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 مر�شوم رقم )16( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة َجودة التعليم والتدريب

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة َجودة التعليم والتدريب،

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة َجودة التعليم والتدريب، 

ل باملر�شوم رقم )54( ل�شنة 2016، املعدَّ

و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

َجودة التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

اأحمد  بن  كمال  املهند�س  برئا�شة  والتدريب  التعليم  َجودة  هيئة  اإدارة  ت�شكيل جمل�س  ُيعاد 

حممد، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- الدكتور محمد مبارك بن دينة.

2- ال�شيد حمد في�شل المالكي.

3- ال�شيد في�شل محمد المحرو�س.

4- الدكتور اإبراهيم محمد جناحي.

5- الدكتور عبدالرحمن عبدالح�شين جواهري.

6- ال�شيدة عائ�شة محمد عبدالغني.

7- الدكتورة عائ�شة �شالم مبارك.

باقي  ع�شوية  ومدة  �شنوات،  اأربع  اأع�شاء  اأربعة  واأول  املجل�س  رئي�س  ع�شوية  مدة  وتكون 

الأع�شاء ثالث �شنوات.
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 13 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 18 فــبــــــرايـــــــــــــر 2019م
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 مر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019

باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وذلك على النحو الآتي:

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�شال والت�شويق.

ثانياً: اإدارة ال�شتثمارات.

ثالثاً: اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط ال�شتراتيجي.

رابعاً: وكيل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- اإدارة ُنُظم المعلومات.

3- الوكيل الم�شاعد للدعم والمبادرات، وتتبعه:

اأ- اإدارة الدعم والخدمات.

ب- اإدارة تمكين ال�شباب.

ج- اإدارة الفعاليات والبرامج.

4- الوكيل الم�شاعد للمن�شاآت والم�شاريع، وتتبعه:

اأ- اإدارة المن�شاآت.

ب- اإدارة الم�شاريع.

5- الوكيل الم�شاعد للرقابة والتراخي�س، وتتبعه:

اأ- اإدارة الرقابة والتدقيق.
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ب- اإدارة ال�شئون القانونية والتراخي�س.

املادة الثانية

ُيلغى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، كما ُيلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 13 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 18 فــبــــــرايـــــــــــــر 2019م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )69/م ع ن/2019( 

 بتحديد الر�شوم التدريبية للربامج التدريبية النظامية و اخِلْدمات 

 مبعهد البحرين للتدريب

وزير التربية والتعليم:

والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظيم  باإعادة   2006 ل�شنة   )29( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى نظام القبول والت�شجيل مبعهد البحرين للتدريب، ال�شادر بالقرار رقم )477/م ع 

ن/2015( ل�شنة 2015،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )08-2460( ال�شادر بجل�شته رقم )2460( املنعقدة بتاريخ 

4 يونيو 2018 ،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للموارد واخِلْدمات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

د الر�شوم التدريبية للربامج التدريبية النظامية واخِلْدمات  مبعهد البحرين للتدريب  حتدَّ

على النحو املبيَّ يف اجلداول املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

د الر�شوم التدريبية للربامج التدريبية النظامية باملعهد بداية العام التدريبي، وذلك  ت�شدَّ

ح�شب التقومي التدريبي.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للموارد واخِلْدمات واملعنيي بالوزارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزير الرتبية والتعليم 

 الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 يــنــــــايــــــــــــــــر 2019م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )97/م ع ن/2019( بالرتخي�س باإن�شاء

موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة مبملكة البحرين

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

الرتخي�س  و�شروط  ومعايري  اإجراءات  لئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة وتعديالته،

التعليم  ملوؤ�ش�شات  والإدارية  الأكادميية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة  رقم )2(  القرار  وعلى 

العايل وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية والـَمرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل،

يف  الريا�شية  والـَمرافق  املن�شاآت  لئحة  ب�شاأن  ن/2017(  ع  )1127/م  رقم  القرار  وعلى 

موؤ�ش�شات التعليم العايل،

رقم )42(  بجل�شته  العايل  التعليم  ال�شادر عن جمل�س  رقم )2017/502(  القرار  وعلى 

بتاريخ 6 يوليو 2017،

اأكتوبر   2 بتاريخ  املنعقد   )2018/4( رقم  اجتماعها  يف  الهند�شية  اللجنة  تو�شيات  وعلى 

،2018

وعلى قرار التمرير رقم )2018/532( باملوافقة على ما انتهت اإليه اللجنة الهند�شية من 

تو�شيات،

وبناًء على عْر�س الأمي العام ملجل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُوْوِفق على طلب �شركة َعَلم البحرين لال�شت�شارات ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم 

اأكادميية يف  AUBH( يف مملكة البحرين؛ لتقدمي برامج  عاٍل مب�شمى )اجلامعة الأمريكية - 

ثالث كليات )الهند�شة، اإدارة الأعمال، الت�شميم والعمارة(.
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املادة الثانية

طات الهند�شية ملباين )اجلامعة  املوافقة على ما انتهت اإليه اللجنة الهند�شية ب�شاأن املخطَّ

الأمريكية- AUBH( يف مملكة البحرين، ل�شتيفائها املعايري وال�شرتاطات العامة ِوْفقًا لأحكام 

القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية والـَمرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

املادة الثالثة

يلتزم �شاحب الرتخي�س بتنفيذ وا�شتكمال متطلبات الرتخي�س ِوْفقًا لأحكام القانون رقم 

ذة له.  )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، واللوائح والقرارات املنفِّ

املادة الرابعة

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

رئي�س جمل�س التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فبـــــرايـــــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )13( ل�شنة 2019

ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء دار ح�شانة الطفل ال�شعيد

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�س لل�شيدة زينب من�شور حممد باإن�شاء دار ح�شانة الطفل ال�شعيد ملدة �شنتي، حتت  ُيرخَّ

قيد رقم )1/دح/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فبـــــرايـــــــــــــر 2019م
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وزراة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم  )28( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جلنة َتَظلُّمات الر�شوم البلدية ببلدية املنطقة ال�شمالية 
 

ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة َتَظلُّمات الر�شوم البلدية يف بلدية املنطقة ال�شمالية، وي�شار لها فيما بعد 

بكلمة )اللجنة( على النحو الآتي:

1- م. لمياء يو�شف الف�شالة مدير عام بلدية المنطقة ال�شمالية             رئي�شًا.

2- اأحمد عبدالرحيم جناحي القائم باأعمال مدير الموارد الب�شرية والمالية   ع�شوًا.

3- ح�شين عبا�س الجمري رئي�س ال�شئون القانونية                        ع�شوًا.

وتتوىل ال�شيدة �شارة اإبراهيم اأحمد اإبراهيم )حما�شب بلدية املنطقة ال�شمالية(اأمانة �شر 

اللجنة. 

مادة )2(

القرار يف اجلريدة  ن�ْشر هذا  تاريخ  تبداأ من  �شنوات  ملدة ثالث  اللجنة  الع�شوية يف  تكون 

الر�شمية.

مادة )3(

تخت�س اللجنة بالنظر يف التََّظلُّمات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم 

ك العقارات واأ�شحاب  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املنطقة ال�شمالية من �شاغلي ال�شقق وُمالَّ

املوؤ�ش�شات واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.
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مادة )4(

اللجنة وبا�شمه خالل ثالثي يومًا من  اإىل مكتب رئي�س  البلدية  التََّظلُّم من الر�شوم  م  يقدَّ

على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  عليه،  امل�شتَحقة  بالر�شوم  الـُمَتَظلِّم  اإخطار  تاريخ 

بًا. ويحيل رئي�س اللجنة التََّظلُّم اإىل اأمي  ل بالبلدية. ويجب اأن يكون التََّظلُّم م�شبَّ عنوانه امل�شجَّ

د لنظره، وعلى اأمي �شر اللجنة قْيد التََّظلُّم يف  �شر اللجنة بعد التاأ�شري عليه باجلل�شة التي حتدَّ

دت لنظر  �س لهذا الغر�س، وعليه اإخطار الـُمَتَظلِّم باجلل�شة التي ُحدِّ تاريخ وروده يف �شجل يخ�شَّ

التََّظلُّم وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل.

مادة )5(

دة لذلك، وعليها  تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمي ال�شر التََّظلُّم يف اجلل�شة املحدَّ

بعد  اأع�شائها  باأغلبية  التََّظلُّم  وُت�شِدر قرارها يف  الـُمَتَظلِّم مبوعد اجلل�شة،  اإخطار  التاأكد من 

الطالع على الأوراق و�شماع اأقوال الـُمَتَظلِّم اأو َمن ميثله وممثل ال�شئون املالية املخت�س بالر�شوم. 

ع املح�شر من  ر حم�شر مبا دار يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيوقِّ وُيحرَّ

رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمي ال�شر، وُيقيَّد يف �شجل خا�س ُيعد لهذا الغر�س.

مادة )6(

ال�شجل،  يف  قْيده  تاريخ  من  يومًا  ثالثي  خالل  التََّظلُّم  مو�شوع  يف  قرارها  اللجنة  ُت�شِدر 

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن. التي ُقدِّ

مادة )7(

للجنة ال�شتعانة عند نظر التََّظلُّم مبن ترى ال�شتعانة به من املخت�شي يف الإدارات والأق�شام 

املختلفة بالبلدية اأو يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة اأو طلب معلومات اأو بيانات منهم، دون اأن 

يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخذ الآراء لإ�شدار القرار يف التََّظلُّم.

مادة )8(

على اأمي �شر اللجنة اإخطار الـُمَتَظلِّم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ 

ل بالبلدية، ويجب التاأ�شري يف  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ �شدوره، وذلك بخطاب م�شجَّ

بقرار  الـُمَتَظلِّم  اإخطار  يفيد  التََّظلُّم ومبا  �شاأن  اللجنة يف  اإليه  انتهت  التََّظلُّمات مبا  قْيد  �شجل 

اللجنة يف املواعيد املحددة لذلك.
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مادة )9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام املنطقة ال�شمالية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فبـــــرايـــــــــــــر 2019م
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وزراة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم  )29( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جلنة َتَظلُّمات  الر�شوم البلدية ببلدية املنطقة اجلنوبية 

ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة َتَظلُّمات الر�شوم البلدية يف بلدية املنطقة اجلنوبية، وي�شار لها فيما بعد 

بكلمة )اللجنة(، على النحو الآتي:

رئي�شًا. 1- م. عا�شم عبداللطيف عبداهلل مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية          

ع�شوًا. 2- ح�شن عبداهلل المناعي مدير اإدارة الموارد الب�شرية والمالية     

ع�شوًا. 3- عبدالحكيم عامر ال�شلي�س رئي�س ال�شئون القانونية                       

ويتوىل ال�شيد  عادل جا�شم احلرم )رئي�س جمموعة خدمات امل�شرتكي( اأمانة �شر اللجنة. 

 مادة )2(

القرار يف اجلريدة  ن�ْشر هذا  تاريخ  تبداأ من  �شنوات  ملدة ثالث  اللجنة  الع�شوية يف  تكون 

الر�شمية.

مادة )3(

تخت�س اللجنة بالنظر يف التََّظلُّمات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم 

ك العقارات واأ�شحاب  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املنطقة اجلنوبية من �شاغلي ال�شقق وُمالَّ

املوؤ�ش�شات واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم.
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مادة )4(

اللجنة وبا�شمه خالل ثالثي يومًا من  اإىل مكتب رئي�س  البلدية  التََّظلُّم من الر�شوم  م  يقدَّ

ل بعلم الو�شول على عنوانه  لم بالر�شوم امل�شتَحقة عليه مبوجب خطاب م�شجَّ تاريخ اإخطار الـُمَتظِّ

بًا، ويحيل رئي�س اللجنة التََّظلُّم اإىل اأمي �شر اللجنة  ل بالبلدية، ويجب اأن يكون التََّظلُّم م�شبَّ امل�شجَّ

د لنظره، وعلى اأمي �شر اللجنة قْيد التََّظلُّم يف تاريخ وروده  بعد التاأ�شري عليه باجلل�شة التي حتدَّ

التََّظلُّم  لنظر  دت  ُحدِّ التي  باجلل�شة  لم  الـُمَتظِّ اإخطار  وعليه  الغر�س،  لهذا  �س  يخ�شَّ �شجل  يف 

وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل.

مادة )5(

دة لذلك، وعليها  تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمي ال�شر التََّظلُّم يف اجلل�شة املحدَّ

بعد  اأع�شائها  باأغلبية  التََّظلُّم  وُت�شِدر قرارها يف  لم مبوعد اجلل�شة،  الـُمَتظِّ اإخطار  التاأكد من 

لم اأو َمن ميثله وممثل ال�شئون املالية املخت�س بالر�شوم،  الطالع على الأوراق و�شماع اأقوال الـُمَتظِّ

ع املح�شر من  ر حم�شر مبا دار يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيوقَّ وُيحرَّ

رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمي ال�شر، وُيقيَّد يف �شجل خا�س ُيعد لهذا الغر�س.

مادة )6(

ال�شجل،  يف  قْيده  تاريخ  من  يومًا  ثالثي  خالل  التََّظلُّم  مو�شوع  يف  قرارها  اللجنة  ُت�شِدر 

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن. التي ُقدِّ

مادة )7(

للجنة ال�شتعانة عند نظر التََّظلُّم مبن ترى ال�شتعانة به من املخت�شي يف الإدارات والأق�شام 

املختلفة بالبلدية اأو يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة اأو طلب معلومات اأو بيانات منهم، دون اأن 

يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخذ الآراء لإ�شدار القرار يف التََّظلُّم.

مادة )8(

لم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ  على اأمي �شر اللجنة اإخطار الـُمَتظِّ

ل بالبلدية، ويجب التاأ�شري يف  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ �شدوره، وذلك بخطاب م�شجَّ

بقرار  لم  الـُمَتظِّ اإخطار  يفيد  التََّظلُّم ومبا  �شاأن  اللجنة يف  اإليه  انتهت  التََّظلُّمات مبا  قْيد  �شجل 

دة لذلك. اللجنة يف املواعيد املحدَّ
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مادة )9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام املنطقة اجلنوبية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فبـــــرايـــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )37( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار  يف منطقة اأم احل�شم- جممع 339

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 03060159  الكائن مبنطقة اأم احل�شم جممع 339 اإىل ت�شنيف 
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ق  مناطق  امل�شاريع الإ�شكانية  )MOH( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  12 فـبــرايـــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )39( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار  يف منطقة املعامري- جممع 636

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم )06025710( الكائن مبنطقة املعامري جممع 636 اإىل ت�شنيف مناطق  
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  12 فـبــرايـــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )43( ل�شنة 2019

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )70( ل�شنة 2018

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملَكة للمنفعة العامة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمي العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمي العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 

ل بالقرار رقم )96( ل�شنة 2018، العامة، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثليها،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س البند )6( من املادة الأوىل من القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل 

جلنة تثمي العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة العامة، الن�س الآتي:

"6-ال�شيـــخ اأحمـــد بـــن عي�شـــى اآل خليفـــة    مديـــر اإدارة المـــوارد الب�شريـــة والماليـــة – هيئـــة 
التخطيط والتطوير العمراني )ع�شوًا(".

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 14 فـبـــــرايــــــــــــر 2019م



العدد: 3407 – الخميس 21 فبراير 2019

28

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )13( ل�شنة 2019

 ب�شاأن ت�شجيل وقْيد ملخ�س النظام الأ�شا�شي لهيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي 

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( 1990،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي لهيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية للموؤ�ش�شي لهيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل هيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي ويقيَّد ملخ�س نظامها الأ�شا�شي يف �شجل قْيد الهيئات  ت�شجَّ

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )2019/40(.

املادة الثانية

على الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 7 فـبـــــرايـــــــــــــــر 2019م
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بيان اأ�شماء الأع�شاء املوؤ�ش�شني

لهيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي

الرقم ال�شخ�شيال�شــــــمالرقم

810904608عبدالرحمن خالد عبدالرحمن املوؤيد1

671102320مازن اأنطوان اإليا�س خوري2

840405332يو�شف اأحمد علي زمان3

800604938اأحمد �شالح اأحمد غزال4

930603150علي جعفر عبا�س عا�شور ح�شن5

830909559فواز حممد اأنور عبدالقدير ال�شيخ6

ار7 710715110فرن�شوا مي�شال خليل حجَّ

930605314ح�شن زهري ح�شن حممود حممد ح�شي8

780806239خالد �شفا عبداهلل عبدالرحيم9

10

لطيفة يو�شف �شالح الدين اإبراهيم

 �شالح الدين

810707829

730801349لوؤي حممد علي �شامل خليفات11

770911129مراد �شايل �شليم الرم�شان12

840500270عبداهلل عبدالرحمن علي بوعلي13
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ملخ�س النظام الأ�شا�شي

لهيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي

تاأ�ش�شت هذه الهيئة   يف عام 2019 ومت ت�شجيلها بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم 

باإ�شدار قانون اجلمعيات   1989 )2019/40( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

اخلا�شة وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة 

بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

وتهدف الهيئة اإىل تنمية قدرات ال�شباب البدنية والثقافية والتطوعية مبا يتفق مع اأعراف 

املجتمع وعاداته، ورعاية النابغي من ال�شباب يف خمتلف املجالت، واإتاحة الفر�س للمتميزين 

وتقوية  ودعم  الدول الأخرى  يف  ال�شباب  وبرامج  الدولية  البعثات  يف  امل�شاركة  يف  ال�شباب  من 

الروابط بي �شباب اململكة. 

        والع�شوية بالهيئة اأنواع هي:

1- ع�شو عامل.             2- ع�شو تابع.            3- ع�شو فخري.

ك�ْشب  اإجراءات  النظام  اأو�شح  كما  للهيئة،  الأ�شا�شي  النظام  نها  مَّ ت�شَ �شروط  منها  ولكل 

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للهيئة  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  وقد   

دين ل�شرتاكاتهم،  العمومية، حيث ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملي امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 

فيما عدا النعقاد الأول للجمعية.

ده جمل�س اإدارة   وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية   وقد حدَّ

غري العادية.

ن من رئي�س و�شبعة اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية العمومية   ويدير �شئون الهيئة جمل�س اإدارة مكوَّ

للجمعية من بي اأع�شائها العاملي بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائها، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون الهيئة وت�شريف   ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح�شب  قانونًا  بها  ح  امل�شرَّ الن�شاط  اأوجه  خمتلف  ملمار�شة  لأع�شائها  الفر�س  وتوفري  اأمورها 

نظامها الأ�شا�شي.
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 ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بي اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  للهيئة  غ  متفرِّ مدير  تعيي  جواز  للهيئة  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّ   

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

 وتبداأ ال�شنة املالية للهيئة اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون مواردها من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س 

اأموالها  الهيئة  وتوِدع  عليها.  الكتابية  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة، 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة. وُتعترَب اأموال الهيئة ملكًا لها عند حدوث الت�شفية، كما ن�س 

النظام على اأنه ل يجوز للهيئة الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية.

  ون�س النظام على اأْن َيعِر�س جمل�س اإدارة الهيئة هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء الهيئة ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمي �شر   ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأْن يقدِّ

ق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأْن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما يراه  الهيئة الذي عليه بعد التََّحقُّ

منا�شبًا ب�شاأنها، وذلك من خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بالقرار الذي اتخذه 

جمل�س الدارة ِوْفقًا لالئحة للهيئة ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للهيئة.

 وُيحَظر على الهيئة واأع�شائها ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للهيئة. الهيئة ومنت�شبيها تناُول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

  وتعمل الهيئة يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها. وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال الهيئة والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأْن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

 ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل الهيئة اإجباريًا اأو اإغالقهًا اإداريًا ب�شفة موؤقتة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )88( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

ق فيما مل يرد به ن�س بهذه الالئحة ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي   ويطبَّ

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

رقم )2( ل�شنة 2018.
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تقرير الترسيات الشهري

الشركة العامة للدواجن
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

78,200 BD SILLA CONSTRUCTION ١ تسوير موقع الشركة مناقصة 2/2018 ١

المجلس األعلى للبيئة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

500,000 BD الوكالة الدولية للطاقة الذرية ١ مشروع شراء محطات لشبكة اإلنذار األشعاعي المبكر مناقصة TB/25659/2018 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

87,303.400 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١ كابالت اإلتصاالت و االللياف البصرية و ملحقاتها لتطوير شارع الفاتح مناقصة SP/HM/PT-
249/12/2017

١

41,025.250 BD EUROTURBINE S.P.C ١
43,580 BD GULF SERVICES CO ٢
84,605.250 المجموع (د.ب.):

موصالت كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
 048/03/2018

٢

103,593.283 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ صمامات مناقصة TC/MK/PT-
075/04/2018

٣

27,800 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 087/04/2018

٤

28,710 BD GULF FIBERGLASS 
FACTORY

١ صناديق ألمتار المياه مناقصة TC/MM/PT-
094/04/2018

٥

25,000 BD INTERNATIONAL
TRADING HOUSE

١ ابواب مع االيطار مناقصة TC/FN/PT-
 095/04/2018

٦

72,000 BD PH TRADING ١ امتار ذكية ومكثف بيانات مناقصة TC/NH/PT-
 028/02/2018

٧

51,969.258 BD KEMCO
TECHNOLOGIES

١ تزويد مادة مانع الترسب لمحطة راس أبو جرجور إلنتاج المياه مناقصة SP/KA/PT-
036/03/2018

٨

12,800 BD AL-KHAJAH
ESTABLISHMENT AND 
FACTORIES

١ أبواب فوالذية مناقصة TC/AH/PT-
071/04/2018

٩

43,207.500 BD AHMED OMER 
TRADING W.L.L 

١ صمامات مناقصة TC/MM/PT-
077/04/2018

١٠

78,295.140 BD EUROTURBINE S.P.C ١ انابيب البوالليثين مناقصة TC/AJ/PT-
081/04/2018

١١

3,800,000 BD EMCO CO ١
1,640,000 BD SILVER STAR OIL AND 

GAS SOLUTIONS
٢

5,440,000 المجموع (د.ب.):

أمتار المياه االلكترونية مناقصة TC/AK/PT-
 086/04/2018

١٢

91,020 BD AMEERI STORES ١ أعمدة فوالذية مناقصة TC/AK/PT-
096/04/2018

١٣

67,550 BD KHAYBER TRADING 
COMPANY

١ قواطع كهربائية وصندوق موصل للنحاس مناقصة TC/AK/PT-
085/04/2018

١٤

105,660 BD PROCESS
ENGINEERING CO.
PENCO

١ تزويد مادة مانع الترسب لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
044/03/2018

١٥

130,922.250 BD AMEERI STORES ١ قواطع  كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
 047/03/2018

١٦

70,421.622 BD AL BAKALI GENERAL 
TRADING CO

١ تجهيزات حديد الدكتايل مناقصة TC/AK/PT-
 050/03/2018

١٧

31/07/2018إلـى:01/07/2018من:
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المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

56,538 BD INTERNATIONAL
TRADING HOUSE

١ صناديق امتار مياه مناقصة TC/FN/PT-
073/04/2018

١٨

283,935 BD KHAYBER TRADING 
COMPANY

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
097/04/2018

١٩

37,570 BD KHAYBER TRADING 
COMPANY

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
107/05/2018

٢٠

381,786 BD SANA SCRAP ١ مجموعة كابالت كهربائية نحاسية و مجموعة كابالت كهربائية من 
األلمنيوم ومجموعة بطاريات مختلفة األحجام

مزايدة BK/32/2017 ٢١

161,350 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت أرضية مناقصة TC/NH/PT-
058/03/2018

٢٢

36,224.540 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ وصالت مواسير حديدية مناقصة TC/MK/PT-
074/04/2018

٢٣

43,812.320 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ أدوات مياه مناقصة TC/MH/PT-
076/04/2018

٢٤

41,000 BD AMEERI STORES ١ معدات اناره مناقصة TC/FN/PT-
090/04/2018

٢٥

20,133 BD SULTANAH SCRAP ١ تركيبات المياه مختلفة األحجام - أنابيب حديدية مع األكسسوارات مناقصة BK/31/2017 ٢٦

271,682 BD CROWN INDUSTRIES ١ أنابيب نحاس/نيكل مزايدة BK/07/2018 ٢٧

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,000 BD AL HAIKAL 
CONSTRUCTION

١ تنفيذ مشروع مكاتب لفرع الهيئة بمجمع سيف المحرق مناقصة RFP/SIO/15/2017 ١

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

250,100 BD MOTIVATE EVENTS & 
MEDIA CO

١ الشريك التنفيذي للنسخة الخامسة والسادسة من جائزة مشروعي لألعمال 
الشبابية

مناقصة LF-160 ١

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

24,147 BD STM MIDDLE EAST FZE ١
16,305.550 BD KHALID ALSHEGREY 

BOOKSTORE
٢

29 BD AWAL STATIONERY ٣
1,341.500 BD ELMIA BOOK STORES 

WLL
٤

10,613.710 BD JASHANMAL & SONS 
B.S.C (CLOSED)

٥

184,230.640 BD GROWMORE
LEARNING SOLUTIONS

٦

84,012.879 BD MIDDLE EAST 
CONSULTANCY
CENTER CO. W.L.L

٧

320,680.279 المجموع (د.ب.):

توريد كتب دراسية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين  مناقصة UOBQ/1/2018 ١

53,040 BD KHAYBER TRADING 
COMPANY

١ صيانة أجهزة الحريق ومخارج الحريق وكل ما يتعلق بمكافحة بجامعة 
البحرين

مناقصة UOBP/5/2018 ٢

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

95,000 BD MAJID AL FUTAIM ١ ايجار مساحة في المركز التجاري (ستي سنتر البحرين) لبيع التذاكر لحلبة 
البحرين الدولية

مناقصة TB/25744/2018 ١

ديوان الخدمة المدنية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,308 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ AIX مناقصة توفير اداري لدعم خدمات ادارة األنظمة مناقصة CSB/12/2017 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

192,848 US
D

CP PUMPS & SYSTEMS ١ توريد وتثبيت ثالثة نظم للحقن الكيميائي مناقصة RFP/Tatweer/130/
2018

١

178,241.480 US
D

LUFKIN MIDDLE EAST ١ SUPPLY OF SPARE PARTS OF BEAM PUMPING 
UNITES REQUIRES FOR THE MAINTENANCE

مناقصة TPC-351-2018 ٢
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شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,400 BD TECHNOCHEM
TRADING

١

64,641 BD AL SHAHEEN TRADING 
CO

٢

67,041 المجموع (د.ب.):

توفير مواد كيميائية لمعالجة المياه مناقصة BAC/197/2017 ١

361,000 BD AMA MOTORS ١ سيارة مزودة بساللم للطوارئ الحريق مناقصة BAC/203/2017 ٢

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

441,572 GB
P

TAPCOENPRO UK LTD ١ توفير قطع غيار صمامات مناقصة (24)Q094346 ١

1,093,946 AE
D

GULF BIO ANALYTICAL 
CO

١ مناقصة شراء جهاز اختبار األكسدة الحرارية لوقود الطائرات ومعدالت 
أنابيب اإليداع

مناقصة (17) Q097897 ٢

1,994,228 US
D

SAUDI CAN CO ١ APPOINTING A MANUFACTURER FOR 
PRODUCING A PACKAGING MATERIALS FOR 
PRODUCTS OF BAPCO LUBRICANTS IN THE 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA (KSA)

مناقصة (43)T170082 ٣

1,290,000 US
D

AMA S.P.A ١ PURCHASE OF THREE (3) MOBILE FUEL 
STATIONS FOR MARINA APPLICATION 

مناقصة (09)Q096090 ٤

447,909 BD RAYMOND
INTERNATIONAL CO

١ توفير خدمات تبطين األنابيب باألسمنت الخاص بأعمال األنابيب الحديدية مناقصة (28) T170128 ٥

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

75,165 BD AL TAYYAR TRAVEL 
GROUP CO.

١ MEDICAL INSURANCE COVERAGE FOR GULF 
AIR STAFF AND FAMILY AT KSA

مناقصة ITC-15-9-1418 ١

1,723,287 US
D

THE BOEING CO ١ شراء عدة التغيير السريع لمحرك ترنت 1000 ألسطول البوينغ 787 مناقصة BTB-17-11-1726 ٢

2,763,231 US
D

ABU DHABI NATIONAL 
OIL COMPANY

١ FUEL SUPPLY AGREEMENT WITH ABU DHABI 
NATIONAL OIL CO. (ADNOC) LOCATIONS 

OUTSIDE THE SCOPE OF ARAB AIR CARRIERS 
ORGANIZATION (AACO)

مناقصة TB/25620/2018 ٣

458,513 BD BHADRA
INTERNATIONAL
(INDIA)

١ خدمات المناولة األرضية في مطاركاليكت الدولي لمدة 3 سنوات مناقصة BTB-18-03-1787 ٤

159,848 BD ETIHAD AVIATION 
TRAINING

١ تأجير جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين على طائرة بوينج 787 مناقصة BTB-18-03-1805 ٥

163,263 BD RHINESTAHL
CORPORATION

١ A320 NEO &  ألسطول  LEAP1A شراء معدات صيانة لمحركات
A321 NEO

مناقصة BTB-17-10-1716 ٦

54,863 US
D

RHINESTAHL
CORPORATION

١

220,529.050 US
D

HYDRO SYSTEM KG ٢

104,098.195 المجموع (د.ب.):

TRENT 1000 شراء أجهزة ومعدات صيانة لمحركات الرولز رويس مناقصة BTB-17-10-1718 ٧

59,670 BD AWAL DAIRY CO ١
189,000 BD NADA DAIRY ٢

9,383.400 BD ABDULLATIF KHALID 
ALAUJAN FOOD STUFF

٣

258,053.4 المجموع (د.ب.):

توفير حليب  كامل االدسم و حليب قليل الدسم و عصائر فواكة مناقصة  BTB-18-02-1772 ٨

82,563 BD TLD MEAI FZE ١ شراء عدد 3 وحدات لتزويد الطاقة للبوينغ 787-9 مناقصة BTB-18-1-1763 ٩

89,023 BD JASHANMAL & SONS 
B.S.C (CLOSED)

١ توفير حقائب سفر لطاقم طيران الخليج مناقصة BTB-18-01-1764 ١٠

253,235 BD AZAL OIL ١ FUEL SUPPLY AGREEMENT WITH AZAL OIL AT 
BAKU AIRPORT IN AZERBAIJAN LOCATIONS 

OUTSIDE THE SCOPE OF ARAB AIR CARRIERS' 
ORGANISATION (AACO)

مناقصة TB/25742/2018 ١١

183,680 US
D

BOMBARDIER
AEROSPACE

١ REPAIR OF A330 NOSE COWL PN SJ30361 SN 
SB/RR/T700/1129 UNDER REPAR ORDER 136204

مناقصة TB/25745/2018 ١٢

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

28,359 BD SOLIDARITY GENERAL 
TAKAFUL

١ توفير خدمات التأمين الصحي للموظفين مناقصة  BCSIES/3/2018 ١
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هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

85,000 BD AGILITY ١ شحن أثاث اجتماعات الدورة (42) للجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مناقصة TB/25691/2018 ١

1,125,000 EU
R

S. V. H MUZIK FILM VE 
GOSTERIMI
ORGANIZASYON TIC 
LTD

١ DREAMS OF A TRAVELER - A TALE FROM 
MUHARRAQ عرض

مناقصة TB/25269/2018 ٢

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

55,000 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ إنشاء، تصنيع، تسليم وتفكيك منصة العرض لمعرض لندن للسفر و 
السياحة 2018

مناقصة  BTEA70/2018 ١

307,674.620 BD ADVANCED
AMPHIBIOUS DESIGN

١ شراء باص سياحي متنقل - برمائي مناقصة BTEA76/2018 ٢

هيئة التشريع والرأي القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

85,559 BD BAHRAIN
TELECOMMUNICATION
S COMPANY

١ CISCO NETWORK SWITCHES & ROUTERS مناقصة TB/25607/2018 ١

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,855,900 BD MOTT MACDONALD ١ مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة 
الدور - الخدمات االستشارية

مناقصة 4626/2016/3100 ١

399,950 BD CANAR TRADING CO ١ تزويد الهيئة بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمدة 
سنتين

مناقصة RP-GIS-2017-199 ٢

4,955,000 BD CHAPO ١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت لألعوام 
2012-2016

بناء عدد (3) محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد المشروع الجديد لشركة 
نفط البحرين بابكو) بالكهرباء)
ترسية مناقصة العمال المدنية

مناقصة 4675/2018/3100 ٣

3,354,152.655 BD SAUDI CABLE CO. ١ اعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت جهد 66 ك ف مناقصة 4667/2016/3100 ٤

101,146.500 BD HERTEL MSL CO. W.L.L ١ أعمال الصيانة الخارجية للخزانات االرضية رقم 2 و 5و 6 بمحطة الهملة 
لضخ المياه - المقاولين المؤهلين فقط

مناقصة PM--2017-150
WTD

٥

47,240 BD GULF BIO ANALYTICAL 
CO

١ تزويد وتركيب وتدشين جهاز قياس التدفق الحراري  وملحقاته مناقصة PP--2018-088
EWCD

٦

114,880.500 BD RAOUF CONTRACTING 
EST.

١ استبدال صفائح األسقف بمباني المخازن المركزية بسترة مناقصة PP--2017-245
FRSD

٧

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,087,348.420 US
D

ORACLE MIDDLE EAST ١ طلب موافقة المجلس على ترسية مناقصة التعاقد مع شركة اوراكل مناقصة TB/25669/2018 ١

هيئة تنظيم سوق العمل
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

199,872 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ التعاقد لتوفير مبرمجي انظمة الحاسب اآللي مناقصة LMRA/2017/11 ١

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

12,900,000 BD MOAHMMED A MOHSIN 
AL KHARAFI & SONS

١   برنامج التنمية الخليجي - منحة دولة الكويت الشقيقة - مدينة شرق الحد 
اإلسكانية - 271 وحدة سكنية

مناقصة SP/01/17 ١
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

500,000 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١

500,000 BD NATIONAL
EXCAVATING EST

٢

500,000 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

٣

500,000 BD A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING

٤

500,000 BD UCO ENGINEERING 
W.L.L

٥

500,000 BD AL GASSAB 
CONSTRUCTION & 
TRADING W.L.L

٦

500,000 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY

٧

500,000 BD JALAL AL A`ALI & SONS ٨
500,000 BD SAYED KADHEM AL 

DURAZI & SONS
٩

500,000 BD ALAALI & ALSAYED 
TRANSPORT

١٠

500,000 BD JAHECON ١١
500,000 BD CROWN ELECTRO 

MECHANICAL
SERVICES

١٢

500,000 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١٣

500,000 BD AL THADAMUN 
EXCAVATION CO

١٤

500,000 BD HAJI HASSAN GROUP ١٥
500,000 BD INTER LOCK 

MAINTENANCE
CONTRACTION

١٦

500,000 BD ABDUL HADI AL-AFOO ١٧
500,000 BD KINGDOM ASPHALT 

COMPANY W L L
١٨

500,000 BD ATLAS TRANSPORT 
CONTRACTING & 
MECHANICAL
SERVICES CO

١٩

500,000 BD AL HAFEERA 
CONTRACTING CO

٢٠

10,000,000 المجموع (د.ب.):

المقاولة الزمنية لألعمال المدنية -2018/2020 مناقصة RDS-17/0016 ١

152,000 BD KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L

١ مشاريع الطرق - مشروع موافق للسيارات بحرم جامعة البحرين - مدينة 
عيسى

مناقصة TB/25685/2018 ٢

278,896.240 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

١ توريد وتركيب أجهزة القياس وتعديل غرفة التحكم وأجهزة المراقبة بوحدة 
المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

مناقصة SES-17/0010 ٣

2,850,975.040 BD JALAL AL A`ALI & SONS ١ تطوير شارع سار مناقصة RDS-16/0032 ٤

2,618,583.075 BD NATIONAL
EXCAVATING EST

١ تطوير قرية السنابس – المجمعات 402, 404و 406 مناقصة RDS-17/0052 ٥

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

265,182.986 BD JAHECON ١ تركيب إشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع الشيخ إبراهيم بن محمد 
والمدخل إلى تقاطع مجمع السيف – المحرق مجمع 240 و246

مناقصة RDS-16/0023 ١

126,720 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ توريد حراس أمن لبلدية المنطقة الجنوبية مناقصة MUN/SAM/02/201
 8

٢

211,200 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ خدمات التنظيف لمكاتب بلدية المنطقة الجنوبية والمجلس البلدي مناقصة MUN/SAM/14/201
8

٣
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وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

13,953 BD AL MANAR PRESS ١
4,959 BD ARABIAN PRINTING & 

PUBLISHING HOUSE
٢

27,030 BD ARABIAN
IMPRESSIONS DESIGN 
& PUBLIC RELAT

٣

121,212 BD AWAL PRESS ٤
167,154 المجموع (د.ب.):

طباعة وشراء الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي مناقصة M/20/2018 ١

103,600 BD AWAL STATIONERY ١ مناقصة خاصة بطباعة وشراء كتب اللغة االنجليزية لمرحلة التعليم الثانوي  مناقصة M/21/2018 ٢

3,078.900 BD
27,032 BD

SOURCE TRADING 
CENTER

١

8,532 BD PURE SUPPORT 
ELECTRONCS CO 

٢

38,642.900 المجموع (د.ب.):

توفير احتياجات مراكز مصادر التعلم ( أجهزة) مناقصة M/61/2016 ٣

216,300 GB
P

PEARSON EDUCATION 
LIMITED

١ PEARSON - EDUCATION  التعاقد المباشر مع مؤسسة
 LIMITED

مناقصة M/1/2018 ٤

275,940 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ مناقصة اســتبدال المكيفات المركزية القديمة بمعهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا 
بالبسيتين

مناقصة  M-2017-46 ٥

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

25,480 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

١

17,700 BD SOURCE TRADING 
CENTER

٢

24,300 BD JASSIM AL MUTAWA 
SHOWROOM

٣

118,260 BD AWAL STATIONERY ٤
314,260 BD ALI AHMED BUKANNAN 

& SONS WLL
٥

500,000 المجموع (د.ب.):

توفير أثاث مناقصة 05/2018 ١

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

135,134 BD AL-AMIN MEDICAL & 
INSTRUMENT CO. - 
ALBAH

١ شراء مستلزمات طبية مع توفير أجهزة مجانية لجراحة اعتام عدسة العين 
والشبكية لمدة أربع سنوات

مناقصة  MOH/104/2017 ١

71,820 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ توفير خدمات عدد 7 مستخدم بمجمع السلمانية الطبي لمدة 3 سنوات مناقصة  MOH/124/2017 ٢

74,905.600 BD HASHIM PHARMACY ١ IMMUNOGLOBULIN HUMAN 5% 100ML - شراء و 
توفير دواء مخزن حسب سعر المناقصة الوطنية للشراء الموحد لألدوية 

والمستلزمات الطبية

مناقصة TB/25706/2018 ٣

287,431.212 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

72,352.800 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN

٢

105,770.448 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN & BAHRAIN 
PHARMACY

٣

465,554.460 المجموع (د.ب.):

شراء وتوفير أدوية مخزنة زمن مصدر وحيد وحسب موافقة اللجنة 
الوطنية للشراء الموحد لألدوية والمستلزمات الطبية

مناقصة TB/25710/2018 ٤

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,984 BD ALMOAYED DATA 
GROUP

١ مشروع انشاء البنية التحتية بموقع استمرارية األعمال مناقصة HFR/01/2018 ١

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

967,000 CH
F

UNIVERSAL POSTAL 
UNION

١ REPLACEMENT OF BAHRAIN POST BACK - 
OFFICE SYSTEM - IPS PROJECT

مناقصة TB/25604/2018 ١

102,649.500 BD MIRACLE GRAPHICS 
CO

١ حملة الدعاية واإلعالن لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 مناقصة BIAS 2018/ 
95/2017

٢
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وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

923,456 BD AL AYAM PUBLICATION 
EST

١ MHZ 87.6 طرح ادارة و تشغيل القناة الترفيهية على الموجة اإلذاعية مزايدة INFO/15/2017 ١

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,022,489.580 BD GUDAIBIYA BUILDING 
CONSTRUCTION

١ مشروع إنشاء مركز الزالق الشبابي مناقصة RFPMYS/4/2018 ١
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 

اإعالن رقم )8( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر اأغ�شط�س 2018

اإعمـــاًل لأحكـــام املـــادة )37( مـــن املر�شوم بقانـــون رقم )36( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن تنظيم 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الشركة العامة للدواجن
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,660 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد أعالف صيصان بياضة مناقصة 4/2018 ١

340,000 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد 2400 طن علف دجاج بياض مناقصة 3/2018 ٢

المجلس األعلى للصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

85,000 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١  CITYNEON لتنظيم المئتمر والمعرض الخليجي األول للتأمين الصحي
التعاقد المباشر مع شركة

مناقصة TB/25828/2018 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

297,760 BD GULF SERVICES CO ١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
 108/05/2018

١

50,700 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوحات توزيع الصمامات مناقصة TC/MH/PT-
119/05/2018

٢

667,026.797 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١

4,645 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

٢

671,671.797 المجموع (د.ب.):

أنابيب حديد الدكتايل مناقصة TC/FN/PT-
 084/04/2018

٣

248,316 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
 121/05/2018

٤

31,320 BD PAN ARAB MARKETING 
& AGENT CO

١ SODIUM CARBONATE (ONE ITEM)
SAP REF:6000069984/NSN:W3768-00-07081

مناقصة SP/HM/CS-
025/02/2018

٥

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

195,000 BD KPMG/FAKHRO ١ تطوير إطار عمل تمكين للتدريب و تقييم الشهادات مناقصة LF-164 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

225,000 EU
R

PERONI MIDDLE EAST 
FZCO

١ امداد لقطع غيار بيروني لمشروع وحدة تجفيف الغاز مناقصة RFP/Tatweer/99/2
 017

١

89,873 BD EXCEED IT SERVICES ١ توفير خدمة تشكيل وتنفيذ مشروع ترحيل برامج الويندوز 10 لحواسيب 
الشركة

مناقصة RFP/Tatweer/127/
2018

٢

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

190,080 BD VIBRANT SERVICES ١ تنفيذ خدمات صيانة وتجميل الحدائق والمساحات الخضراء في مطار 
البحرين الدولي

مناقصة  BAC/217/2018 ١

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

70,004 BD ARKEMA ١ مناقصة طلب شراء ثنائي ميثيل ديسولفيد لوحدة الديزل منزوع الكبريت 
بالهيدروجين رقم 2 التي ستقام في شهر نوفمبر 2018 لعمليات اإليقاف 

والفحص الكبرى

مناقصة Q096104 ١

142,997 BD RAFFA
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO

١ CONSTRUCTION WORKS FOR PROJECT 
ENHANCEMENT OF BANAGAS NAPHTHA 

SYSTEM FOR HANDLING HIGHER FLOW RATES

مناقصة T180061 ٢

31/08/2018إلـى:01/08/2018من:
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

329,082 BD ALJISHI EST. W.L.L ١ SUPPLY OF MEDICAL ITEMS مناقصة (49)Q094481 ٣

409,840 BD VALVOLINE LLC ١ االختبار التقني لزيوت التشحيم األساسية في بابكو مناقصة T180017 (MKTG) ٤

447,782 BD ANABEEB ١ توفير خدمة مناوله المحفز لمزدوجه المضجع وتوفير خدمة تصليح 
وخراطه في الموقع على مفاعل مزدوج المضجع.

مناقصة T180050 ٥

188,530 BD BAHRAIN WORKSHOP 
CO

١ شراء قطع غيار دريسر راند مناقصة Q098085 ٦

98,600 BD AL MOAYYED 
SECURITY

١ تجميع  النقود من محطات تزويد الوقود والخدمات مناقصة (24) T180069 ٧

172,889.349 BD JAFFAR PHARMACY ١ SUPPLY OF MEDICAL ITEMS مناقصة (49)Q094479 ٨

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

141,454 BD CLUTTONS ١ تعيين وسيط لتقييم و بيع اصول شركة طيران الخليج مناقصة BTB-18-03-1802 ١

707,477 US
D

UTC AEROSPACE 
SYSTEM COMPANY

١ شراء عدة تغيير محرك الطائرة من طراز ايرباص321 & 320 مناقصة BTB-18-4-1819 ٢

250,363.090 US
D

HONEYWELL
AEROSPACE

١ -A320  -3 شراء قطع غيار المحركات ليب من طيراز سي اف ام 
لطائرات

مناقصة BTB-18-04-1830 ٣

161,506 BD GOLD AWIN LEOVIC 
GROUP

١ SUPPLY OF BLANKETS FOR ECONOMY CLASS مناقصة BTB-18-03-1809 ٤

88,020 US
D

SILK WAY TECHNICS ١ الدعم الفني والصيانة في مطار باكو الدولي – أذربيجان مناقصة BTB-18-4-1827 ٥

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

56,767 BD FINANCIAL TIME (FT) ١ التعاقد المباشر مع FINANCIAL TIMES للترويج عن مملكة البحرين مناقصة TB/25824/2018 ١

180,000 BD BOSTON CONSULTING 
GROUP

١ تعيين شركة استشارية لدراسة جدوى إنشاء شركة لتزويد القطاع الصناعي 
INDUSTRY 4.0  بحلول

مناقصة RFP/02-2018/005 ٢

910,984 BD HOUSE OF TRAVEL ١ تعيين وكالة سفريات لمجلس التنمية االقتصادية مناقصة RFP/04-2018/011 ٣

مجلس الشورى
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

30,900 BD BAHRAIN
TELECOMMUNICATION
S COMPANY

١ تعاقد مجلس الشورى مع شركة بتلكو لالتصاالت لتقديم خدمة خط التبديل 
(MPLS) متعدد البروتوكوالت باستخدام المؤشرات التعريفية

مناقصة TB/25860/2018 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,241 BD AGILITY ١ شحن أثاث اجتماعات الدورة (42) للجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مناقصة TB/25691/2018 ١

325,000 BD CHRISTIAN KEREZ ١ مشاركة هيئة البحرين للثقافة واآلثار في معرض اكسبو دبي 2020 مناقصة TB/25823/2018 ٢

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

261,458 BD SEVEN BRANDS 
BAHRAIN - FOREIGN 
BRANCH

١ تخطيط وشراء وسائل اإلعالم في دول مجلس التعاون الخليجي مناقصة BTEA75/2018 ١

180,000 BD شركة فالكون ايركرافت ريسايكلنغ ١ مشروع إنشاء منتزه بحري تحت الماء (تنظيف وتفكيك محتوى الطائرة) مناقصة TB/25820/2018 ٢

123,000 BD SEVEN BRANDS 
BAHRAIN - FOREIGN 
BRANCH

١ الشخصيات األكثر تأثيرا على منصات التواصل االجتماعي في االسواق 
الدولية تحت شعار البحرين بلدنا بلدكم

مناقصة BTEA 73/2018 ٣

109,432 EU
R

REED EXHIBITIONS ١ (IBTM) 2018 حجز أرضية معرض برشلونة مناقصة TB/25832/2018 ٤

160,000 BD ADVIS AVIA ١ مشروع إنشاء منتزه بحري تحت الماء مناقصة TB/25712/2018 ٥

هيئة التشريع والرأي القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

61,800 BD NEXCEL COMPUTER 
SOLUTIONS

١ شراء أجهزة كمبيوتر LAPTOPS لمشروع االنتخابات النيابية والبلدية 
2018

مناقصة RFQ-
LLOC/2018/1

١
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هيئة التشريع والرأي القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10,039 BD جريدة اخبار الخليج ١
9,108 BD AL AYAM PUBLICATION 

EST
٢

8,320 BD صحيفة الوطن ٣
8,000 BD صحيفة البالد ٤

35,467 المجموع (د.ب.):

الشراء المباشر لخدمة اإلعالن في الصحف اليومية لمشروع األنتخابات 
النيابية والبلدية لعام 2018

مناقصة TB/25883/2018 ٢

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

36,600 BD GULF COMPUTER 
SERVICES

١ تزويد و تركيب  و تدشين نظام  نقاط  البيع  مع  ملحقاتها  بالتجزئة  مناقصة PP-ISD-2018-092 ١

998,541 BD SAUDI CABLE CO. ١ توريد كابالت ذات جهد 66 كيلوفولت لتطويرمشروع الفاتح مناقصة SP/HM/PM-
134/05/2018

٢

47,478,576.16
0

BD LS CABLE LIMITED, 
SOUTH KOREA

١

53,266,381.93
8

BD VISCAS
CORPORATION, JAPAN

٢

100,744,958.098 المجموع (د.ب.):

أعمال الخطوط االرضية لمحطة رأس القرين جهد 400 كيلوفولت مناقصة 4663/2017/3100 ٣

9,000 BD MUHARRAQ DIVING 
SERVICES

١

21,000 BD BAHRAIN
MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES

٢

30,000 المجموع (د.ب.):

القيام بعمليات الصيانة للكابالت البحرية لنقل الكهرباء مناقصة PP--2018-030
 ETD

٤

440,000 BD EMCO CO ١ AMI تزويد نظام لعدادات المياه الذكية الموجودة في منطقة الرفاع 
(الحنينية، بوكوارة و الحجيات)- المرحلة األولى

مناقصة PP--2018-053
 WDD

٥

60,000 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١ استئجار عدد (5) سيارات صالون ولمدة خمس (5) سنوات- استئجار رقم 
71-

مناقصة RP--2018-109
FRSD

٦

1,284,784.030 BD GE GRID SOLUTIONS ١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و 66 كيلوفولت لألعوام 
 2012-2016

بناء محطة ساحل الزالق لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت ومحطة صدد 
لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت في المحافظة الجنوبية

ترسية أعمال تصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية جهد 66 كيلوفولت

مناقصة 4679/2018/3100 ٧

78,960 BD MASKATI
COMMERCIAL
SERVICES

١ تقديم خدمات الصيانة واإلصالحات الطارئة للمحطات الفرعية ذات الجهد 
66 كيلو فولت – لمدة عامين

مناقصة RP--2017-193
 ETD

٨

103,982 BD NASSER ABD 
MOHAMMED B.S.C
(CLOSED)

١

105,000 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

٢

44,688 BD RAMSIS ENGINEERING ٣
253,670 المجموع (د.ب.):

أعمال الصيانة الخارجية لخزانات المياه بمحطة المحرق و الحد و السلمانية 
لخلط المياه.

مناقصة PM--2017-237
WTD

٩

190,127.700 BD SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS

١ "إنشاء سور من الجدران السابقة الصب
(PRE-CAST)  ( تصميم و بناء) 

و تجديد غرفة الحرس في محطة مدينة حمد لنقل المياه"

مناقصة PP--2018-094
FRSD

١٠

1,110,748.051 BD SAUDI CABLE CO. ١ توريد كابالت ذات جهد 66 كيلوفولت و ملحقاتها لتطوير إدارة نقل 
الكهرباء - المرحلة الرابعة

مناقصة SP/HM/PM-
 150/06/2018

١١

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

329,884.005 BD A.AHMED NASS 
CONTRACTING CO.

١ إعادة تأهيل شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان (من تقاطع مينا سلمان إلى 
شارع الحوض الجاف)

مناقصة RDS-17/0026 ١

5,507,964 BD AZMEEL
CONTRACTING
COMPANY

١ تطوير المدخل المؤدي الى مطار البحرين الدولي - المرحلة األولى مناقصة RDS-17/0047 ٢
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,000 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
CONT. & TRAD. EST

١

60,000 BD ORANGE
CONTRACTING

٢

60,000 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٣

60,000 BD BUALLAI BUILDING 
MAINTENANCE EST

٤

60,000 BD AFAAQ ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL

٥

60,000 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

٦

360,000 المجموع (د.ب.):

توفير صهاريج لشفط مياه االمطار و الحاالت الطارئة مناقصة SES-16/0032 ٣

498,470 BD HAJI HASSAN GROUP ١ مشاريع الطرق - مدخل طريق الى القاعدة البحرية األمريكية من جسر 
الشيخ خليفة بن سلمان السريع - مجمع 324-342

مناقصة RDS-17/0034 ٤

85,996.500 BD P2M MIDDEL EAST - 
FOREIGN BRANCH

١ مشروع الخدمات االستشارية لتصميم الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف 
الصحي المعالجة في منطقة الحد في مجمع رقم 111 و 112 و 114

مناقصة SES-17/0041 ٥

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

157,437.182 BD SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS

١ مشروع ممشى إسكان قاللي مناقصة MUN/CMS/05/201
 8

١

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

208,416 BD
152,064 BD

97,440 BD
97,440 BD

KANOO VEHICLE 
LEASING

١

544,000 BD BAHRAIN LIMO ٢
120,960 BD

32,832 BD
45,888 BD
12,144 BD

ZAYANI LEASING W. L. 
L

٣

46,032 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

٤

1,357,216 المجموع (د.ب.):

استئجار حافالت ومركبات وشاحنات وحافالت مع سواق لوزارة التربية 
والتعليم

مناقصة S-2018-24 ١

443.600 BD AWAL STATIONERY ١
8,203.178 BD GULF HOUSE MEDICAL 

SYSTEM W.L.L
٢

4,255.375 BD LEARNING
RESOURCES
NETWORK - LEARN

٣

1,390.140 BD TECHNOCHEM
TRADING

٤

11,907.980 BD MANAMA SCIENTIFIC 
CO

٥

26,200.273 المجموع (د.ب.):

توفير احتياجات مختبرات العلوم (أجهزة ومعدات) في المدرسة الشاملة 
للبنات بجو

مناقصة M/59/2017 ٢

16,239 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

١

4,438.300 BD I WORLD CONNECT ٢
174,202 BD COMPUTER WORLD ٣

1,362 BD ALMOAYYED
COMMERCIAL
SERVICES

٤

3,150 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

٥

199,391.3 المجموع (د.ب.):

توفير أجهزة تقنية المعلومات للمدارس مناقصة M/79/2017 ٣
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

53,020 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ LEASING FOR COMPUTER EQUIPMENT 2013 
FOR 4 YEARS

مناقصة MOH/137/2013 ١

280,800 BD TALAL ABU GHAZALE 
CONSULTING

١ مناقصة توفير خدمات 8 مدققين معارين للتدقيق الداخلي بوزارة الصحة مناقصة MOH/120/2018 ٢

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

59,520 BD MANAZEL
CONSTRUCTION

١ التنظيف والضيافة مناقصة MOIA/1/2018 ١

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,442,697.500 BD CUSHMAN & 
WAKEFIELD ( 
BAHRAIN) W.L.L

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

الوطني للضرائب

مناقصة TB/25863/2018 ١

31,088.850 BD الشرقية إلنتاج اإلسفلت والخرسانة  ١ صيانة مبنى مواقف السيارات بالوزارة مناقصة TB/25864/2018 ٢

112,755 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ توفير برمجيات EXCEL4APPS إلعداد تقارير النظام المالي المركزي مناقصة TB/25731/2018 ٣

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

206,119 BD INC SYSTEM 
INTEGRATIONS

١ توفير متطلبات الترقية التقنية للبُنية التحتية ألنظمة البث مناقصة INFO/5/2018 ١

1,939,000 BD APCO WORLDWIDE 
LLC

١ NCC انشاء مركز االتصال الوطني مناقصة TB/20711/2015 ٢

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

62,158.950 BD GLOBAL
CONSULTANCY HOUSE

١ تركيب كاميرات أمنية لبعض المنشآت والمباني التابعة لوزارة شؤون 
الشباب والرياضة

مناقصة  RFPMYS/5/2018 ١

39,800 BD AL AALI ENGINEERING ١ خدمات استشارية لتطوير صالة الجفير الرياضية مناقصة RFPMYS/12/2018 ٢
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 

اإعالن رقم )9( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر �شبتمرب 2018

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

املناق�شات  تن�شر  احلكومية  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن 

الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الشركة القابضة للنفط والغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

85,750 BD ENYO LLP ١ التحكيم المتعلق بشركة البحرين لزيت األساس للتشحيم طلب تمديد عقد 
مراجعة الوثائق لصالح الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب. (م) وشركة 

نفط البحرين ش.م.ب. (م)

مناقصة TB/26018/2018 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,000 BD SILVER STAR OIL AND 
GAS SOLUTIONS

١ أمتار المياه االلكترونية مناقصة TC/MM/PT-
163/07/2018

١

102,000 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت أرضية مناقصة TC/MM/PT-
118/05/2018

٢

38,800 BD EUROTURBINE S.P.C ١
26,550 BD GULF SERVICES CO ٢

65,350 المجموع (د.ب.):

موصالت ومواد كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
 122/05/2018

٣

52,486.645 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ ادوات مياه لألنابيب الفوالاذية ولوازمها مناقصة TC/AK/PT-
132/05/2018

٤

30,393 BD JADAWEL TRADING 
EST

١ مؤشر كهربائي مناقصة TC/MH/PT-
139/05/2018

٥

35,240 BD GULF SERVICES CO ١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/MM/PT-
138/05/2018

٦

1,375,250 BD TBEA SHANDONG 
LUNENG TAISHAN 
CABLE CO. LTD, CHINA

١ توريد كابالت كهربائية ذات جهد 220 كيلو فولت و ملحقاتها الستخدامها 
في تطوير إدارة نقل الكهرباء 2019-2018

مناقصة SP/HM/PM-
159/07/2018

٧

2,349.053 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١

90,024.624 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

٢

92,373.677 المجموع (د.ب.):

أنابيب حديد الدكتايل مع اكسسواراتها مناقصة TC/NH/PT-
131/05/2018

٨

2,588,124 BD GULF SERVICES CO ١
1,109,196 BD UNIVERSAL ELECTRO 

ENGINEERING - 
UNEECO

٢

3,697,320 المجموع (د.ب.):

مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
 112/05/2018

٩

34,336.615 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ BEND, FLANGE (7 ITEMS) مناقصة TC/MH/CS-
169/07/2018

١٠

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

118,510 BD MOHAMED ALGHARIB 
ARCHITECTS & 
ENGINEERS

١ تعيين استشاري رئيسي لمشروع مواقف سيارات متعدد األدوار في 
السلمانية

مناقصة EDAMAH/ES/20/2
 018

١

شركة الجنوب للسياحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

137,000 BD شركة اتش الظاعن للقوارب ١ الشراء المباشر من شركة اتش الظاعن للقوارب مناقصة TB/25994/2018 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

121,200 BD AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP

١ توريد اجهزة الكمبيوتر المحمول والثابت و الشاشات مناقصة RFP/Tatweer/146/
2018

١

30/09/2018إلـى:01/09/2018من:
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شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

186,650 EU
R

VENTIL MIDDLE EAST 
FZE

١ توريد أجهزة ومعدات الورشة الجديدة - الصمامات مناقصة RFP/Tatweer/135/
 2018

٢

1,653,995 US
D

ISIT WLL ١ توريد شبكة تطبيقات مع جميع مستلزمات البرامج المرافقة مناقصة RFP/Tatweer/151/
2018

٣

381,769 BD NAJAD ALUMINIUM & 
IRON CO

١ SALE OF MIXED MATAL SCRAP (LIGHT & 
HEAVY)

مزايدة TB/26028/2018 ٤

269,877 BD HAMMAD
INFORMATION
TECHNOLOGIES

١ عقد زمني لتوفير نظام مراقبة المركبات والخدمات المرتبطة بها مناقصة RFP/Tatweer/100/
 2017

٥

2,349,015.900 BD MOHAMED
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR

١ توليد الطاقة المؤقتة مناقصة TP-262-2018 ٦

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

168,000 BD BAHRAIN SPECIALIST 
HOSPITAL

١ طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل عيادة المطار مناقصة BAC/214/2018 ١

91,680 BD SILAH GULF W L L ١ األستعانة بجهة خارجية لتشغيل مركز أتصال استعالمات مطار البحرين 
الدولي و الصوت االعالني بمبني المسافرين

مناقصة  BAC/215/2018 ٢

1,752,232 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ توريد العمالة الالزمة إلدارة عربات نقل األمتعة وحمّالين في مطار 
البحرين الدولي

مناقصة  BAC/218/2018 ٣

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

510,843.110 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ SUPPLY OF MEDICAL ITEMS مناقصة (49)Q094482 ١

90,495 BD NEWTECH
INTERNATIONAL

١ توفير خدمات إختصاصية الحماية الكاثودية مناقصة (39)T170132 ٢

363,016.080 US
D

INNOSPEC LTD ١ تزويد مواد  تضاف إلي الديزل مناقصة Q098834 ٣

738,193.356 BD ALMOAYYED
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١

738,193.356 BD COMSIP AL A"ALI ٢
1,476,386.712 المجموع (د.ب.):

توفير خدمات األالت الدقيقة للتحكم في العمليات مناقصة (39)T180022 ٤

شركة هال بحرين للضيافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

300,000 BD BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS

١ خدمات التموين لقاعات هال بحرين في مطار البحرين الدولي مناقصة RFP/HALA/01/20
18

١

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

244,326 BD DIAMOND HOTEL 
PHILIPPINES

١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN MANILA مناقصة BTB-17-11-1725 ١

260,000 US
D

ADVANCED
ATOMIZATION
TECHNOLOGIES LLC

١ شراء قطع غيار لمحركات سي اف ام لطراز ليب لطائرات 320 القائمه 
االولى

مناقصة BTB-18-04-1828 ٢

108,594.800 BD SAFRAN NACELLES ١ AIRBUS A320 & A321 NEO INITIAL 
PROVISIONING OF NACELLE SPARES

مناقصة BTB-18-4-1847 ٣

55,685 BD MILLET
INTERNATIONAL
ARCHITECTURE ENG.

١ تعيين استشاري هندسي لقاعة رجال االعمال في مبنى مطار البحرين 
الدولي الجديد

مناقصة  BTB-17-04-1662 ٤

44,516 BD EGYPTAIR
MAINTENANCE & 
ENGINEERING

١ الدعم الفني والصيانة في مطار االسكندرية الدولي – مصر مناقصة BTB-18-4-1834 ٥

33,930 BD EGYPTAIR
MAINTENANCE & 
ENGINEERING

١ الدعم الفني والصيانة في مطار شرم الشيخ الدولي – مصر مناقصة BTB-18-4-1832 ٦

50,274 BD AIR WORKS INDIA ١ الدعم الفني والصيانة في مطار بنغالور الدولي – الهند مناقصة BTB-18-6-1857 ٧

95,654 BD ZIBO RAINBOW 
AIRLINE APPLIANCE

١ SUPPLYING PLASTIC CUTLERY FOR ECONOMY 
CLASS

مناقصة BTB-18-03-1808 ٨
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مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

201,000 BD CONSULUM BAHRAIN 
CO

١

1,563,904 BD APCO WORLDWIDE 
LLC

٢

1,764,904 المجموع (د.ب.):

تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة مناقصة EDB/RFP/11-
 2017/97

١

265,000 BD MEDIA
INTERNATIONAL
SERVICES

١ التعاقد مع الوكيل المعتمد والحصري لقناة الـ CNN العالمية مناقصة TB/24561/2017 ٢

مجلس النواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

72,000 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

١ مشروع نظام المضبطة األلكترونية مناقصة TB/25993/2018 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

280,800 BD UNITAG ١ توفير خدمات النظافة لعدد 3 مباني تابعة لهيئة البحرين للثقافة واآلثار مناقصة J2-2018 ١

80,000 EU
R

PASION TURCA, S.L. ١ STAR GALA عرض باليه مناقصة TB/25968/2018 ٢

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

98,008.272 BD CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS

١ استبدال عدد 20 وحدة عكس الجهد الكهربائي بمحطات نقل الكهرباء مناقصة PP--2017-238
ETD

١

2,300,000 BD GCC
INTERCONNECTION
AUTHORITY

١ REMEDIAL مشروع انشائ خطط العمل التصحيحية - رقم 3 / 
ACTION SCHEMES 3

مناقصة TB/25979/2018 ٢

277,903.500 BD HERTEL MSL CO. W.L.L ١ أعمال الصيانة الداخلية للخزانات األرضية رقم 4 و 5 و 6  بمحطات ضخ 
المياه المحالة التابعة لنقل المياه.

مناقصة PM--2018-026
WTD

٣

115,584 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ OUTSOURCING ONE SAP EAM CONSULTANT 
FOR A PERIOD OF 2 YEARS

مناقصة RM-ISD-2018-052 ٤

50,940 BD JALAL IONICS CO ١ تزويد مياه الشرب المعبأة ومبرداتها لمدة 3 سنوات مناقصة RP--2018-118
FRSD

٥

1,854,497.920 BD HYUNDAI ELECTRIC & 
ENERGY SYSTEMS CO.

١ ممشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و66 كيلوفولت لألعوام 
2012-2016 / بناء عدد 3 محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد 

المشروع الجديد لشركة نفط البحرين (بابكو) بالكهرباء - ترسية أعمال 
تصنيع وتركيب محوالت الطاقة جهد 66 كيلوفولت 

مناقصة 4671/2018/3100 ٦

293,125.009 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و66 كيلوفولت لألعوام 
2012-2016 / بناء عدد 3 محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد 

المشروع الجديد لشركة نفط البحرين (بابكو) بالكهرباء - ترسية أعمال 
مناقصة أعمال توريد وتركيب وحدات االتصاالت

مناقصة TB/26033/2018 ٧

433,620 BD MICRO CENTER ١ PROVIDE ELA (ENTERPRISE LICENSE 
AGREEMENT) FOR ESRI GIS LICENSES FOR 

THREE YEARS

مناقصة RS-GIS-2018-089 ٨

93,933 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ إصالح وتجديد البطانة الداخلية السفلية لغرفة االحتراق التابعة للتوربين 
الغازي نوع 13 دي أم –الستوم محطة الرفاع

مناقصة PM--2017-086
EPD

٩

7,850 BD BUREAU VERITAS ١ تعيين  شركة استشارية متخصصة (طرف ثالث)  لمشروع استبدال  
المحوالت بمحطة الرفاع

مناقصة PM--2018-057
EPD

١٠

113,520 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١

14,256 BD KANOO VEHICLE 
LEASING

٢

127,776 المجموع (د.ب.):

استئجار رافعات شوكية - استئجار رقم ( 70) لمدة (4) سنوات. مناقصة RP--2018-097
FRSD

١١

100,000 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND - 
ESBI

١ إنشاء محطة تجريبية إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة - عقد الخدمات 
ESBIاالستشارية للمشروع - طلب الموافقة على التعاقد المباشر مع شركة

 للخدمات االستشارية لألعمال المتبقية في المشروع

مناقصة 4601/2010/3100 ١٢

6,293,369.386 BD LS CABLE LIMITED, 
SOUTH KOREA

١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و 66 كيلوفولت لألعوام 
2012-2016

تصنيع وتوصيل وفحص كابالت جهد 220 كيلوفولتا

مناقصة 4672/2018/3100 ١٣

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,000,000 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ عقد توفير بطاقة الهوية مناقصة iGA/2018/13 ١
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هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,364.200 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١ مناقصة خدمة تأجير السيارات مناقصة iGA/2017/05 ٢

172,716 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ مناقصة خدمات تنظيف لمباني الهئية  iGA/2017/06 ٣

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

68,000 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ مناقصة دولية للحصول على نظام إدارة المعلومات المالية مناقصة TRA/RFP/2018/05
0

١

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,070,161.790 SA
R

شركة الفنار السعودية ١ برنامج التنمية الخليجي - منحة المملكة العربية السعودية الشقيقة
طلب الموافقة على التعاقد لتوريد المواد الكهربائية سعودية الصنع

مناقصة TB/26045/2018 ١

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

477,237.422 BD CROWN ELECTRO 
MECHANICAL
SERVICES

١ شبكة تصريف مياه األمطار بمنطقة وادي السيل – مجمع924 مناقصة SES-17/0039 ١

13,750,000 BD AL GHANIM 
INTERNATIONAL CO. 
W.L.L JV

١ توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير تقاطعه مع شارع الشيخ 
عيسى بن سلمان - )الحزمة األولى: تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان، المرحلة األولى – جسر االنعطاف لليسار)

مناقصة RDS-17/0028 ٢

385,800.100 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

١ مشاريع الصرف الصحي - إدارة وصيانة خدمات شبكات مياه الصرف 
SES-16-14-501 الصحي المعالجة - مشروع

مناقصة SES-16/0045 ٣

19,358.057 BD MWH KHONJI ١ الخدمات االستشارية لتقليل استهالك الطاقة في محطات ضخ مياه الصرف 
الصحي المعالجة

مناقصة SES-18/0006 ٤

146,990 BD AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP

١ شراء أجهزة حاسب آلي مكتبية و أجهزة حاسب آلي محمول مناقصة ITD/02/2018 ٥

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

422,400 BD AL OMRAN CLEANING ١ توفير منظفين لمجمع شئون الزراعة والمرافق التابعة لها مناقصة MUN/05/HR/2017 ١

2,318,717 BD MIDDLE EAST MEDIA 
MARKETING CO

١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية لعدد 180  موقع من نوع موبيز  بنطاق امانة 
العاصمة

مناقصة MUN/CM/A14/201
 7

٢

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

53,550 BD DAR AKHBAR AL 
KHALEEJ PRESS CO

١ توفير وطباعة حقيبة أنشطة مادة التصميم والتقانة للصف األول االبتدائي 
(زمنية لثالث سنوات)

مناقصة M/81/2017 ١

100,989.300 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ التعاقد المباشر مع شركة المؤيد للكمبيوتر لشراء منتجات سيسكو لمدرسة 
الشيخة موزة بنت حمد الشاملة للبنات بمنطقة جو

مناقصة TB/26017/2018 ٢

655,344 BD COMPUTER WORLD ١ استبدال أجهزة الحاسب اآللي في صفوف تقنية المعلومات في المدارس 
المرحلة الثانية والثالثة من مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل

مناقصة M/62/2016 ٣
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10,169.145 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١

492,806.869 BD ALJISHI EST. W.L.L ٢
2,835 BD AWAL PHARMACY ٣

233,739.475 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٤

178,908.912 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٥

5,605.740 BD FOROOGHI PHARMACY ٦
435,556.510 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE
٧

197,134.560 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٨

52,052.994 BD HASHIM PHARMACY ٩
109,304.294 BD JAFFAR PHARMACY ١٠

11,529 BD NASSER PHARMACY ١١
236,283.342 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
١٢

7,397,988 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN

١٣

1,026,592.245 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN & BAHRAIN 
PHARMACY

١٤

13,419 BD VERVE HUMAN CARE 
LABORATORIES

١٥

10,403,925.086 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون 

مناقصة GHC-40/2018 ١

46,790 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ استبدال وحدة السحب الهواء الطبية في مجمع السلمانية الطبي مناقصة MOH/105/2018 ٢

13,194 BD SYSCON TRADING & 
MECHANICAL
SERVICES CO

١

4,680 BD MADARIS TRADING ٢
10,880 BD YOUSUF MAHMOOD 

HUSAIN
٣

65,556 BD GULF HEALTH 
SERVICES

٤

107,200 BD BLACK SEA TRADING ٥
33,000 BD ABDUL RAHMAN & 

EBRAHIM MOHD 
AJOOR & CO

٦

234,510 المجموع (د.ب.):

تزويد أقمشة و بياضات مناقصة  MOH/030/2016 ٣

23,910 BD FOROOGHI PHARMACY ١ إستبدال نظام قياس كثافة هشاشة العظام المعدنية مناقصة MOH/114/2018 ٤

94,310 BD GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١ استبدال لوحة التوزيع الكهربائية و أعمال كهربائية مختلفة لعدة منشآت 
صحية بوزارة الصحة

مناقصة MOH/103/2018 ٥

49,988 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ استبدال لوحة التحكم الكهربائية االتوماتكية  بمجمع السلمانية الطبي مناقصة  MOH/107/2018 ٦

273,799.500 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ ELOSULFASE ALFA - شراء و توفير دواء مخزن
5MG/5GML- حسب الترسية في المناقصة الوطنية للشراء الموحد 

لألدوية

مناقصة TB/26070/2018 ٧

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

115,766 BD AL MANAR PRESS ١ توفير وتوريد مطبوعات لوزارة العدل لمدة سنتين مناقصة 2018/6 ١

119,882.500 BD GULF COMPUTER 
SERVICES

١ توفير وتوصيل أجهزة كمبوتر ومستلزماتها لوزارة العدل مدة سنتين مناقصة 2018/7 ٢

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

500,000 BD STEPS
REHABILITATION
CENTER

١ إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل األرشادي لذوي الشلل الدماغي 
واإلعاقة الذهنية الشديدة

مناقصة E036/2018 ١
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وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,105.670 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي 
المركزي

مناقصة TB/26019/2018 ١

70,000 EU
R

رضا الحمزاوي ١ اإلستعانة بخبير في مجال التفاقيات متعددة األطراف مناقصة TB/26063/2018 ٢

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

470,200 BD AVITECH GMBH ١ مشروع توسعة وتطوير أنظمة معلومات الطيران بمملكة البحرين 
الستضافة النطاق المتكامل لخطط الطيران بدول مجلس التعاون

مناقصة MTT/AND/06/201
8

١

47,000 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

١ SCHEDULE SHIFT/ROSTER SYSTEM FOR 
BAHRAIN ATC

مناقصة TB/26075/2018 ٢

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

24,700 BD SANAD ENGINEERING ١ الخدمات االستشارية لمشروع إنشاء مركز الرفاع النموذجي مناقصة RFPMYS/3/2108 ١

95,194 BD MIRACLE GRAPHICS 
CO

١ هوية وطباعة وتسويق المهرجان الشبابي الدولي ألهداف التنمية المستدامة مناقصة RFPMYS/18/2018 ٢

127,950 BD مركز وينرز لكرة القدم ١ طلب التعاقد المباشر مع مركز وينرز لتنفيذ مشروع المنح والبعثات 
الرياضية

مناقصة TB/26071/2018 ٣

199,600 BD STUDIO MASTER ١ تجهيزات المهرجان الشبابي الدولي ألهداف التنمية المستدامة مناقصة RFPMYS/19/2018 ٤
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 

اإعالن رقم )10( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر اكتوبر 2018

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

املناق�شات  تن�شر  احلكومية  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن 

الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

المجلس األعلى للصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,006 BD شركة خدمات االنظمة المتكاملة ١ التعاقد الزمني المباشر لشراء مستلزمات طابعات التراخيص مناقصة TB/26199/2018 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

11,920 BD ALMOAYYED
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١

24,743.232 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

٢

36,663.232 المجموع (د.ب.):

صمامات مناقصة TC/MK/PT-
117/05/2018

١

40,000 BD ALBAIT FURNISHING 
B.S.C (CLOSED)

١ LUMINAIRE, LED مناقصة TC/MK/CS-
128/05/2018

٢

136,024 BD EUROPEAN
ELECTRICAL
EQUIPMENTS

١ قواطع الدائرة الكهربائية مناقصة TC/MK/PT-
186/07/2018

٣

72,045 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت أرضية مناقصة TC/MH/PT-
197/08/2018

٤

35,340 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
151/06/2018

٥

76,950 BD PH TRADING ١ وحدة إتصاالت مناقصة TC/AH/PT-
181/07/2018

٦

30,097.850 BD BUKAMAL ١ اقفال كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
183/07/2018

٧

961,531.560 BD AL-KHAJAH
ESTABLISHMENT AND 
FACTORIES

١ قواطع الدائرة الكهربائية مناقصة TC/MH/PT-
113/05/2018

٨

404,544 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوحات توزيع الصمامات مناقصة TC/FN/PT-
114/05/2018

٩

74,000 BD AL-KHAJAH
ESTABLISHMENT AND 
FACTORIES

١ أبواب فوالذية مناقصة TC/AH/PT-
152/06/2018

١٠

36,900 BD INTERNATIONAL
TRADING HOUSE

١ DOOR WITH FRAME مناقصة TC/FN/PT-
164/07/2018

١١

552,000 BD ALBAIT FURNISHING 
B.S.C (CLOSED)

١ مصابيح إلنارة الشوارع مناقصة TC/AH/PT-
 106/05/2018

١٢

235,000 BD AL BAKALI GENERAL 
TRADING CO

١ مضخة مياه البحر لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
167/07/2018

١٣

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

89,421.449 BD JOHN CRANE MIDDLE 
EAST FZE

١ فحص واختبار وتجديد موانع تسرب الغاز لمحطة ضغط الغاز رقم 6 مناقصة TB18/03009T-
AMA

١

31/10/2018إلـى:01/10/2018من:
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تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,634.870 BD LE MERIDIAN HOTEL 
BAHRAIN CITY CENTER

١

59,365.020 BD WESTIN HOTEL 
BAHRAIN CITY CENTRE

٢

109,999.890 المجموع (د.ب.):

حجز فنادق لوفد المؤتمر العالمي لريادة األعمال 2019 مناقصة TB/26021/2018 ١

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,186.050 BD المركز االستشاري للشرق األوسط - 
ميكون

١ كتب دراسية وبصفة مستعجلة مناقصة TB/26146/2018 ١

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

216,990 BD PICO INTERNATIONAL ١ 2019  شراء األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني 2018 وجائزة 
البحرين الكبرى للفورمال وان

مناقصة BIC/03/2018 ١

334,008 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ مناقصة تزويد خدمات الدعم ألنظمة تقنية المعلومات بحلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/04/2018 ٢

ديوان رئيس الوزراء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

172,800 BD 70 CARS RENTAL 
W.L.L.

١ استئجار سيارات للديوان مناقصة TB/26143/2018 ١

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

728,619.202 BD NASS ASPHALT ١ تطوير بالج الجزائر – تعيين مقاول الستخراج وتوصيل الصخور مناقصة EDAMAH/ES/066/
2017

١

2,151,357.175 BD AL HASSANAIN CO ١ تعيين مقاول ألعمال تعديل واستصالح ساحل الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ببالج الجزائر

مناقصة EDAMAH/ES/041/
2018

٢

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

66,599 BD KANOO INFORMATION 
TECNOLOGY

١ SUPPLY OF FULL EMAIL SECURITY SOLUTION مناقصة RFP/Tatweer/157/
 2018

١

1,220,000 BD COMSIP AL A"ALI ١ ENGINEERING, PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION OF A THREE (3) MW SOLAR 

POWER PLANT

مناقصة RFP/Tatweer/116/
2018

٢

63,460 BD OREGON SYSTEMS 
SPC

١ OWL DATA-DIODES توريد نظام لألمن السايبر مناقصة RFP/Tatweer/140/
2018

٣

156,834 BD IWORLD CONNECT ١ زويد شركة تطوير للبترول بأجهزة آي فون 8 و آي فون أكس او مايعادلها مناقصة RFP/Tatweer/158/
 2018

٤

538,995 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ إعادة تشكيل أوراكل والخدمات المرتبطة بها مناقصة RFP/Tatweer/101/
 2017

٥

330,000 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY

١ عقد لثالث سنوات على حسب الطلب  لشراء وتوريد معدات الوقاية 
الشخصية

مناقصة RFP/Tatweer/138/
2018

٦

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,703,059.01
4

BD THALES
INTERNATIONAL
MIDDLE EAST

١ AIRPORT MODERNIZATION PROGRAM (AMP) AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY (ICT)CONTRACTOR 

PREQUALIFICATION

مناقصة BAC/96/2014 ١

178,500 BD VIVA BAHRAIN ١
150,500 BD BAHRAIN

TELECOMMUNICATION
S COMPANY

٢

150,000 BD ZAIN BAHRAIN B.S.C 
CLOSED

٣

479,000 المجموع (د.ب.):

تجهيز و تشغيل وإدارة من مقدمي خدمة االتصاالت مناقصة BAC/222/2018 ٢

29,166 BD IWORLD CONNECT ١ تعزيز نظام ERP لضريبة القيمة المضافة مناقصة  BAC/229/2018 ٣
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

144,500 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تقديم برمجيات فييم المتكاملة بعقد دعم وصيانة لمدة ثالث (3) سنوات مناقصة T180080 (ITD) ١

393,000 US
D

AL KHALIFA 
ADVERTISING AGENCY

١ شراء وتطبيق نظام اداره االصول االلكتروني الرشيف بابكو مناقصة T170015 ٢

209,950 EU
R

SCHMIDT-CLEMENS
SPAIN

١ توفير أنبوب المحفز لفرن التهذيب في وحدة الهيدروجين رقم 2 مناقصة (54) Q098745 ٣

4,700,000 GB
P

BRICK COURT 
CHAMBERS

١ LEGAL ADVISORY SERVICES TO BAPCO AND 
NOGAHOLDING IN THE DISPUTE WITH THE 

JOINT VENTURE PARTNER

مناقصة T150028 ٤

547,451 BD BIN HINDI CAR CARE ١ التزويد بإطارات السيارات لمدة عشر سنوات مناقصة (43) Q097422 ٥

111,980.860 BD RONCONI SPA ١
1,008,475.630 BD TECHNO-LINE

TRADING & SERVICES
٢

1,120,456.490 المجموع (د.ب.):

تزويد وتوفير األنابيب مناقصة (65) Q097082 ٦

160,424 GB
P

SYSTEMS POWER 
ENGINEERING

١ شراء عدد 4 قاطع الدائرة الكهربائية الفراغي مناقصة Q098870 ٧

300,585 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES COMPANY 
WLL

١

300,585 BD COMSIP AL A"ALI ٢
300,585 BD ALMOAYYED

ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

٣

901,755 المجموع (د.ب.):

توفير الخدمات الكهربائية الصناعية إلدارة هندسة الوحدات مناقصة (39) T180002 ٨

469,331 BD GREEN INNOVA 
TRADING

١ عقد خدمات التشغيل والصيانة لمشروع البحرين التجريبي لتوليد الطاقة 
باستخدام األلواح الشمسية

مناقصة (53)T180065 ٩

394,700 US
D

UOP LIMITED ١ شراء فوهات اوبتمكس للتغذية بوحدة التكسير الكيماوي مناقصة (53) Q098865 ١٠

227,050 US
D

GODREJ BOYCE ١ توريد حزم انابيب مناقصة (54) Q097686 ١١

145,700 US
D

JOHN CRANE MIDDLE 
EAST FZE

١ REPAIR AND OVERHAUL FOR K555 DRY GAS 
SEALS

مناقصة Q098100 ١٢

1,790,000 US
D

BAHRAIN
MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES

١ التفتيش الذكي للخطوط البحرية رقم 9 و13 و15 و16 و18 مناقصة (39) T180041 ١٣

150,060 BD KHAYBER TRADING 
COMPANY

١ تزويد خدمات أنظمة كشف الحرائق واإلنذارات مناقصة (39) T180072 ١٤

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

127,000 US
D

NORMANDY AERO ١ PURCHASE OF QTY10 (TEN) BOGIE BEAM 
UNITS P/N 201272302 IN NEW OVERHAUL OR 

REPAIRED CONDITION TO SERVICE GULF AIR 
AIRCRAFT A330 AIRCRAFTS 

مناقصة TB/21354/2015 ١

1,244,373 US
D

ANIXE POLSKA SP ١ تطوير برنامج الهواتف الذكية لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-18-02-1778 ٢

345,671 US
D

HASHTAG STUDIO ١ APPROVAL FOR DIRECT APPROACH: URGENT 
APPOINTMENT OF A MARKETING AGENCY FOR 

THE UPCOMING WORLD TRAVEL MARKET IN 
LONDON

مناقصة TB/26192/2018 ٣

199,710.720 US
D

INNOVINT AIRCRAFT 
INTERIOR GMBH

١ شراء أسرة أطفال مع حقائب الحفظ لمقصورات الطائرات ألسطول 
األيرباص و البوينغ

مناقصة BTB-18-4-1850 ٤

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,000 BD MIT ENTERPRISE ١ رعاية عدة فعاليات لسنة 2018 مناقصة 02/0022-18/م م/ر ت ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

41,700 BD AHMED ALHAIKI 
CLEANING & 
CONTRACTING EST

١

38,000 BD درة البحرين للتنظيفات والصيانة ٢
79,700 المجموع (د.ب.):

توفير ايدي عاملة لتنقيب حقل تالل مدافن الجنبية مناقصة TB/26177/2018 ١
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هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

744,000 BD GULF HOTELS GROUP 
- GULF HOTEL

١

2,400,000 BD TAWFEEQ AL ALAWI 
INVESTMENT

٢

3,144,000 المجموع (د.ب.):

طرح مزايدة لمشروع تأجير اراضي على شاطئ خليج البحرين مزايدة BTEA72/2018 ١

53,000 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ IBTM WORLD 2018 - BARCELONA, SPAIN مناقصة BTEA86/2018 ٢

هيئة التشريع والرأي القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

49,785 BD ALETEHAD PRESS ١ خدمة طباعة بطاقات االقتراع لمشروع االنتخابات النيابية والبلدية لعام 
2018

مناقصة TB/26182/2018 ١

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,333,333.335 BD KARTEC SERVICES ١
3,333,333.333 BD AL AHLIA 

CONTRACTING CO. 
S.P.C.

٢

3,333,333.333 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES COMPANY 
WLL

٣

3,333,333.333 BD COMSIP AL A"ALI ٤
3,333,333.333 BD NASS CONTRACTING 

CO. W.L.L
٥

3,333,333.333 BD AL KOOHEJI 
ELECTRICAL
CONTRACTORS & 
CONST

٦

20,000,000.000 المجموع (د.ب.):

MTC أعمال العقود الزمنية الخاصة لشبكات نقل الكهرباء 
ELECTRICAL NETWORK

مناقصة 4204-2018-4300 ١

12,356,171.94
1

BD ABB SWITZERLAND ١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و66 كيلوفولت لألعوام 
2012-2016 - بناء عدد 3 محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد 

المشروع الجديد لشركة نفط البحرين بابكو باكهرباء - ترسية مناقصة 
أعمال تصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية جهد 220 كيلوفولت 

مناقصة 4668/2018/3100 ٢

1,388,058 BD AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.

١

2,087,849 BD ALKOMED
ENGINEERING
SERVICES COMPANY 
WLL

٢

1,972,861 BD AL KOOHEJI 
ELECTRICAL
CONTRACTORS & 
CONST

٣

481,999 BD COMSIP AL A"ALI ٤
1,042,145 BD NASS ELECTRICAL 

CONTRACTING CO. 
(W.L.L)

٥

635,427 BD ABDUL RAHMAN ALI AL 
SAAD POWER 
PROJECTS

٦

7,608,339 المجموع (د.ب.):

أعمال العقودالزمنية في إدارة نقل الكهرباء 
(MTC ETD WORKS ) - االعمال المدنية

مناقصة TB/21751/2016 ٣

51,000.400 BD ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L

١ صيانة اإلنارة و التركيبات ذات الجهد المنخفض في المحطات الفرعية 
التابعة إلدارة نقل الكهرباء.

مناقصة PP--2018-002
ETD

٤

356,160 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ استئجار مركبات ثقيلة من نوع (TOWER WAGON ) – استئجار 
رقم ( 72) لمدة (4) سنوات.

مناقصة RP--2018-073
FRSD

٥

2,281,058.540 BD LS CABLE & SYSTEM 
LTD

١ اعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت جهد 220 ك ف مناقصة 4666/2016/3100 ٦

1,851,436.330 BD GRID SOLUTIONS SAS 
- FOREIGN BRANCH

١ بناء عدد 3 محطات جديدة لنقل الكهرباء لتزويد المشروع الجديد لشركة 
نفط البحرين - بابكو- بالكهرباء عبر التعاقد المباشر مع استشاري ومقاولي 

مشروع تطوير شيكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت لالعوام 
2012-2016 - المرحلة األولى

مناقصة TB/25057/2018 ٧

699,004.800 BD AL OMRAN CLEANING ١ تزويد خدمة أيدي عاملة غير ماهرة محلية للعمل في صيانة محطات إنتاج 
الكهرباء والماء بإدارة إنتاج الكهرباء - لمدة عامين

مناقصة RP--2018-082
EPD

٨

6,918,965.941 BD HYUNDAI ELECTRIC & 
ENERGY SYSTEMS CO.

١ أعمال تصنيع و تركيب المحوالت والمفاعالت الكهربائية جهد 220 
HYUNDAI ELECTRIC - كيلوفولت

مناقصة 4670/2018/3100 ٩
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هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

110,368.470 BD FLINT GLOBAL LTD ١ CONSULTING SERVICES TO DESIGN AND 
IMPLEMENT A NEW TELECOMMUNICATIONS 

REGULATORY FRAMEWORK

مناقصة TRA/RFP/2016/03
2

١

هيئة جودة التعليم والتدريب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

99,318 BD STEPHEN AUSTIN & 
SONS LTD

١ تقديم خدمات الطباعة، والتغليف، والشحن، لجميع أوراق االمتحانات 
الوطنية، باإلضافة إلى جميع المستندات التي ال تحتوي على صفة السرية، 

الخاصة بإدارة االمتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب

مناقصة BQA/DNE/2018/0
1

١

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

71,789.680 BD MWH KHONJI ١ الخدمات االستشارية لمشروع الخط الناقل لمنطقة المحرق لمياه الصرف 
3B 3 وA الصحي المعالجة – المرحلتين

مناقصة SES-17/0033 ١

894,281.296 BD CROWN ELECTRO 
MECHANICAL
SERVICES

١ ربط شبكة الصرف الصحي (F) بشبكة الصرف الصحي لمدينة سلمان مناقصة SES-18/0003 ٢

2,461,967 BD AL JAMEEL 
CONSTRUCTION S.P.C 

١ مبنى مركز مراقبة الحركة الجوية مناقصة SPD-18/0005 ٣

187,811.475 BD SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS

١

187,811.475 BD SANTY EXCAVATION & 
CONSTRUCTION CO. 
SPC

٢

375,622.950 المجموع (د.ب.):

المقاولة الزمنية لتوريد المواد الالزمة ألعمال الطرق - 2018/2019 مناقصة RDS-18/0004 ٤

149,913.900 BD BAHRAIN ASPHALT 
ESTABLISHMENT B.S.C 
CLOS

١ إعادة تأهيل شارع الملك فيصل - من طريق 1515 إلى طريق 1701 مناقصة RDS-16/0050 ٥

157,317 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

١ إنشاء خزان تجميع مياه األمطار لمحطة الضخ E4 في مدينة حمد - مجمع 
SES-14-80-011 :رقم المشروع (H58945) 1216

مناقصة SES-14/0046 ٦

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

49,000 BD ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS

١ صيانة األجهزة المركزية مناقصة MUN/ISD/03/2018 ١

40,824 BD SPECTRUM CLEANING 
CO W.L.L

١ مناقصة زمنية لتزويد وتوصيل مياة ري لمدفن عسكر مناقصة MUN/CMS/20/201
8

٢

70,200 BD BMB PROPERTY ١ استئجار مواقف للسيارات بالمنطقة الدبلوماسية (شمالي مجمع الوزارة 
بالحورة)

مناقصة TB/26487/2018 ٣

330,000 BD SPECTRUM CLEANING 
CO W.L.L

١ توريد مياه الري في المحافظة الجنوبية مناقصة MUN/SAM/15/201
8

٤

59,910.310 BD AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS

١ االشراف الهندسي لعدد 22 منزل ضمن مشروع البيوت اآليلة للسقوط   مناقصة MUN/CMS/10/201
8

٥

100,000 BD TAILS VETERINARY 
CENTRE

١ طلب تفاوض تنافسي لمشروع معالجة ظاهرة الكالب الضالة مناقصة MUN/SD001/2018 ٦

160,000 BD حسن رضي وشركاءه ١ طلب تعيين شركات محاماة مناقصة TB/26201/2018 ٧

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,458 BD IWORLD CONNECT ١ شراء نظام النسخ االحتياطي وملحقاته مع دعم التراخيص مناقصة M/3/2018 ١

42,626 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ استبدال لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية بمبنى إدارة التقنيات واإلنتاج 
المدرسي

مناقصة S-2018-17 ٢

47,460 BD NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING

١ توفير الزي المدرسي لطلبة مركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني مناقصة M/58/2017 ٣
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,072 BD MANAMA SCIENTIFIC 
CO

١

20,095 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

218,450 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

٣

14,299 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN

٤

284,916 المجموع (د.ب.):

طلب الموافقة على التعاقد المباشر (تزويد مختبر الجينوم بأجهزة طبية) مناقصة TB/26100/2018 ١

76,805.440 BD BAHRAIN
TELECOMMUNICATION
S COMPANY

١ CISCO CAMPUS LAN INFRASTRUCTURE FOR 
ABRAJ AL KHAIR BUILDING 

مناقصة TB/26103/2018 ٢

49,900 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ تزويد اجهزه طبيه مناقصة  MOH/102/2018 ٣

98,637 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

١ صيانة كراسي االسنان و المعدات المرافقة مناقصة MOH/115/2018 ٤

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

100,548 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ توريد القوى العاملة المتخصصة الدارة نظم المعلومات في وزارة العدل مناقصة 2018-8 ١

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

124,559.400 BD AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C

١ توفير خدمة تنظيف المباني التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية مناقصة MOSD/RFP/2017-
24

١

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

21,286,667 US
D

OLIVER WYMAN ١ الخدمات األستشارية لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مناقصة TB/26194/2018 ١

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

318,048 BD ARADOS CAR HIRING ١ مناقصة استئجار مركبات لوزارة المواصالت واالتصاالت لمدة أربع 
سنوات

مناقصة MTT/HRD/01/201
8

١

10,600,000 BD DFS AVIATION 
SERVICES

١ تزويد األيدي العاملة لخدمات المالحة الجوية مناقصة MTT/AND/03/201
8

٢

79,522 US
D

NAVBLUE ١ NAVBLUE ARINC424 NAVIGATION DATA مناقصة TB/26135/2018 ٣

930,200 BD ADP INGENIERIE 
BAHRAIN

١ مشروع تطوير نظام الهبوط اآللي بمطار البحرين مناقصة MTT/AND/04/201
8

٤

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

47,500 BD FAALYAT HOLDING CO ١ تصميم وتنفيذ وإدارة فعاليات المهرجان الشبابي الدولي لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

مناقصة RFPMYS/22/2018 ١

28,880 BD A A CAR RENTAL ١ مواصالت المهرجان الشبابي الدولي األول ألهداف التنمية المستدامة مناقصة RFPMYS/24/2018 ٢
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 

اإعالن رقم )11( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر نوفمرب 2018

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

املناق�شات  تن�شر  احلكومية  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن 

الآتية:

 

صفحة 1 من 6 
 

 

 

    

    

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

 

    

   

 من:
 

 

 

30/11/2018 
 

 01/11/2018 إلـى:
 

  
    

 المخــازن المركزية
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

58,125 BD  
 

INTERNATIONAL 
TRADING HOUSE

١ 
 

صناديق المتار المياه ولوازمها مناقصة TC/AK/PT-165/07/2018 ١

119,790 BD  
 

AL BAKALI GENERAL 
TRADING CO 

١ 
 

اعمدة فوالذية مناقصة TC/AK/PT-185/07/2018 ٢

62,100 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

مراوح تهوية كهربائية مناقصة TC/MM/PT-179/07/2018 ٣

371,616 BD  
 

ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO  

١ 

159,264 BD  
 

BUSINESS PLUS 
GENERAL TRADING  

٢ 

المجموع (د.ب.): 530,880  
 

كابالت أرضية مناقصة TC/MM/PT-111/05/2018 ٤

153,101.300 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

قواطع  كهربائية مناقصة TC/MK/PT-182/07/2018 ٥

59,197 BD  
 

AL BAKALI GENERAL 
TRADING CO 

١ 
 

أعمدة فوالذية مناقصة TC/MH/PT-224/08/2018 ٦

40,444 BD  
 

SANAD SULTAN 
JOHAR EST 

١ 
 

ارة مجموعة أنابيب حديدية مع ملحقاتها من إدارة نقل المياه وإد 
 توزيع المياه

مزايدة BK/19/2018 ٧

38,106.783 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & BROS 

١ 
 

أدوات مياه مناقصة TC/MM/PT-170/07/2018 ٨

75,794.400 BD  
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL 
SERVICES W.L 

١ 

 

مناقصة زيت عازل للمحوالت الكهربائية ألدارة نقل الكهرباء SP/HM/PT-168/07/2018 ٩

31,887 BD  
 

AMAD BAEED 
ELECTRICAL 

١ 
 

مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-180/07/2018 ١٠

46,314.106 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & BROS 

١ 
 

أدوات مياه مناقصة TC/MH/PT-193/07/2018 ١١

31,425 BD  
 

GULF FIBERGLASS 
FACTORY 

١ 
 

صناديق ألمتار المياه مناقصة TC/MK/PT-175/07/2018 ١٢

74,117.550 BD  
 

AL BAKALI GENERAL 
TRADING CO 

١ 
 

نارة الشوارعمصابيح إل مناقصة TC/AH/PT-188/07/2018 ١٣

 بوليتكنك البحرين
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

307,268.400 BD  
 

PURE SUPPORT 
ELECTRONCS CO  

١ 

148,300 BD  
 

ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO 

٢ 

شراء أجهزة حاسوب و أجهزة محمولة مناقصة BP/006/2018 ١
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90,244.265 BD  
 

IWORLD CONNECT ٣ 

المجموع (د.ب.): 545,812.665  
 

 تمكين
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

180,000 BD  
 

 -خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 
 فنتيك

١ 
 

مناقصة في مجال التكنولوجيا المالية مشروع إعداد الكوادر البحرينية TB/26186/2018 ١

2,187,160 BD  
 

PUBLICIS LIVE ١ 
 

2019المؤتمر العالمي لريادة األعمال  مناقصة TB/26309/2018 ٢

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

120,000 BD  
 

GOLDEN EAGLE 
HEALTH CLUB 

١ 

144,000 BD  
 

 ٢ شركة درة الخليج للحفالت

المجموع (د.ب.): 264,000  
 

 طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم
1671 

مناقصة TB/26248/2018 ١

 شركة تطوير للبترول
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # م المناقصةرق

117,800 BD  
 

ABDULLA YOUSIF 
FAKHROO & SONS CO 

١ 
 

SINGLE SOURCE SUPPLY OF WATER 
CLARIFIER FLOCTREAT 15156 

مناقصة RFP/Tatweer/136/2018 ١

 شركة مطار البحرين
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

445,516 BD  
 

ORIENTAL YIELDS 
LTD 

١ 

353,160 BD  
 

FAKHRO 
RESTAURANTS CO 

٢ 

252,504 BD  
 

THE CREPE CAFE ٣ 

المجموع (د.ب.): 1,051,180  
 

 طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل وحدات األغذية
والمشروبات في صالة الوصول والمغادرين في مطار البحرين 

 الدولي

مناقصة BAC/228/2017 ١

1,649,625 BD  
 

EGIS INTERNATIONAL  ١ 
 

تصميم قرية الشحن في مطار البحرين الدولي واإلشراف على 
رجة "أ" بحسب مجلس تنظيم مزاولة المهن إستشاريون د -تطويرها 

الهندسية

مناقصة BAC/223/2018 ٢

426,000 BD  
 

NATIONAL BANK OF 
BAHRAIN B.S.C 

١ 
 

OPERATION AND MANAGEMENT OF 
BANKING SERVICES IN NEW PASSENGER 

TERMINAL 

مناقصة BAC/221/2018 ٣

 شركة نفط البحرين
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

130,047 BD  
 

ELLIOTT TURBO 
MACHIENING LTD 

١ 
 

شراء قطع غيار ضاغطات إيليوت مناقصة Q098455 ١

9,923,740 USD 
 

UOP CH ١ 
 

NO.1 HYDROCRACKING UNIT (1HCU) 
CATALYST SUPPLY FOR 2019 

مناقصة Q097288(25) (R&C) ٢

19,800,000 USD 
 

AIG AND ALLIANZ ١ 
 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP 
PROJECT INSURANCE - TENDER FOR 

APPOINTMENT REINSURANCE BROKER 
AND LOCAL INSURER SERVICES

مناقصة T160102)39( ٣

495,875 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

مناقصة صيانة ملعب الغولف التابع لشركة نفط البحرين  T180064 )19( ٤

9,165,150 SAR 
 

CHEMICAL 
MARKETING AND 
DISTRIBUTION CO 

١ 

 

مدةلريق (الصهريج) توفير سائل الصودا الكاويه عن طريق ناقلة الط
 ثالث سنوات.

مناقصة Q098415)25( ٥

340,148.750 BD  
 

VIBRANT SERVICES  ١ 
 

ي توفير خدمات صيانة وتنسيق الحدائق في منتزه األميرة سبيكة ف
 مدينة العوالي

مناقصة T180079 )19( ٦
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68,892 BD  
 

NASS INDUSTRIAL 
SERVICES 

١ 
 

مناقصة بيب للمبدل الحراريتوفير خدمة ساحب حزم األنا T170149 )28( ٧

121,680 BD  
 

CLEANCO W.L.L ١ 
 

توفير خدمات التنظيف في محطات الخدمة ببابكو ومكتب مشروع 
 بابكو للتجزئة

مناقصة T180066 )43( ٨

132,350 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

مناقصة ) من أجهزة تحليل األلوان5مناقصة استبدال خمسة ( Q098983 (17) (PROC.) ٩

54,000 BD  
 

THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO 

١ 

 

مناقصة تزويد الفحم المنشط لوحدة الكيروسين "ميروكس" Q099367 (53) (TSD) ١٠

 طيران الخليج
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

173,448 BD  
 

A.S.S. ALL SECURITY 
SERVICES GMBH 

١ 
 

خدمات األمن في مطار فرانكفورت الدولي مناقصة 18-04-1815-BTB ١

80,052 BD  
 

AIR WORKS INDIA ١ 
 

مناقصة لهندا –الدعم الفني والصيانة في مطار كاليكوت الدولي  18-4-1838-BTB ٢

73,917 BD  
 

DAFFODILS TRADING  ١ 
 

مناقصة صابون سائل لغسيل اليد و كريم لليد  توفير عبوات 18-07-1863-BTB ٣

193,928 BD  
 

FINE FOODS ١ 

179,802 BD  
 

ALOSRA ٢ 

المجموع (د.ب.): 373,730  
 

توريد عصير البرتقال الطازج وعصير الليمون مع النعناع 
 للمسافرين على  درجة الصقر الذهبي

مناقصة 18-06-1861-BTB ٤

72,940.750 BD  
 

B/E AEROSPACE ١ 
 

DIRECT PURCHASE OF OXYGEN 
GENERATORS TO SUPPORT THE A320 LIFE-

LIMITED PARTS REQUIREMENTS

مناقصة TB/26067/2018 ٥

224,315 USD 
 

BOMBARDIER 
AEROSPACE  

١ 
 

REPAIR OF A330 NOSE COWL PN SJ30361 
SN SB/RR/T700/1076 UNDER REPAIR 

ORDERJ 137513

مناقصة TB/26293/2018 ٦

69,758 BD  
 

ACCELYA KALE 
SOLUTIONS LTD 

١ 
 

AIR VERIFICATION OF AIR NAVIGATION 
INVOICE SOLUTION 

مناقصة 17-09-1701-ITC ٧

 مجلس التنمية األقتصادية
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

50,000 BD  
 

YOUNG PRESIDENTS' 
ORGANIZATION 

١ 
 

مناقصة مؤتمر منظمة الرؤساء الشباب الجتماع مجلس اإلدارة TB/26267/2018 ١

 مجلس المناقصات
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

30,480 BD  
 

BASMA MARBLE & 
GRANITE 

١ 
 

مناقصة المناقصات والمزايداتخدمات التنظيفات لمكاتب مجلس  TB/4/2018 ١

 معهد اإلدارة العامة
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

405,000 BD  
 

WORLD DECOR ١ 
 

مةالعا دارةمناقصة األعمال اإلنشائية الداخلية للمبنى الجديد لمعهد اإل مناقصة BIPA/PRQ/DBFO/01/2018 ١

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

1,334,500.238 BD 
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

 تنفيذ أعمال ترميم واعادة تأهيل لسوق القيصرية وعمارات علي 
 لمرحلة الثانيةا- 2و 1راشد فخرو 

مناقصة 5/2018 ١

196,206 BD  
 

DESIGN CREATIVE W 
L L 

١ 
 

بناء مصنع النسيج في بني جمرة مناقصة 13-2018 ٢

40,506 BD  
 

DADABHAI TRAVEL ١ 
 

توفير تذاكر سفر للمشاركين في المؤتمر االسالمي االستثنائي 
 لوزراء الثقافة

مناقصة 16/2018 ٣

54,916 BD  
 

A A CAR RENTAL ١ 
 

ت للمشاركين في المؤتمر اإلسالمي االستثنائي توفير المواصال
 لوزراء الثقافة

مناقصة 15/2018 ٤
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 هيئة البحرين للسياحة و المعارض
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

2,075,730.375 BD 
 

AL HASSANAIN CO ١ 
 

تشييد شاطئ خليج البحرين مناقصة BTEA63/2017  ١

32,500 BD  
 

TRANSPORT 
TECHNICAL SERVICES 
INTERNATIONAL 

١ 

 

مناقصة قل الطائرةن -مشروع إنشاء منتزه بحري تحت الماء  BTEA 93/2018 ٢

 هيئة الكهرباء والماء
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

1,400 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 

21,131 BD  
 

MOHAMMED HASAN 
ALMAHROOS.CO BSC 

٢ 

المجموع (د.ب.): 22,531  
 

ة أعمال الصيانة ألنظمة ضغط الهواء في المحطات الفرعية التابع
 إلدارة نقل الكهرباء

مناقصة 2018-093-RP-ETD ١

93,226 BD  
 

GRID SOLUTIONS SAS 
- FOREIGN BRANCH 

١ 
 

مناقصة غيار للمحطات الفرعية لنقل الكهرباءتزويد قطع  2018-129-PP-ETD ٢

90,900 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

مناقصة جهاز كمبيوتر جديد إلدارة نظم المعلومات. 300تزويد  2018-096-PP-ISD ٣

51,840 BD  
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL 
SERVICES W.L 

١ 

 

)3 X 4.5 MVA OIL FILLEDمحوالت  3ة تأهيل عدد ) إعاد
 كهربائية بمحطة الرفاع

مناقصة 2018-111-PP-EPD ٤

44,100 BD  
 

VERMINEX CO ١ 
 

اء مكافحة الحشرات  و القوارض بجميع مواقع هيئة الكهرباء و الم
 لمدة عام واحد

مناقصة 2018-105-RP-ISSD ٥

108,063 BD  
 

ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ 
 

مناقصة ت) قواطع  لدائرة االحمال على المولدا6عدد (التصليح الشامل ل 2018-128-PP-EPD ٦

26,939.150 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & BROS 

١ 
 

VALVE, BUTTERFLY مناقصة TC/AH/CS-161/07/2018 ٧

30,280 BD  
 

CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS 

١ 
 

ي المرحلة خدمة فحص وصيانة نظام الحث للمولدات الكهربائية ف
 مدة عامينل -األولى بمحطة سترة 

مناقصة 2018-130-RP-EPD ٨

 وزارة اإلسكان
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

307,730 BD  
 

ORANGE MEDIA 
GROUP OMG  

١ 
 

ال  استضافة مملكة البحرين مؤتمر اإلسكان العربي الخامس والدورة
 تماع مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العربإلج 35

مناقصة HP/05/18 ١

450,000 BD  
 

MOBITEL ١ 
 

لكويت الشقيقة خدمات امننحة دولة  -برنامج التنمية الخليجي 
 استشارية لدعم وزارة االسكان

مناقصة TB/26303/2018 ٢

1,387,665 BD  
 

ALDOOR 
EXCAVATION & 
BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

 -ة ة العربية السعودية الشقيقمنحة المملك -نامج التنمية الخليجي بر
عين وتسوية تهيئة الموق -مشروعي قاللي ووادي السيل اإلسكانيين 

 األرض

مناقصة HP/02/18 ٣

 وزارة األشغال
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

251,322.435 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

 -إصالح التشققات بهيكل جدار الممرات لصرح الميثاق الوطني 
 الصخير

مناقصة BMD–18/0001 ١

55,667.505 BD  
 

ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. 
W.L.L  

١ 

 

جزاء الساكنة ألنواع مختلفة إعادة لف األ- مشاريع الصرف الصحي
 ت المحطات الفرعيةمن محركات المضخات الغاطسة لمضخا

مناقصة SES-17/0037 ٢

14,480,000 BD  
 

CEBARCO BAHRAIN 
S.P.C 

١ 
 

المسرح المدرج المفتوح  مناقصة SPO/196/16 ٣

388,000 BD  
 

AWAL PLASTICS W.L.L ١ 
 

مدة العقد  -توريد وتركيب وصيانة عدادات مواقف السيارات 
2018-2020 

مناقصة RDS-17/0015 ٤

1,680,706.223 BD 
 

SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS 

١ 
 

إعادة تأهيل شارع الزالق (من شارع خليج البحرين إلى شارع 
 ندق سوفيتيل)ف –ساحل الجزائر 

مناقصة RDS-18/0018 ٥
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187,633 BD  
 

ENVIRONMENT 
ARABIA 
CONSULTANCY 
SERVICES 

١ 

 

تصادية العربية لصندوق الكويتي للتنمية االقا -مشاريع الطرق 
 منطقةبئية الدراسة البيئية االستراتيجية لتقييم وتخفيف التأثيرات البي

 الحد

مناقصة RDS-17/0012 ٦

12,415 BD  
 

NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING 

١ 

22.500 BD  
 

AL SHAKAR 
TRAILORING 

٢ 

23,661.300 BD  
 

SAFETY PRO 66 
TRADING CO 

٣ 

.):المجموع (د.ب 36,098.8  
 

شراء مالبس وأحذية السالمة مناقصة MW/HRD/10/2018 ٧

278,400 BD  
 

SECURI CORE S.P.C.  ١ 
 

تزويد حراسة أمنية للوزارة مناقصة MOW/HRD/03/2018 ٨

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # ةرقم المناقص

97,876.019 BD  
 

VIBRANT SERVICES  ١ 
 

مناقصة ةصيانة المزروعات في الحدائق التابعة لبلدية المنطقة الجنوبي MUN/SAM/04/2018 ١

 وزارة التربية والتعليم
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

26,512.340 BD  
 

ALFOUZ 
CONTRACTING CO. 
W.L.L. 

١ 

 

مناقصة ) مواقع تابعة لوزارة التربية والتعليم4تسوير عدد ( 68-S-2017 ١

 وزارة الخارجية
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

36,000 BD  
37,800 BD  

 

BAHRAIN CAR PARKS 
CO. B.S.C. 

١ 

المجموع (د.ب.): 73,800  
 

واقف سياراتاستئجار م مناقصة TB/26203/2018 ١

51,000 BD  
 

EURO HOLOGRAPHY ١ 
 

مناقصة طباعة وتوريد ملصقات أمنية خاصة بالتصديقات MOFA/01/2018 ٢

 وزارة الداخلية
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

4,200 BD  
 

BUKAMAL ١ 

8,485 BD  
 

DELTA SAFETY & 
SECURITY 
EQUIPMENTS 

٢ 

3,776 BD  
 

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST 

٣ 

المجموع (د.ب.): 16,461  
 

مناقصة توفير معدات اإلنقاذ لوزارة الداخلية مناقصة 09/2018 ١

 وزارة الصحة
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

184,092 BD  
 

TRASS 
INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL 

١ 

 

مناقصة تحويل مستشفى سترة للوالدة الى مركز لالقامة الطويلة MOH/109/2018  ١

114,372 BD  
 

PACIFIC CLEANING 
EQUIPMENTS & 
DETERGENTS 

١ 

 

يميائيةك -تزويد مواد تنظيفات   مناقصة MOH/012/2017 ٢

119,747 BD  
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES COMPANY 
LTD  

١ 

 

مناقصة استبدال وحدة التكييف  السحب في مجمع السلمانية الطبي MOH/108/2018  ٣
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1,102,852.800 BD 
 

ALJISHI EST. W.L.L ١ 

52,731 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٢ 

238,042.665 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 

٣ 

4,876.200 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ٤ 

219,485.700 BD  
 

WAEL PHARMACY 
CO. W.L.L 

٥ 

المجموع (د.ب.): 1,617,988.365  
 

ةالشراء الموحد لمناقصة األمصال واللقاحات من خالل مجلس الصح
 لدول مجلس التعاون 

مناقصة TB/26294/2018 ٤

38,284.700 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

١ 
 

توفير مواد مختبرية حسب مناقصة الشراء الخليجي الموحدشراء و مناقصة TB/26297/2018 ٥

174,227.350 BD  
 

◌ِARAB CONCEPTS 
CONSTRUCTION

١ 
 

مناقصة يمختبر الجينات الوراثية بمبنى الفاتح في مجمع السمانية الطب MOH/122/2018 ٦

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ملةالع قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

32,700 BD  
 

AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP 

١ 
 

جهاز حاسب آلي لموظفي وزارة الصناعة و  150شراء عدد 
 التجارة والسياحة

مناقصة MOICT/01/2018 ١

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
العملة قيمة العطاء الموضوع # لفائزالعطاء ا النوع # رقم المناقصة

83,530.080 BD  
 

MARTINZING 
LAUNDRY & DRY 
CLEANERS 

١ 

 

غسيل مختلف أنواع المالبس والشراشف لدور ومراكز الرعاية 
 يةوالتأهيل االجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية اإلجتماع

مناقصة E037/2018 ١

 وزارة المالية
لعملةا قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

29,662.500 BD  
 

AL AJAJI FOR HEAT 
INSULATION V-KOOL 

١ 
 

مناقصة مسجدد في مملكة البحرين 12تركيب عوازل حرارية لنوافذ لعدد  HFR/02/2018 ١

7,488,645.950 BD 
 

INVENIO BUSINESS 
SOLUTIONS LIMITED 

١ 
 

يبيدودة إلعداد وتشغيل النظام األلكتروني للجهاز الضرمناقصة مح مناقصة HFR-04-2018 ٢

 وزارة المواصالت واالتصاالت
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

27,968 BD  
 

TRANSWORLD 
INFORMATION 
TECHNOLOGY  

١ 

 

POSTAL INFRASTRUCTURE UPGRADE - 
PURCHASING & UPGRADE OF QUEUING 

MANAGEMENT SYSTEM FOR SIX POSTAL 
BRANCHES

مناقصة TB/26219/2018 ١

82,487.800 EUR 
 

INTERNATIONAL 
PARIS AIR 

١ 
 

مناقصة حجز شاليه في معرض باريس الجوي للطيران TB/26224/2018 ٢

 وزارة شئون اإلعالم
العملة قيمة العطاء لموضوعا # العطاء الفائز النوع # رقم المناقصة

807,000 BD  
 

AL NASHER 
PROMOTION 
ADVERTISING  

١ 

 

) MHZ 105إدارة وتشغيل القناة الترفيهية على الموجة االذاعية (
 سنوات 5لمدة 

مزايدة INFO/19/2017 ١

 وزارة شئون الشباب والرياضة
العملة قيمة العطاء الموضوع # العطاء الفائز النوع # المناقصة رقم

798,930 BD  
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

١ 
 

تطوير وتوسعة مركز سلمان الثقافي مناقصة RFPMYS/9/2018 ١
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 

اإعالن رقم )12( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر دي�شمرب 2018

اإعمـــاًل لأحكـــام املـــادة )37( مـــن املر�شوم بقانـــون رقم )36( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن تنظيم 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

الشركة العامة للدواجن
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,660 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد اعالف صيصان بياضه مناقصة 6/2018 ١

369,400 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد 2600 طن علف دجاج بياض مناقصة 5/2018 ٢

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

29,360 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١

3,748 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

٢

33,108 المجموع (د.ب.):

صمامات (الفراشة) ومعداتها (تروس المشغل اليدوي) في محطة سترة 
إلنتاج الكهرباء والماء

مناقصة SP/OK/PT-
 089/04/2018

١

1,590,981 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١

681,849 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

٢

2,272,830 المجموع (د.ب.):

محوالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
110/05/2018

٢

42,336.050 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ صمامات مناقصة TC/MK/PT-
200/08/2018

٣

53,949.080 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١

82,652.810 BD ABU OBAID CONT. & 
TRADING GROUP

٢

136,601.890 المجموع (د.ب.):

أدوات مياه مناقصة TC/MH/PT-
178/07/2018

٤

42,327.250 BD Y. K. ALMOAYYED & 
SONS

١ كابالت أرضية مناقصة TC/MH/PT-
225/08/2018

٥

37,902 BD PH TRADING ١ موصالت كهربائية إلدارة نقل الكهرباء مناقصة SP/HM/PT-
 142/06/2018

٦

86,163.750 BD AMEERI STORES ١ أدوات كهربائية مناقصة TC/MM/PT-
214/08/2018

٧

67,914 BD EUROTURBINE S.P.C ١
40,380 BD GULF SERVICES CO ٢

108,294 المجموع (د.ب.):

موصالت ومواد كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
222/08/2018

٨

47,300 BD GULF PLASTIC 
INDUSTRIES

١ انابيب مناقصة TC/AK/PT-
221/09/2018

٩

112,950 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح مفاتيح كهربائية مناقصة TC/MK/PT-
223/09/2018

١٠

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,760 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ توفير خدمات التنظيف لمكاتب الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ورفوعها مناقصة 19/2018 ١

315,091 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ شراء و تزويد أجهزة تقنية المعلومات لنظام تأمينات التابع للهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي

مناقصة 20/2018 ٢

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

186,000 BD SIEMENS ١ إعادة ملء المخزون لضغاط الغاز التوربيني المصنع من قبل شركة سيمنز مناقصة TB/26433/2018 ١

31/12/2018إلـى:01/12/2018من:
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بوليتكنك البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,186 BD ARAB ENGINEERS 
COMPANY

١

9,997 BD MANNAI TECHNICAL 
SERVICES

٢

509 BD CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS

٣

67,338 BD ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST

٤

82,030 المجموع (د.ب.):

المعدات الهندسية لمعمل ميكانيكا الموائع في بوليتكنك البحرين مناقصة BP/003/2018 ١

3,709 BD
11,724 BD

MANNAI TECHNICAL 
SERVICES

١

59,090 BD
17,200 BD

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST

٢

2,850 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN

٣

94,573 المجموع (د.ب.):

توفير المعدات الهندسية لمختبرات الثيرمودايناميك لبوليتكنك البحرين مناقصة BP/005/2018 ٢

3,663.422 BD GOLDEN BIRD 
TRADING EST

١

14,192 BD
4,800 BD
1,640 BD

ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST

٢

11,880 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

٣

36,175.422 المجموع (د.ب.):

توفير معدات هندسية للقياس و االختبار لجميع مختبرات بوليتكنك البحرين 
الكهربائية واإللكترونية

مناقصة BP/001/2018 ٣
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جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

550 US
D

LIBRARY OF 
CONGRESS

١

26,906.050 US
D

ELSEVIER ٢

7,000 US
D

JSTOR ٣

5,319 GB
P

112,057 US
D

SPRINGER ٤

7,170 US
D

ISLAMIC FINANCE 
NEWS

٥

12,159.510 US
D

AMERICAN
MATHEMATICAL
SOCIETY

٦

288,098.600 US
D

KNOWLEDGE E JLT ٧

22,900 US
D

KNOWLEDGE WORLD 
CO.

٨

134,015 US
D

3,412 BD

ARABIAN ADVANCED 
SYSTEMS - NASEEJ

٩

2,320 US
D

GLOBAL U ١٠

3,465 US
D

CABELL'S PUBLISHING ١١

315,593.730 US
D

INTEGRATED
INFORMATION
NETWORK (IIN)

١٢

80,200 US
D

PROQUEST
INFORMATION AND 
LEARNING LTD.

١٣

967.920 GB
P

PROQUEST
INFORMATION AND 
LEARNING LTD. - RCL - 
BOWKE

١٤

79,549 US
D

TECHKNOWLEDGE ١٥

11,640 US
D

THOMSON REUTERS ١٦

9,995 US
D

WILLIAM S. HEIN & CO., 
INC

١٧

16,000 US
D

THE LEARN BOOK 
GATE

١٨

434,242.962 المجموع (د.ب.):

االشتراكات السنوية في عدد من قواعد المعلومات  مناقصة TB/11562/2010 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,440,803 BD HALLIBURRTON
WORLDWIDE

١ توفير خدمات الحفر واالختبار والخدمات المرتبطة بآبار التقييم النفطية 
الغير تقليدية بناء على عقد تسليم جاهز

مناقصة RFP/Tatweer/143/
 2018

١

88,017.800 BD TECHNO-LINE
TRADING & SERVICES

١ توريد صمامات ألستخدامها في برنامج تطوير آبار النفط مناقصة RFP/Tatweer/167/
2018

٢

74,087 BD SPECTRO SCIENTIFIC 
INC

١ توريد جهاز تحليل الزيوت الصناعيه مناقصة RFP/Tatweer/168/
2018

٣

82,441 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ وتوفير الصيانة والدعمVMWARE VSPHERE 6 تجديد تراخيص مناقصة RFP/Tatweer/172/
2018

٤

64,267.500 BD TECHNO-LINE
TRADING & SERVICES

١ توريد صمامات عامة مناقصة RFP/Tatweer/171/
2018

٥

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,108,000 BD NATIONAL BANK OF 
BAHRAIN B.S.C

١ BAHRAIN AIRPORT COMPANY (BAC) 
OVERDRAFT FACILITY

مناقصة BAC/226/2018 ١

169,064 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM MAXIMO SAAS شراء برامج ترخيص / اشتراك مناقصة BAC/236/2018 ٢

178,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تنفيذ نظام إدارة األصول ودمجها مع  األنظمة الحالية مناقصة BAC/237/2018 ٣
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شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

253,916.106 BD AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.

١ إنشاء محطة كهربائية فرعية ذات حمولة 11 كيلو فولت تابعة لهيئة 
الكهرباء و الماء و إنشاء محطة توزيع للمستهلك شركة مطار البحرين و 

البنى التحتية المرتبطة بها في مطار البحرين الدولي

مناقصة BAC/239/2018 ٤

161,628 BD ACI WORLD ١ برنامج تدريبي متخصص بمجال الطيران والمطارات للطلبة منتسبي 
برنامج تحليق بشركة مطار البحرين

مناقصة BAC/235/2018 ٥

299,997 BD SPRUNG INSTANT 
STRUCTURES

١ تصميم وبناء خيمة لمنطقة فرز مناولة أمتعة التحويل في مطار البحرين 
الدولي

مناقصة BAC/244/2018 ٦

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

52,690 BD NEWTECH
INTERNATIONAL

١ تغيير جهاز وازن الفولتيه في غرفة تحكم العمليات الشماليه مناقصة Q099172(31)
(proc.)

١

3,014,000 US
D

200,000 US
D

ALLIANZ ١

1,214,892 المجموع (د.ب.):

BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP 
PROJECT INSURANCE - TENDER FOR 

APPOINTMENT REINSURANCE BROKER AND 
LOCAL INSURER SERVICES

مناقصة (39)T160102 ٢

232,355 BD RAMSIS ENGINEERING ١ توفير خدمات القوى العاملة والمعدات المرتبطة باألعمال الميكانيكية في 
العوالي والمناطق المجاورة

مناقصة (49)T180005 ٣

286,947 EU
R

IPCO GERMANY GMBH ١ مناقصة لشراء أحزمة فوالذية مبردة مناقصة (53)Q099954 ٤

4,104,000,000 US
D

EXPERT CREDIT 
AGENTS AND LOCAL 
AND INTERNATIONAL 
BANKS

١

8,408,000 US
D

INTER CREDITORS, 
FACILITIES & 
SECURITY AGENTS

٢

1,554,490,224 المجموع (د.ب.):

FINALIZATION OF THE FINANCIAL FACILITY 
CONTRACTS FOR THE BAHRAIN 

MODERNIZATION PROGRAM

مناقصة TB/26323/2018 ٥

شئون الجمارك
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

409,240.800 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تنظيف المباني مناقصة CA/TCS/1/2019 ١

360,000 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تفريغ العفش مناقصة CA/TCS/2/2019 ٢

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

294,978 US
D

UNITED NATIONAL OIL 
SERVICES (UNOS)

١ PURCHASING FUEL THOUGH ARAB AIR 
CARRIERS ORGANIZATION AACO

مناقصة TB/19432/2014 ١

30,000 BD SOUNDLINES HR 
CONSULTANCY

١

30,000 BD DUNLEAVY WHITE ٢
60,000 المجموع (د.ب.):

تعيين شركة توظيف للمدراء التنفيذيين لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-18-04-1851 ٢

104,000 BD FUTURE TECHNOLOGY 
SYSTEMS

١ PROCURE AND IMPLEMENTATION OF 
HYPERCONVERGED INTEGRATED SOLUTION 
(HCIS) WITH INFRASTRUCTURE HARDWARE 

EXPANSION

مناقصة BTB-18-07-1868 ٣

34,200 BD VIVA BAHRAIN ١ INTERNET LINK AGREEMENT VIVA & 
BANDWIDTH UPGRADE

RENEWAL OF AGREEMENT

مناقصة TB/26612/2019 ٤

421,822 BD AIRE INFLIGHT FZE ١ توفير قمصان النوم لمسافرين درجة الصقر الذهبي مناقصة BTB-18-05-1854 ٥

91,843.480 BD UTC AEROSPACE 
SYSTEM COMPANY

١ REPAIR OF A320 THRUST REVERSER PN 642-
3801-521 SN9997001 UNDER REPAIR ORDER 

139480

مناقصة TB/26426/2018 ٦

515,456 BD GULF HOTEL LAUNDRY 
SERVICES

١ خدمات الغسيل لخدمات الطيران والزي الرسمي لطاقم شركة طيران 
الخليج في مملكة البحرين

مناقصة BTB-18-03-1811 ٧

386,684 BD FORMIA MIDDLE EAST 
GENERAL TRADING

١ توفير طقم أدوات الحالقة لمسافرين درجة الصقر الذهبي مناقصة BTB-18-05-1853 ٨

225,000 BD DAR AKHBAR AL 
KHALEEJ PRESS CO

١

225,000 BD AWAL PRESS ٢
450,000 المجموع (د.ب.):

تعيين شركة طباعة مناقصة BTB-17-11-1738 ٩
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مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

145,750 BD YOUGOV STONE ١ تصميم استبيان ، وتشغيل العمل الميداني ، وتحليل البيانات ، وإجراء 
دراسة مرجعية وإعداد تقارير مسحية لمجلس التنمية االقتصادية

مناقصة RFP/09-2018/018 ١

103,000 BD INTERNATIONAL
FINANCE
CORPORATION

١ تقديم خدمات استشارية لوضع إطار مؤسسي وتنظيمي لقانون المعامالت 
المضمونة

مناقصة TB/26358/2018 ٢

4,018,800 BD HAVAS MEDIA MIDDLE 
EAST

١ تعيين شركة متخصصة لوضع خطة اعالنية وشراء مساحات اعالنية في 
الوسائل االعالمية المختلفة

مناقصة RFP/08-2018/015 ٣

155,000 BD NASS SCAFFORM 
CONTRACTING

١ تهيئة وتجهيز وحماية مدرج ربيع الثقافة 2019 مناقصة RFP/09-2018/019 ٤

674,884.800 BD SNIC INSURANCE ١ التأمين الصحي لموظفي مجلس التنمية االقتصادية مناقصة RFP/07-2018/011 ٥

مجلس الشورى
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

487,869 BD SNIC INSURANCE ١ التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس الشورى مناقصة 2018-05 ١

مجلس النواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

22,400 BD NORTHSTAR
TECHNOLOGY CO

١ استبدال 80 جهاز حاسب آلي مناقصة 2/2018 ١

44,500 BD TECH PRODUCTION ١ تجهيز قاعة مركز عيسى الثقافي القتتاح دور االنعقاد السنوي الخامس من 
الفصل التشريعي االول

مناقصة TB/26405/2018 ٢

26,400 BD خليفة خالد مطر ١ أستئجار أرض لمواقف سيارات موظفي األمانة العامة بمجلس النواب مناقصة TB/26429/2018 ٣

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,000 BD أحمد محمد أحمد سالمة ١ تقديم خدمات استشارية مناقصة TB/26378/2018 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

248,845.296 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING

١ توريد قوى عاملة ألعمال المساعدة والمراسلين والضيافة بهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار

مناقصة 18/2018 ١

14,700 BD ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

١ طباعة مجلة البحرين الثقافية مناقصة 2018/07ع ٢

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

361,176.280 BD MOTIVATE EVENTS & 
MEDIA CO

١

480,000 BD PICO INTERNATIONAL ٢
260,000 BD TRACCS ٣

1,101,176.280 المجموع (د.ب.):

مهرجان البحرين للتسوق النسخة الخامسة مناقصة 91/2018 ١

54,000 BD EL ZAYAT TOURISM ١ المكاتب التمثيلية في دولة الكويت مناقصة BTEA/89/2018 ٢

1,499,000 BD PICO INTERNATIONAL ١ تنظيم وإدارة فعاليات 2019 مناقصة RFP/BTEA/81/20
18

٣

209,087 BD ARION PUBLICITY AND 
ADVERTISING

١ مشروع البحرين بلدنا. بلدكم  ، و المؤثرون على وسائل اإلعالم االجتماعي 
للسوق الدولية

مناقصة BTEA74/2018 ٤

405,000 BD TRANSPORT
TECHNICAL SERVICES 
INTERNATIONAL

١ توفير وسيلة لنقل الطائرات من موقع التدريج إلى قاع البحر في موقع 
الغوص وتأمين الطائرة إلى قاعدة قاع البحر

مناقصة BTEA96/2018 ٥

190,000 BD TRANSPORT
TECHNICAL SERVICES 
INTERNATIONAL

١ نقل الطائرة من نقطة التحميل في الفجيرة إلى موقع التدريج في البحرين مناقصة BTEA 95/2018 ٦
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هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

53,217 EU
R

MESSE BERLIN ١

89,520 EU
R

ITE EXHIBITIONS ٢

105,000 SA
R

ASAS EXHIBITIONS 
AND CONFERENCE 
ORGANIZING

٣

352,321.250 US
D

118,180.280 GB
P

REED EXHIBITIONS ٤

285,851.27 المجموع (د.ب.):

حجز أرضية لمشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في المعارض 
العربية الدولية خالل 2019

مناقصة TB/26445/2018 ٧

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

73,785 BD
71,328.600 BD

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١

145,113.6 المجموع (د.ب.):

صيانة المبنى الرئيسي لهيئة الكهرباء و الماء لمدة 3 سنوات. مناقصة RP--2018-156
FRSD

١

5,810,672 US
D

SUEZ WATER 
TECHNOLOGIES & 
SOLUTIONS

١ شراء أربع وحدات تحلية متنقلة مناقصة 4607/2017/3100 ٢

812,250 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١

476,929.834 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٢

1,192,324.700 BD ALMOAYYED
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

٣

578,726 BD COMSIP AL A"ALI ٤
3,060,230.534 المجموع (د.ب.):

القيام بتشغيل وإجراء الصيانة الوقائية لعدد (12) محطة ضخ تابعة إلدارة 
نقل المياه بهيئة الكهرباء والماء لمدة 5 سنوات

مناقصة PP--2018-114
WTD

٣

40,003.600 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ تزويد خدمة أيدي عاملة غير ماهرة للعمل في إدارة نقل المياه لمدة عامين مناقصة RP--2018-127
WTD

٤

475,539 BD MODERN GLOBAL 
CLEANING SPC

١ تقديم خدمة التخلص من المخلفات في المكاتب والمحطات التابعة لهيئة 
الكهرباء والماء ولمدة (3) سنوات

مناقصة RP--2018-116
FRSD

٥

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

214,500 BD GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C)

١ نظام السجل المركزي مناقصة TB/26439/2018 ١

هيئة تنظيم سوق العمل
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

40,320 BD SINGAPORE CLEANING 
SERVICES

١ التعاقد لتوفير 4 سواق مركبة خفيفة مناقصة LMRA/2018/04 ١

1,795,750 BD IDEMIA IDENTITY & 
SECURITY FRANCE

١ تطوير النظام اإللكتروني الخاص بحفظ ومضاهاة البصمات مناقصة LMRA/2018/05 ٢

114,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تجديد االتفاقية السنوية لصيانة ودعم اجهرة آي بي أم مناقصة LMRA/2018/08 ٣

1,096,353.300 BD ABDULLA HASAN AL 
DARAZI & SONS CO

١ إنشاء مبنى مكون من ثالث أدوار مع مواقف السيارات بمنطقة سترة 
الصناعية

مناقصة LMRA/2018/06 ٤

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,038,807 BD EURO GROUP FOR 
ENGINEERING
CONSULTANCY

١ أعمال اإلشراف على تنفيذ مشروع تطوير تقاطع طريق الشيخ خليفة بن 
RDS-15-99-:سلمان مع طريق الشيخ عيسى بن سلمان رقم المشروع

002

مناقصة RDS-17/0040 ١

50,000 BD ABDUL HADI AL-AFOO ١ توريد آلة لصباغة الخطوط األرضية مناقصة RDS-17/0045 ٢

98,000 BD BAKER  WILKINS & 
SMITH LTD

١ المدينة الرياضية- المجموعة الثانية من المشروع  ( المسرح المفتوح)- 
خدمات مسح الكميات لما بعد العقد

مناقصة SPO/214/18 ٣

99,558 BD ABDUL GHAFOOR 
ABDULLA EST

١ مشاريع الصرف الصحي-توريد وتركيب ودمج أنظمة التبريد المركزية 
بمصنع األوزون لودة المعالجة الثالثية في مركز توبلي لمعالجة مياه 

الصرف الصحي

مناقصة SES-17/0040 ٤
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

470,000 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ المدينة الرياضية- المجموعة الثانية من المشروع  ( المسرح المفتوح)- 
الخدمات االستشارية لإلشراف على اعمال البناء

مناقصة SPO/213/18 ٥

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,634,753.882 BD DOWNTOWN GROUP ١ الموافقة على طرح مناقصة الحديقة المائية (المرحلة الثانية) مناقصة MUN/CMS/06/201
8

١

1,412,109.460 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ A تاجير مواقع اعالنية  على اعمدة االنارة في بلدية المنطقة الشمالية - 
المجموعة

مناقصة MUN/NM/A3/2017 ٢

1,648,596.460 BD GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L

١ B تاجير مواقع اعالنية  على اعمدة االنارة في بلدية المنطقة الشمالية - 
المجموعة

مناقصة MUN/NM/A4/2017
 

٣

513,249 BD BAHRAIN MEDIA ١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية نوع ميجاكوم المجموعة A (بمحافظة الشمالية) مناقصة  Mun/NM/A6/2017 ٤

96,087.600 BD ALI MAKKI HASAN 
CONSTRUCTION

١ خدمات التأجير للصرف الصحي نظام لبلدية المنطقة الجنوبية مناقصة MUN/SAM/17/201
8

٥

35,690 BD ALMOAYYED TRADING 
& CONTRACTING

١ مناقصة عامة لبناء غرفة رئيسية ألجهزة الحاسب االلي مناقصة MUN/ISD/04/2018 ٦

191,632 BD BAHRAIN
TELECOMMUNICATION
S COMPANY

١ تحديث وتريقة الشبكة الداخلية مناقصة TB/26452/2018 ٧

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

103,615.800 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ شراء موزعات وأجهزة ال سلكية من منتجات سيسكو ضمن االتفاقية 
الحكومية لمشروع التمكين الرقمي في التعليم

مناقصة M/42/2018 ١

وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

659,032.800 US
D

REZZUAN YEOH & ONG 
SDN

١ تجهيز مقر لسفارة المملكة في ماليزيا مناقصة TB/25789/2018 ١

32,000 BD OTIS CONSTRUCTION ١ مشروع تجديد مصعد سفارة المملكة في باريس مناقصة TB/24462/2017 ٢

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

200,000 BD ORLANDO
CONSTRUCTION CO. 
S.P.C

١

200,000 BD MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING

٢

200,000 BD AHMED ESSA 
CONSTRUCTION

٣

200,000 BD YOUSIF ALMANNAI 
EST.

٤

200,000 BD AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.

٥

200,000 BD LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING

٦

1,200,000 المجموع (د.ب.):

العقد الزمني ألعمال صيانة المباني لعامي 2018 - 2020
مناقصة 7/2018 ١
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

494,888.049 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

773,035.773 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

٢

283,043.192 BD YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN

٣

98,402.400 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN & BAHRAIN 
PHARMACY

٤

1,143,357.300 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

٥

20,086.071 BD MAM
PHARMACEUTICAL
AND TRADING

٦

2,024,254.010 BD ALJISHI PHARMACY ٧
760,960.584 BD HAMAD TOWN 

PHARMACY
٨

760,951.624 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٩

6,358,979.003 المجموع (د.ب.):

الشراء المباشر والفوري لألدوية المطلوبة بصفة مستعجلة مناقصة TB/26364/2018 ١

1,792,392.280 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١

7,230,079.363 BD ALJISHI EST. W.L.L ٢
10,786,661.68

6
BD BAHRAIN PHARMACY & 

GENERAL STORE
٣

888,876.504 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٤

399,887.800 BD CIGALA GULF MEDICAL ٥
299,611.900 BD FOROOGHI PHARMACY ٦

46,350 BD FUTURE PHARMACY ٧
5,824,683.319 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE
٨

149,899.012 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٩

1,740,178.684 BD MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED

١٠

1,565,674.150 BD HASHIM PHARMACY ١١
4,047,015.566 BD JAFFAR PHARMACY ١٢

249,427.872 BD MAM
PHARMACEUTICAL
AND TRADING

١٣

621,497.970 BD NASSER PHARMACY ١٤
36,424,610.40

5
BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
١٥

561,908.558 BD YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN

١٦

5,517,239.369 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN & BAHRAIN 
PHARMACY

١٧

78,145,994.438 المجموع (د.ب.):

المناقصة الوطنية للشراء الموحد مناقصة آإلأل/001/2018 ٢

21,050.820 BD BAB SYER TRADING 
ESTABLISHMENT

١ الشراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات من خالل مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون

مناقصة SGH-34/2017 ٣

70,000 BD FOROOGHI PHARMACY ١ MAINTENANCE CONTRACT FOR ANGIOGRAPHY 
SYSTEM SMC-WD11

مناقصة TB/26374/2018 ٤

187,185.600 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

311,364 BD CIGALAH PHARMACY ٢
498,549.600 المجموع (د.ب.):

شراء وتوفير أدوية مخزنة مناقصة TB/26379/2018 ٥

71,930 BD HOWAR SEASONS 
SERVICES COMPANY 
W.L.L

١ تفديم الخدمات الخاصة باحتفال مرور 60 عاماً على افتتاح مجمع السلمانية 
الطبي

مناقصة TB/26430/2018 ٦
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406,728 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

١

101,795.400 BD GREEN
INTERNATIONAL
MEDICAL CO. - GIMCO 

٢

30,996 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE

٣

127,086.246 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

666,605.646 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة األجهزة الطبية من خالل مجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون 

مناقصة GHC-01-2017 ٧

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

200,000 BD DFS AVIATION 
SERVICES

١ تأمين رخص المراقبة الجوية مناقصة TB/26370/2018 ١

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

53,728.670 BD HARMONIC
INTERNATIONAL A.G

١ توفير خدمات الدعم والصيانة ألجهزة الترميز لباقة قنوات تلفزيون البحرين 
(BADER4) الفضافية

مناقصة TB/26052/2018 ١

120,045.980 EU
R

اتحاد اذاعات الدول العربية ١ ألتعاقد المباشر مع اتحاد اذاعات الدول العربية (ASBU) لتنفيذ مشروع 
+MENOS اقتناء محطة طرفية جديدة تعمل بنظام

مناقصة TB/26139/2018 ٢

922,600 BD ADLINE MEDIA W.L.L ١ لمدة 5 سنوات MHZ 107.2 مزايدة عامة دولية إلدارة وتشغيل القناة 
الترفيهية على الموجة اإلذاعية

مزايدة INFO/3/2018 ٣

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

286,592.756 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ إنشاء مدرج بنادي البحرين للتنس مناقصة RFPMYS/11/2018 ١

208,357.900 BD FAST AND SAFE 
MAINTENANCE
SERVICES

١ إنشاء ملعبين كرة قدم من النجيل الصناعي مع مبنى خدمات لمركز حورة 
الشبابي

مناقصة RFPMYS/20/2018 ٢

64,000 BD QUALITY
SYSTEMTECHNIK CO. 
W.L.L

١ عقد لصيانة محطات تحلية المياه للنادي األهلي واستاد البحرين الوطني مناقصة RFPMYS/30/2018 ٣
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هيئة تنظيم الت�شالت

 اإعالن �شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت

 باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة

اإىل �شركة )مينا تيليكوم ذ.م.م(

 13 بتاريخ   املن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  ال�شادر عن هيئة  الإعالن  اإىل  بالإ�شارة 

دي�شمرب 2018 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3397(، والذي مبوجبه اأخطرت الهيئة الأطراف 

تيليكوم  ذ.م.م،  اإىل �شركة مينا  املمنوحة  التالية  اإلغاء الرتاخي�س  ذوي امل�شلحة عن عزمها 

الأطراف  2002، ودعت  ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )48(  ال�شادر  مبوجب قانون الت�شالت 

ذوي امل�شلحة اإىل تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س، والرتاخي�س كالآتي:

1( الترخي�ـــس العـــادي لتقديم خدمات القيمة الم�شافة الممنوح اإلـــى ال�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 

.2004

2( الترخي�س الممتاز لخدمات الت�شالت الدولية الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004. 

3( الترخي�س العادي لخدمات الإنترنت الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004. 

4( الترخي�س الممتاز لمرافق الت�شالت الدولية الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004.

5( الترخي�س الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة الممنوح لل�شركة بتاريخ 23 يناير 2006. 

تيليكوم  ذ.م.م  اإىل �شركة مينا  املمنوح  اأعاله  وعلى ما تقدم، تعترب الرتاخي�س املذكورة 

ملغية اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�شالت
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تنبيه ملن يهمه الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

اأ�س  �شي  اإن  تايلو�س  )�شركة  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  رئي�س جمل�س  يعلن  بهذا 

الهند�شية ذ.م.م. (، ترخي�س هند�شي )رقم: ب ن/185( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب 

الهند�شية  املرخ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

 9 وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 

اأغ�شط�س 2018.

 رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية 

  املهند�س عبداملجيد الق�شاب

�شدر بتاريخ: يــــوم الخميـــ�س

المـــــوافـــــــق: 7 فبراير 2019

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

املعمارية(  للهند�شة  باأن )املطوع  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  رئي�س جمل�س  يعلن  بهذا 

ترخي�س هند�شي )رقم: ب ن/186( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخ�س لها 

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

 9 وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 

اأغ�شط�س 2018.

  رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية 

  املهند�س عبداملجيد الق�شاب

�شدر بتاريخ: يــــوم الخميـــ�س

المـــــوافـــــــق: 7 فبراير 2019

اإعالنات جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية
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تنبيه ملن يهمه الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )اجننيز كزل�شاف بروفي�شور 

دكتور اجننيز كز�شفت اويكن مكة ليمتد( ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/145( – قد مت �شطبه 

من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

 9 وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 

اأغ�شط�س 2018.

 رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية 

  املهند�س عبداملجيد الق�شاب

�شدر بتاريخ: يــــوم الخميـــ�س

المـــــوافـــــــق: 7 فبراير 2019
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )134( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

الم�شجلة بموجب  ال�شعودية لإنتاج مواد النظافة ذ.م.م(،  التي تحمل ا�شم )ال�شركة  الم�شئولية المحدودة  ذات 

ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  38435، طالبين  رقم  القيد 

دينار  اآلف(  10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال مقداره  �س.�س.و(،  النظافة  مواد  لإنتاج  ال�شعودية  )ال�شركة  التجاري 

بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة الكيماويات المتحدة. 

 

اإعالن رقم )135( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  الرمادي(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  حنيف  محمد  ج�شيما 

القيد رقم 53859-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،450 )األف واأربعمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: ليلى ج�شيما محمد 

حنيف محمد، وVIBIN KOTTUKKAL VAMADEVAN، وMOHAMED THASSIM MOHAMED HANIFA، و

        .UNNIARAN VAMADEVAN KOTTUKKAL

 

اإعالن رقم )136( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العالي،  علي  ح�شن  المرحوم  ورثة  عن  نيابة  وم�شاركوه،  ر�شي  ح�شن 

)نقليات البحرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11050، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 
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لكل من: مجموعة حجي ح�شن لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة، وخالد ح�شن علي العالي.

اإعالن رقم )137( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للحلول(،  )اإنبك�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  م�شيمع،  علي  ح�شين 

)األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  ت�شامن  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبًا   ،8268

 FAZILو راجابان،  واأومانا  نايف غزوان وجعفر محمد غزوان،  �شعود  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

   .SAJEEV ARACKAL VARGHESEو MOHAMED IBRAHIM

    

اإعالن رقم )138( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

عبدالحي محمد عمر علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ق�شر ال�شجرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،79579 رقم  القيد 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالحي محمد عمر  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

.ASRA SHAHIN   وAHMED ANJUM SHAKEEL علي، وتنوير رباني محمد عبدالرزاق محمد عبدالأكبر، و

اإعالن رقم )139( ل�شنة 2019 

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

عبداهلل محمد اأبو ال�شند�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كونترايفر لإدارة المكاتب �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 120387، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: على عبداهلل محمد اأبو 

ال�شند�س، وريهام ال�شيد ال�شيد اأحمد.

اإعالن رقم )140( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأكبر غلوم 
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عبداهلل الجعفري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جفكون لال�شت�شارات لتح�شين الإنتاجية(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  23797-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من اأكبر غلوم عبداهلل 

الجعفري، واأحمد اكبر غلوم عبداهلل الجعفري.

اإعالن رقم )141( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عبدالواحد جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكزوز الجزيرة(، الم�شجلة بموجب القيد 

منها  ال�شاد�س  والفرع  الغيار(  لقطع  )البركة  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،40324 رقم 

ذات  �شركة  اإلى  الغيار(  لقطع  )البركة  الم�شمى  منها  العا�شر  والفرع  ال�شيارات(  غيار  لقطع  )البركة  الم�شمى 

10،000 )ع�شرة اآلف(، وتكون مملوكة لكل من عبدالعزيز  م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

         .JOY PUTHENVEETTIL PHILIPOSEعبدالواحد جا�شم قراطه و

اإعالن رقم )142( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  العقاري ذ.م.م(، مالكة  للتطوير  الم�شماة )الخليج كي�شتون  المحدودة  الم�شئولية 

ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،65754 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الطبية  لالأجهزة  كير  )جلف  ا�شم  تحمل 

دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  القانوني 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من خالد اإبراهيم حامد عبداللطيف واأ�شامة محمد عثمان.

اإعالن رقم )143( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  القاب�شة �س.م.ب مقفلة(،  للطاقة  ا�شم )الوطنية  التي تحمل  القاب�شة  البحرينية 

التجاري  ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،50769

 250،000 مقداره  وبراأ�شمال  للطاقة،  الوطنية  لل�شركة  مملوكة  �س.�س.و(  القاب�شة  للطاقة  الوطنية  )ال�شركة 
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)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.

 

اإعالن رقم )144( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عبدالح�شين مال جعفر عبدعلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لجيف لخدمات ال�شيارات(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،86628 رقم  القيد  بموجب 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جعفر عبدالح�شين  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 .RAJESH PRAKASH FERNANDESمال جعفر عبدعلي و

اإعالن رقم )145( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

�شالح علي عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الإبداع العالمية لالإعالنات(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،92440 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 250،000 )خم�شة وع�شرون األف(، دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شهربان �شالح علي 

عبداهلل و�شاكر �شالح علي عبداهلل.

اإعالن رقم )146( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

محمد عبداهلل العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وينتك ل�شيانة الهيدرولك والتجارة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،49832 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وذلك باإدخال كل من جوان لينا فيرنانديز، 

و�شريكومار �شريدهارن �شريكين في ال�شركة.

 

اإعالن رقم )147( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

اأ�شحاب مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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الو�شطي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بالك بين كافيه(، 

�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،2-97575 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيخ/ متعب عادل 

را�شد عبداهلل اآل خليفة.

اإعالن رقم )148( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عبا�س عبدالوهاب عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميديا ليف لالإنتاج والإعالنات(، الم�شجلة 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،49408 رقم  القيد  بموجب 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: جوبالن اأنيل كومار  بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

)هندي الجن�شية(، و�شوريا اأنيل )هندية الجن�شية(.

اإعالن رقم )149( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأعراب، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حا�شنة البحرين لالأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،105480 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 31،000 )واحد وثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جليلة اأعراب، ولمي�س 

ح�شين قا�شم عبدالر�شول.

اإعالن رقم )150( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأحمد محمد محمود بوعيده، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بقالة اأحمد محمد محمود(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2-6773 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد اأحمد محمد بوعيده، 

بحريني الجن�شية، يحمل بطاقة �شكانية رقم550106600، وكونين فيدو ابراهيم، هندي الجن�شية، ويحمل جواز 

.M242971 شفر رقم�
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اإعالن رقم )152( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

فاطمة يعقوب علي زامل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عباد لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  62225-3، طالبًة  رقم  القيد 

ا�شمها التجاري )�شركة عباد ليت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

.SHABEER IBRAHEEM RAMANALUKKALمن: رومانة فاطمة يعقوب علي زامل، و

اإعالن رقم )153( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

رانا ب�شير اأحمد �شير محمد جوهان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تجارة وادي هونزا(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 97036، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1000 )األف( دينار بحريني، ومعلنة عن تنازلها عن ال�شركة وت�شبح مملوكة لكل من: �شناء 

.ASAD ABBAS BUTTو ،RANAMUHAMMAD FAISALعبدالرحمن اأمرجند جندامل، و

اإعالن رقم )154( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شادق اأحمد 

علي الدرازي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زهور �شنغافوره(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

15720-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 ،AMMAR MOHAMED ALOBAIDLY :مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

 .OSE DIAYANA VLAJICو ،JULIA ATINI VLAJIC و ،SITI DALLIAH ROSLANو ،STEVO VLAJIC و

اإعالن رقم )155( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
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بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  ا�شم )فاتورتي  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الدبو�س،  دبو�س مبارك 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،110789 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل دبو�س مبارك عبداهلل الجا�شم 

الدبو�س، و�شركة ماي فاتورة للتجارة العامة والمقاولت.

اإعالن رقم )156( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كي اإ�س اآي 

البحرين، م�شت�شارون ومحا�شبون قانونيون، نيابًة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم 

)اأحمد الم�شهداني ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114602-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد محمد حمود الح�شين الم�شهداني، وذلك بعد تنازل 

ال�شريك الثاني جواهر ريان مناع الحترو�س عن كامل ح�ش�شها بال�شركة له.

                                                     

اإعالن رقم )157( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

التعليم  ا�شم )الربوة لال�شت�شارات ودعم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ال�شيد، مالك  عبدالروؤوف محمد 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114441، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

 10،000 وبراأ�شمال مقداره  الإبداعية ذ.م.م(،  للحلول  الخ�شن  التجاري )�شركة  ا�شمها  ذات م�شئولية محدودة 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالروؤوف محمد ال�شيد الخ�شن، ومهاب عبداهلل 

عبدالروؤوف محمد الخ�شن، وحازم عبداهلل عبدالروؤوف محمد الخ�شن، ومحمد م�شطفى �شيد اأحمد حبيب. 

اإعالن رقم )158( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

لت�شبح فرعاً ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

الُو�شِطي  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابًة عن ال�شيدة/ فاطمة عبدالكريم جا�شم عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 

لت�شبح  تحويلها  طالبًا   ،5-48439 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كوفي(،  �شتارز  )فالمينجو  ا�شم  تحمل  التي 
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فرعًا بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )فيرتو�س للحلول ذ.م.م(، بناًء على تنازل المالكة عن ملكية 

الموؤ�ش�شة.

 اإعالن رقم )159( ل�شنة 2019

ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال �شركة 

)م�شك القاب�شة �س.م.ب مقفلة(

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شركة م�شك القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 58251، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة الم�شرح به من 2،500،000 دينار بحريني اإلى 1،250،000 وراأ�س 

المال ال�شادر من 2،500،000 دينار بحريني اإلى 1،250،000 دينار بحريني.

اإعالن رقم )160( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

ال�شيخ حمد بن  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد بن علي اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوبن اأول اأورز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

35719-1، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام )1( و)4( و)9( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها للمالك 

نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )161( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل فرع من �شركة ذات م�شئولية قائمة 

  

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ب�شت لوكي�شن العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94686-

1، طالبين تحويل ال�شركة لت�شبح فرعا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )الأولى للتثمين 

ذ.م.م(، والم�شجلة بموجب القيد رقم 429، المملوكة لكل من: محمد عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم ر�شدان، وح�شام 

عدنان م�شطفى ح�شن اآل �شرف.

   


