQ.MM, LENGTH 500
M

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

& 1,125,230.400 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

2

482,241.600 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL
CO

5

RP--2017-054
EPD

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻳﺩﻱ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫﺭﺓ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻭﺍﻟﻣﺎء ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء  -ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺎﻣﻳﻥ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

6

RP--2015-097
FRSD

ﺗﻣﺩﻳﺩ

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺳﺎﺋﻘﻳﻥ ﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺛﻘﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻬﺭﺓ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺗﻳﻥ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

& 354,768.960 PANORAMA CONTRACTING
ENGINEERING SERVICES

7

TB/28167/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

REQUEST FOR SINGLE SOURCE PROCUREMENT

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

8

TC/MM/PT129/08/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

JOINT KIT & TERMINATION KIT

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

26,060.400 AL BAKALI GENERAL TRADING CO

9

4687/2018/3100

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺟﻬﺩ  66ﻛﻳﻠﻭﻓﻭﻟﺕ ﻟﺗﺯﻭﻳﺩ ﺟﺯﺭ ﺣﻭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

10

TC/FN/PT087/06/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

JOINT KIT CABLE

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

47,571,428.572 ALGIHAZ CO. FOR CONTRACTING
AND TRADING AND TOURISM LTD.

11

TC/AH/PT110/07/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻭﺻﻼﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

12

TC/MM/PT135/09/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

RING MAIN UNIT, MOTORISED

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

13

RS--2019-154
EDD

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/17733/2013

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻋﻘﺩ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﺭﺍﻣﺞ ERDAS

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

2

TB/23321/2017

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﻧﺩﻕ ﺍﻟﻣﻭﻓﻧﺑﻙ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

3

CIO/2014/02

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

BACKUP & RECOVERY SOLUTION

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

4

TB/26550/2019

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﻟﻠﻁﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/26551/2019

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﺑﺭﻳﺩﺝ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2019ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ )ﺩ.ﺏ1,607,472.000 :(.

& 110,413.504 ABDULAZIZ ALSAYED CONT.
TRAD. EST
*75,600.000 VERTECO TECHNOLOGIES

200,000.000

146,526.100

ﺧﻳﺑﺭ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ

76,206.000 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA
TRADING
1,339,990.000 GULF SERVICES CO
41,012.200 PH TRADING
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ57,727,265.736 :

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

48,000.000 SH. MOHAMED RASHID
ABDULRAHMAN ALKHALIFA
39,900.000 MOVENPICK HOTELS & RESORTS
MANAGEMENT AG
2,157.000 INTERNATIONAL TURNKEY
SYSTEMS
9,020.300 BUSINESS INTERNATIONAL
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ99,077.300 :

ﻫﻳﺋﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺻﻔﺣﺔ  5ﻣﻥ 8

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

15,874.590

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺑﺭﺩﺝ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ15,874.590 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

1

SP/05/15

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

(SPS.SB.2016-0022) CONSULTANCY SERVICES FOR
 PROJECT AND COMMERCIAL MANAGEMENT STAFFTENDER NO. SP/05/15

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

117,359.000 D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE
EAST W.L.L

2

SP/05/15

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

(SPS.SB.2016-0022) CONSULTANCY SERVICES FOR
 PROJECT AND COMMERCIAL MANAGEMENT STAFFTENDER NO. SP/05/15

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

134,063.000 HAJ QUANTITY SURVEYORS CO SPC

3

HP/22/15

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻌﺩﺩ  97ﻭﺣﺩﺓ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻧﻭﻉ D11ﻣﻭﻗﻊ  - 203ﻣﺟﻣﻊ  1019ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﺩﻣﺳﺗﺎﻥ

1

189,820.000 BAHRAIN MOTORS COMPANY

4

TB/14252/2011

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻭﺣﺩﺓ 2012-2011

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

5

TB/26303/2018

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ  -ﻣﻧﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﺷﻘﻳﻘﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺳﻛﺎﻥ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

143,066.089 ARADOUS CONTRACTING AND
MAINTENANCE CO

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

352,836.000 GULF BUSINESS MACHINES B.S.C
)(C
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ937,144.089 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ
#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

1

SES-19/0006

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

2

BMD-19/0024

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﻁﺎﻁﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻠﻔﺭﻭﺳﻳﺔ ﻭﺳﺑﺎﻕ ﺍﻟﺧﻳﻝ ﺑﺎﻟﺻﺧﻳﺭ –
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

3

MUN/CM/A17/201
9

ﻣﺯﺍﻳﺩﺓ

ﻣﺯﺍﻳﺩﺓ ﺗﺷﻳﻳﺩ ﻭﺗﺄﺟﻳﺭ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﻼﻧﻳﺔ ﻋﺩﺩ  35ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﻣﻳﺟﺎﻛﻭﻡ ﺑﻣﺣﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

4

MUN/CMNS/17/2
019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﺷﻔﻁ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻻﻣﻁﺎﺭ ﻟﻠﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

1

94,300.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

58,993.100 SARAYA CONTRACTORS CO

1

1,680,000.000 ENCYCLOMEDIA OUTDOORS

1

ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻧﺎﻗﻝ ﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ )ﺑﻘﻁﺭ  800ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻣﻡ( ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﻟﻳﺎً  -ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

2
3
4
5
6
7
8
9

ﺻﻔﺣﺔ  6ﻣﻥ 8

ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺯﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻻﺕ

109,550.000

109,550.000 ORANGE CONTRACTING
109,550.000 NIDUKKI TRADING COMPANY
& 109,550.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION
BUILDING EQUIPMENT RENTAL
109,550.000 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER
109,550.000 HAFEERA- IJM CONTRACTING WLL
109,550.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING
109,550.000 AL HAIDARIYA HEAVY EQUIPMENT
HIRING
109,550.000 SPECTRUM CLEANING CO W.L.L
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ )ﺩ.ﺏ985,950 :(.

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

USD

العدد – 3463 :الخميس  19مارس 2020

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

5

TB/24994/2018

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  ARCGISﻟﺳﻧﺔ 2020-2018

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

19,782.000 MICROCENTER

6

RDS-16/0017

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﻁﺭﺡ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

7

MUN/CMNS/36/2
019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻠﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

13,465.100 HYDER CONSULTING MIDDLE EAST
LIMITED

8

ITD-USCMS-1901

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ ﺍﻻَﻟﻲ ﻭﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

M/68/2013

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﺭﺍﺱ ﺃﻣﻥ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

2

TB/28171/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺭﺧﺹ ﺍﻻﻭﺭﺍﻛﻝ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

92,086.974 AWAL PLASTICS W.L.L
109,544.400 COMPUTER WORLD
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ3,054,121.574 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

1,408,560.000 EAGLE FOR SAFE & SECURITY
39,419.300 ALMOAYYED COMPUTERS
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ1,447,979.300 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

1

TB/23953/2017

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ FAMILY PRACTICE -
RESIDENCY PROGRAM

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

50,000.000 RCSI

2

MOH/112/2019

ﻣﺯﺍﻳﺩﺓ

ﻁﺭﺡ ﻣﺯﺍﻳﺩﺓ ﻟﺗﺄﺟﻳﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﻓﺗﻳﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺑﻳﻊ
ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ )ﺟﻬﺎﺯ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻭﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﻔﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﻌﺻﻳﺭ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻵﺧﺭ ﻟﺑﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻛﺎﻟﻘﻬﻭﺓ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ  ( VENDING MACHINEﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

90,480.000 VIENNA VENDING SUPPLIES

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ140,480.000 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

1

MOIC/01/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟﻣﺩﺓ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

241,542.000 EAGLE FOR SAFE & SECURITY

2

TB/23351/2017

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

562,298.000 LG CNS CO

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

16/2006

ﺗﻣﺩﻳﺩ

ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻁﻭﺍﺑﻖ ﻭﻣﻭﺍﻗﻑ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

TB/25863/2018

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﻛﻭﺷﻣﺎﻥ ﺁﻧﺩ ﻭﻳﻛﻔﻳﻠﺩ ﻻﺷﺗﺎﺟﺎﺭ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﻭﻣﻭﺍﻗﻑ
ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

ASD-P-CON-06-R

ﺃﻣﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻱ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

#

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

INFO/3/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻣﺩﺓ
ﻋﺎﻣﻳﻥ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

2

INFO/12/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻁﺭﺡ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺭﺃﺱ ﺣﻳﺎﻥ ﻭﻋﺭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ

1

3

TB/12441/2010

ﺗﺟﺩﻳﺩ

ﺍﻹﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

)80,000.016 ARAB NEWS AGENCY (ANA

4

TB/28166/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺻﻳﺎﻧﺔ FILEWORKX

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

1

42,864.000 SEDCO

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﻟﻧﻭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

1

RFPMYS/6/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻭﺇﻧﺷﺎء ﺟﺩﺍﺭ ﺣﺩﻭﺩﻱ ﺑﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺣﺭﻕ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

2

RFPMYS/8/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻠﻔﺭﻭﺳﻳﺔ ﻭﺳﺑﺎﻕ ﺍﻟﺧﻳﻝ

ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ

1

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ803,840.000 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﻣﺭﻓﺄ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

1,417,940.000

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ1,417,940.000 :

ﺻﻔﺣﺔ  7ﻣﻥ 8

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

330,880.000 GOLDEN HORIZON MEDICAL EST
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ330,880.000 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#
1

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

8,380.000 ADPI
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ8,380.000 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

29,736.000 ALMOAYYED LANDSCAPES AND
POOLS
& 132,897.555 ALMOAYYED TRADING
CONTRACTING

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ285,497.571 :

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
#

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

#

ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺑﺣﺭﻳﻧﻲ

25,579.642 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO.
W.L.L
205,998.410 FAST AND SAFE MAINTENANCE
SERVICES
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ231,578.052 :

* ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﺻﻔﺣﺔ  8ﻣﻥ 8

ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
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�إعالن ت�سجيل وكاالت جتارية
والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد مت ق ْيـد الوكاالت
ال�صناعة
يفيد ق�سم الوكاالت التجارية بوزارة
وكالت تجارية
إعالن تسجيل
الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم قيد الوكالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:
الوكالت التجارية بو
التجاريةقسم
يفيد
تفا�صيلهاز �ارةأدناه:
املذكورة
رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

12375
LAGAP SA
SWISS
Via Morosini 3, 6943 Vezia, Switzerland
عل جواهري
صيدلية سلىم ش.ش.و لمالكها أحمد ر
ميزا ي
Human Medicines
Amoxidin, Fosfolag, Orlin, Ivylin, Macrol, Metrolag, Pencloxin,
Trilagavit
محددة المدة

12376
ANJUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP .LTD
CHINESE
NO 176 DONGLIU ROAD HEFEI CHINA
رشكة الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م
باصات ،شاحنة  ،بيكب  ،قطع غيار السيارات والشاحنات والباصات واللوريات
JAC
محددة المدة

12377
Shilpa Medicare Limited
INDIAN
office at # 12-6-214/A1, Beside New Cotton Market, Hyderabad
Road,RAICHUR-584 135, karnataka,INDIA
صيدلية جعفر
Human Medicines
SHILPA
محددة المدة
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رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
السم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

12378
Manjilas food tech private limited
INDIAN
TC-16, 1382, Shasthri Rd, Priyadarsini Nagar, Nellikunnu, Thrissur,
Kerala 680005, India
يونيفرسال ر
انيبرايس
مواد غذائية
double horse
محددة المدة
12379
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD
CHINESE
No. 176, Dongliu Road, Hefei, China
رشكة الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م
السيارات
قطع غيار السيارات والشاحنات والباصات واللوريات
JAC
محددة المدة

12380
Lubatex SAS
FRENCH
30 rue des Freres Remy Sarreguemines 57200 France
حسي جعفر كاظم بوشهري
رشكة بوشهري للتجارة (بوكو) ش.ش.و لمالكها
ر
Batteries
Energizer
غي محددة المدة
ر
12381
Bateel International LLC
EMARATI
PO Box 7634 Dubai, United Arab Emirates
بتيل ذ.م.م
Foodstuffs
Bateel
محددة المدة
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�إعالن جتديد وكاالت جتارية
والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد مت جتديد ق ْيـد
يفيد ق�سم الوكاالت التجارية بوزارة ال�صناعة
إعالن تجديد وكاالت تجارية
والتجارةأدناه:
تفا�صيلها �
الوكاالت التجارية املذكورة
والسياحة بأنه تم تجديد قيد الوكاالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:
يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة
رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

1858
1976/02/12
JOHN WEST
FOODS LTD
BRITISH
WEST HOUSE. BIXTETH STREET. LIVERPOOL. L3 9SR. ENGLAND
بردات الجزيرة ش.م.ب
Foodstuffs
JOHN WEST
غي محددة المدة
ر
5515
1984/05/09
CORUM RIES BANNWART AND CO
SWISS
Rue du Petit Chateau, CH-2301 LA CHAUX-DE-FOND, S SWITZERLAND
مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة
Wristwatch
CORUM
محددة المدة
5674
1984/07/01
IWC INTERNATIONAL WATCH CO.LTD
SWISS
BAUMGARTENSTRASSE 15, Postfach 692, CH-8201 SCHAFFHAUSEN,
SWITZERLAND
مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة
Wristwatch
iwc
محددة المدة
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

5890
1985/03/06
DELMA WATCH LTD
SWISS
CH-2543 LENGNAU, SWITZERLAND
مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة
Wristwatch
DELMA
محددة المدة
6310
1992/01/01
ZENITH INTERNATIONAL S.A.
SWAZILAND
RUE DES BILLODES 34-36. Ch-2400 LE LOCLE, SWITZERLAND
مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة
Wristwatch
ZENITH
محددة المدة

8235
1989/01/01
BUDGET RENT A CAR INTERNATIONAL INC
BRITISH
41 MARLOWES, HEMEL HEMSTEAD, HERTS HP1 LTD, UNITED
KINGDOM
فخرو للمواصالت ش.م.ب(مقفلة)
cars rent
BUDGET
محددة المدة
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

9177
1997/01/01
HAW PAR HEALTH CARE LTD
SINGAPOREAN
180, clemenceau avenue no.08-00, HAW PAR GLASS TOWER,
SINGAPORE 239922
صيدلية جعفر
perfume
tiger balm
محددة المدة

9750
1992/06/01
MONTRES CERRUTI 1881 S. A.
SWISS
SOLOTHURNSTRASSE 79. CH-2543 LENGNAU SWITZERLAND
مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة
Wristwatch
CERRUTI 1881 / NINO CERRUTI, CERRUTI
محددة المدة

9753
1994/04/11
ALCATEL BUSINESS SYSTEM
FRENCH
12 RUE DE LA BAUME, PARIS 75008, FRANCE
رشكه الوكاالت العالمية المحدودة
Telecom Terminal Equipment
ALCATEL
محددة المدة
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

10172
1994/04/21
GENERAL MOTORS OVERSEAS DISTRIBURION CORPORATION
AMERICAN
3044 West Grand Boulevard, Detroit, Michigan 48202. U. S. A.
ر
الشكه الوطنيه للسيارات ذ.م.م
Cranes, Cars, Buses
CHEVROLET CARS / CADILLAC / G.M.C. TRUCK
محددة المدة

10715
1997/04/01
UNIPHY B.V
DUTCH
)EKKERSRIJT 4401, 5692 DL SON , (PO BOX 558, 5600 AN EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
صيدليه فروغ
Medical Equipment
UNIPHY
محددة المدة

10963
1998/09/09
HAENNI WHEEL LOAD SCALES
SWISS
messtechnik ,ch -3303 jegenstorf , SWITZERLAND
المناغ لخدمات السيارات
Scales
haenni
محددة المدة
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

11276
2000/09/22
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS , USA C.O DELPHI LOCKHEED
AUTOMOTIVE LTD UK
AMERICAN
SPARTAN CLOSE, WARWICK CV34 6ZQ, UNITED KINGDOM
المناغ لخدمات السيارات
parts for Cars , Trucks and Buses
A.E. AUTO PARTS LIMITED
محددة المدة

11281
2000/04/01
)MASAFI MINERAL WATER CO (L.L.C
EMARATI
P.O.BOX 5603 , DUBAI, U. A. E
رشكة وكاالت الخليج العرب المحدودة
Drinks
MASAFI
محددة المدة

11600
2003/04/01
M\S.ANL SINGAPORE PTE.LTD
SINGAPOREAN
70 SHENTON WAY , #16-04 MARINA HOUSE,SINGAPORE 079118,
SINGAPORE
رشكه الوكاالت العالمية المحدودة
cargo
ANL
غي محددة المدة
ر
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

11869
2007/04/16
CHARAK PHARMA PVT. LTD
INDIAN
EVERGREEN ESTATE, SHAKTI MILLS LANE, DR. E MOSES ROAD,
MAHALAXMI, MUMBAI400 011 INDIA
جيال ميدكل ذ.م.م
Medical preparations, Human Medicines
CHARAK
محددة المدة

11914
2008/10/08
XINFA AIRPORT EQUIPMENT LTD
CHINESE
NO 202 CHANG PING ROAD SHAHE CHANG PING DISTRICT BEIJING P R
CHINA POST CODE 102206
المناغ للسيارات
Buses, Cars, parts for Cars , Trucks and Buses
XINFA
محددة المدة

11958
2009/03/15
PIAGGIO AND C.S.P.A
ITALAIN
VIALE RINALDO PIAGGIO25,56025 PONTEDERA PI ITALY
رشكة ويلز أوف أرابيا ذ م م
Motorcycle
PIAGGIO
غي محددة المدة
ر
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رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة

11979
2010/08/01
UNITED GREASE AND LUBRICANTS CO LLC
EMARATI
PO BOX 2685 AJMAN UAE
ر
الشكه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار
parts for Cars , Trucks and Buses
SCOPE
غي محددة المدة
ر

12065
19/12/2012
DUBAI AVIATION CORPORATION
EMARATI
DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT, TERMINAL-2, P.O. BOX 353, DUBAI,
UAE
رشكه الفنار للسفريات ذ.م.م.
Travel Line Agent
FLY DUBAI
محددة المدة

12225
2017/01/18
Labatec Pharma
SWISS
31 rue du Cardinal-Journet-CH-1217 Meyrin
صيدليه مدينه حمد
مستحضات طبية
Mydocalm FCT
محددة المدة
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12332
2019/02/19
CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC
EMARATI
Office at P.O. Box 9549, Musaffah, Abu Dhabi, United Arab Emirates
م.م. ذ- رشكة المقاوالت والصيانه الميكانيكيه
Mobile machinery Light, Tools Mechanical Curiosities, Parts of heavy
machinery, Valves, Petroleum Equipment AND devices, Pumps
CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC
محددة المدة

رقم قيد الوكالة
تاري خ القيد
اسم الموكل وجنسيته
وعنوانه
اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع
الوكالة
االسم التجاري والعالمات
التجارية موضوع الوكالة
نوع الوكالة
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ا�ستدراك
ُن ِـ�شـر يف اجلريدة الر�سمية العدد ( )3461ال�صادر بتاريخ  5مار�س  ،2020قرار وزير
العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )14ل�سنة  2020ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إن�شاء مركز قرطبة
للتدريب (م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة) ،وقد جاء يف املادة الأوىل منه كلمة (،)QORDOBA
وال�صحيح هو (.)CORDOBA
لذا لزم التنويه.

