
 التأسيس في منطقة البحرين اللوجستية
 

 تقديم طلب للحصول على األرض / المرافق الخدمية
 تتجغ يُطمخ انجحشٍَ انهىجغتُخ ػًهُخ ثغُطخ وشفبفخ ويُصفخ نهتمذو ثبنطهجبد وتشًم: 

 انششوط انًغجمخ: يشاجؼخ يؼبَُش االعتحمبق واالختُبس نضًبٌ اعتُفبء انششكخ نه.  -1

 . انخجىتُخ انًغتُذاد كبفخ يغ يغتكًهخ طهت اعتًبسح تمذَى -2

 . انهىجغتُخ انجحشٍَ يُطمخ فٍ االختُبس نجُخ يٍ انشد نتهمٍ أعجىػٍُ فتشح إتبحخ -3

 

  التأهل

كجضء يٍ سؤَخ شئىٌ انًىاًَ وانًالحخ انجحشَخ نكٍ تغبهى فٍ اٌ تكىٌ لىح يحّشكخ نهتًُُخ االلتصبدَخ فٍ انجحشٍَ، تى 

تأعُظ يُطمخ انجحشٍَ انهىجغتُخ كًؼهى سائذ نهتًُُخ انهىجغتُخ تتًخم أهذافهب انؼبيخ فٍ إَشبء وظبئف يالئًخ وراد لًُخ 

 خبص وإَشبء اعتخًبساد يحهُخ و أجُجُخ يجبششح نهجحشٍَ . يضبفخ ػبنُخ وتشجُغ يشبسكخ انمطبع ان

 

  طبيعة العمل
 تهذف يُطمخ انجحشٍَ انهىجغتُخ ػهً جزة األَشطخ انًغتذايخ انشفُؼخ األداء وانطىَهخ انًذي وانتٍ تشكض ػهً يب َهٍ: 

 

 (. 3PLانخذيبد انهىجغتُخ نألطشاف انخبنخخ )• 

 ألغشاض انتصذَش و إػبدح انتصذَش. أَشطخ تخضٍَ وتىصَغ ػبيخ ويتخصصخ • 

خذيبد نىجغتُخ راد لًُخ يضبفخ يخم: انتجًُغ وانخهظ وانتؼجئخ وانتغهُف وإػبدح انتغهُف وانذيج/ انفك وانتؼجئخ فٍ • 

أكُبط وانتحًُم ػهً انًُصبد ووضغ انًهصمبد ػهً انًُتجبد تًهُذا نتىصَؼهب واالختجبس واإلصالح واألَشطخ 

  راد انمًُخ انًضبفخ. انهىجغتُخ األخشي

 

  معايير االختيار
يٍ أجم ضًبٌ تحمُك األهذاف انؼبيخ نهًُطمخ انهىجغتُخ واعتشاتُجُتهب وفؼبنُتهب وانًحبفظخ ػهُهب، َتى تمُُى كبفخ طهجبد 

  انششكبد ػهً أعبط لذسح كم ششكخ ػهً اعتُفبء يؼبَُش االختُبس انًكّىَخ يٍ حالث شؼت:

 

  انًؼبَُش االلتصبدَخ

% ػهً أعبط لذستهب نذػى أهذاف انتًُُخ االلتصبدَخ فٍ 30ثبنُغجخ نهًؼبَُش االلتصبدَخ ، َتى تمًُُهب ثًب َصم إنً 

 انجحشٍَ ورنك يٍ خالل يب َهٍ: 

 االػتًبد ػهً انجحشٍَ كًشكض إلهًٍُ نهؼًهُبد.  - أ

 إَشبء وظبئف يتىعطخ وػبنُخ انمًُخ وفشص نُمم انًؼشفخ.  - ة

 ضًٍ أَشطخ راد انمًُخ انًضبفخ. ػًهُبد تت -جـ

 تشجُغ االعتخًبساد انًجبششح و االعتخًبساد األجُجُخ انًجبششح.  -د

 اعتحذاث يفبهُى وأَشطخ يجتكشح نهؼًم انتجبسٌ.  -هـ

 

  انًؼبَُش انصُبػُخ

ىجغتُخ يٍ خالل % يٍ انتمُُى يٍ حُج انمذسح ػهً دػى أهذاف يُطمخ انجحشٍَ انه30انًؼبَُش انصُبػُخ َصم وصَهب انً 

 يب َهٍ: 

 األػتًبد ػهً يشافك انًُُبء واإلجشاءاد انجًشكُخ انحشح.  - أ

 ػًهُبد تشكض ػهً انتصذَش و إػبدح انتصذَش.  - ة

 ػًهُبد تشًم األَشطخ انًغًىح ثهب وأَشطخ انتشكُض فٍ انًُطمخ.  -جـ

 انتىافك يغ تىفش يغبحخ األسض وطبلخ انًشافك اإلعتُؼبثُخ.  -د

 االيتخبل نًمبَُظ انغاليخ وانًمبَُظ انصحُخ وانجُئُخ.  -هـ

 

  انًؼبَُش انًبنُخ

% يٍ انتمُُى فٍ أٌ َخجتىا أهًُخ لذستهى ػهً اعتُفبء انحذ األدًَ يٍ 40ػهً انًتمذيٍُ ثبنطهجبد اٌ َغتىفىا يب َصم إنً 

 يمبَُظ اعتذايخ انُشبط انتجبسٌ يٍ خالل يب َهٍ: 

 انخجشح وانمذساد  - أ

 اإليكبَُخ انًبنُخ  - ة

 االيتخبل انمبَىٍَ -جـ
 


