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 مر�سوم رقم )86( ل�سنة 2020

ـى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية  بالعفو اخلا�ص عما تَبـقَّ

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

بها على  املحكوم  الغرامة،  للحرية وعقوبات  ال�شالبة  العقوبات  ـى من مدة  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قريَن كلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 15 دي�شمــبـــــر 2020م



العدد: 3503 – الخميس 24 ديسمبر 2020

14

م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )40( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح

ل�سركة اإ�ص� بي� اآي اليف اإن�سوران�ص كومبني ليميتد- فرع �سركة اأجنبية

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

املكتب  اإدارة  جمل�س  قرار  ح�شب  به  ـ�س  املرخَّ الن�شاط  مزاولة  عن  ـفها  لَتوقُّ وذلك  املذكورة، 

الرئي�شي لل�شركة بتاريخ 22 يناير 2020،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإ�س. بي. اآي ليف اإن�شوران�س كومبني ليميتد- فرع �شركة 

اأجنبية، امل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت الرقم 1- 117725 املوؤرخ يف 2017/11/22.

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 21 دي�شمـــبـــــــــر 2020م
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 23 من 2 صفحة
 

 النيابة العامة

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

  9,900.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 1 4/2016 تجديد دعم خوادم وشبكات النيابة العامة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  69,000.000 
 

 1 الشركة العربية الخليجية لالستثمار العقاري
 

 TB/4631/2006 2 جديدت استئجار مواقف لموظفي النيابة العامة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 78,900.000

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  39,690.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 1 19/2018 تجديد وفروعهاتوفير خدمات التنظيف لمكاتب الهيئة العامة للتأمين االجتماعي  الستثمارالخدمات والمزايدات وا

  22,584.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29275/2020 2 تجديد تجديد عقد الصيانة العامة لمكاتب الهيئة وفروعها

  8,820.000 
 

AL MOAYED DATA GROUP 1 
 

 AMC DELL EMC STORAGE, SAN SWITCHES & DATA الخدمات والمزايدات واالستثمار
DOMAIN BACK UP CONTRACT RENEWAL 

 TB/29276/2020 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 71,094.000

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني ت أخرىعمال

  75,474.000 
 

RARE TECH 1 
 

 ENHRA LICENSURE SYSTEMمناقصة محدودة الستحداث نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار
االلكتروني لتسجيل وترخيص المؤسسات الصحية وتطوير نظام تسجيل وترخيص 

 ن الصحيين في مملكة البحرينالعاملي

 RFP-NHRA-2020-2 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 75,474.000

 بناغاز

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

  58,634.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 TB20/08001T-AJP 1 مناقصة 3ر لمضخات الغاز المثبتة لمصنع الغاز الجديد رقم شراء قطع غيا النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 58,634.000

 بنك البحرين للتنمية

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

  215,460.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

 TB/29273/2020 1 مناقصة UPGRADE TELECOM LINES FOR BDB الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 215,460.000

 

 اإعالن رقم )11( ل�سنة 2020 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات

 خالل �سهر نوفمرب 2020 اإعمااًل الأحكام املادة )37(

 من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية

   
 

 23 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/11/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/11/2020 
 

  

         
            

 أكاديمية الخليج للطيران

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

USD 730,170.000 276,004.260* 
 

CAE INC 1 
 

  شراء ضمانات ألجهزة محاكاة الطيران الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 GAA-Q-073-20 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 276,004.260

 المجلس األعلى للبيئة

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

  32,497.500 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 SCE/2019/01 1 تجديد تجديد عقد توفير مبرمجين حاسب آلي لقسم تقنية المعلومات واالتصاالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

  53,581.500 
 

 1 شركة الحصان العربي
 

  شهر 27العرين لمدة  توريد حشائش جافة لمنتزة ومحمية المواد والمعدات
 

 SCE/02/2020  2 مناقصة

  134,362.000 
 

BDH MIDDLE EAST 1 
 

  يطصيانة وتطوير وتشغيل ثالث محطات شبه متحركة لمراقبة جودة الهواء المح المواد والمعدات
 

 SCE/6/2020 3 مناقصة

  73,710.000 
 

 1 مؤسسة الحصان العربي
 

  شهر 27ف لمنتزة ومحمية العرين لمدة توريد برسيم جا المواد والمعدات
 

 SCE/01/2020  4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 294,151.000

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

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

  146,821.080 
 

EUROPEAN CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SCIA/5-2020 1 مناقصة اعمال صيانة لجامع سترة للمجلس االعلى للشئون االسالمية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 146,821.080
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 23 من 3 صفحة
 

 بورصة البحرين

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

  29,940.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

 TB/22564/2016 1 تجديد 2016تجديد عقد مركز استمرارية العمل للعام  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  25,000.000 
 

WAVETEC FZCO 1 
 

 TB/26552/2019 2 تجديد تجديد عقد صيانة شريط األسعار الخارجي لبورصة البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 54,940.000

 بوليتكنك البحرين

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

  62,926.500 
 

ORACLE SYSTEMS 1 
 

 TB/29325/2020 1 مناقصة دمة في بوليتكنك البحرينلدعم برامج الخ ORACLEالتعاقد المباشر مع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  71,652.000 
 

AKARI SOFTWARE 1 
 

 TB/29520/2020 2 تجديد كمصدر وحيد لنظام إدارة المناهج الدراسية AKARIالتعاقد مع السادة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 134,578.500

 نتمكي

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

  73,080.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

 LF-188  1 مناقصة استئجار اسطول سيارات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 73,080.000

 جامعة البحرين

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

  -18,850.000 
 

ATLAS BUSINESS MANAGEMENT 1 
 

 UOBP/13/2016 1 أمر تغييري خدمات تنظيف في جامعة البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  31,875.000 
 

GIFFIN GRAPHICS 1 
 

 TB/22794/2016 2 تجديد تجديد العقد مع شركة جفن جرافيكس لمزايدات واالستثمارالخدمات وا

  214,942.007 
 

 1 القواعد المعلوماتية
 

 TB/11562/2010 3 تجديد االشتراكات السنوية في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  17,631.600 
 

IBM 1 
 

 TB/29366/2020 4 مناقصة IBM SPSSتجديد عقد تراخيص برمجيات  واالستثمارالخدمات والمزايدات 

  16,533.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

آالت تصوير في مطبعة جامعة البحرين (شركة يونيفرسال  5صيانة عدد  المواد والمعدات
 انتربرايسز

 TB/26250/2018 5 تجديد

  14,740.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

 BUSINESSتجديد عقد صيانة آالت مطبعة الجامعة من شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
INTERNATIONAL WLL XEROX 

 TB/29485/2020 6 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 276,871.607

   
 

 23 من 4 صفحة
 

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ئزالعطاء الفا دينار بحريني عمالت أخرى

  42,417.000 
 

CAPITEL PROJECTS CO  1 
 

 1 162019 مناقصة توفير معدات المسح المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 42,417.000

 حلبة البحرين الدولية

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

  142,793.000 
 

AL WASMIYA TENT HOUSE 1 
 

 ورمالته وديكور داخلي و اثاث ومعدات لسباق الفقمناقصة توريد هياكل خيام مؤ الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2020وان 

 

 BIC/05/2020 1 مناقصة

  336,000.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BIC/12/2020 2 مناقصة صباغة المناطق المحيطة بمضمار حلبة البحرين الدولية

  171,456.000 
 

AGILITY BAHRAIN  1 
 

الث ثوسباق  2020توفير خدمات الشحن واللوجسيات لسباقين الفورمال وان لسنة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2021لسنة 

 BIC/14/2020  3 مناقصة

  72,909.900 
 

PKE GULF 1 
 

ة لسن توفير خدمات الدعم لألجهزة اإللكترونية الدقيقة لسباقين الفورمال وان الخدمات والمزايدات واالستثمار
2020 

 BIC/13/2020 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 723,158.900

 ةديوان الخدمة المدني

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

  13,656.300 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 1 
 

 CSB/5/2016 1 تجديد سيارات صالون استئجار الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 13,656.300

 ن لإلستثمار العقاريشركة البحري

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

  88,612.359 
 

DS STORES BAHRAIN W.L.L 1 

  14,945.875 
 

THE BURGER CONCEPT W.L.L 2 

  19,377.155 
 

UNIQUE RESTAURANT & 
MANAGEMENT 

3 

  .):المجموع (د.ب 122,935.389
 

 RFP/EDAMAH/2020/21 1 مزايدة محالت تجارية لإليجار في مجمع الريف الكائن بمنطقة المالكية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  180,000.000 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 

  216,000.000 
 

 2 شركة ناصر سعيد الهاجري

  المجموع (د.ب.): 396,000
 

اصر نركة التعاقد المباشر مع السادة شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية والسادة ش ت واالستثمارالخدمات والمزايدا
 سعيد الهاجري لتأجير العقار الواقع بمنطقة حفيرة

 TB/28863/2020 2 مزايدة



العدد: 3503 – الخميس 24 ديسمبر 2020

17

   
 

 23 من 5 صفحة
 

  29,771.000 
 

BAIT ALDAWAA PHARMACY 1 

  41,150.000 
 

LOFTY DONUTS CAFE 2 

  :المجموع (د.ب.) 70,921
 

نية محالت تجارية لإليجار في مبنى السيارات المتعدد الطوابق بمجمع السلما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الطبي

 RFP/EDAMAH/2020/22 3 مزايدة

  -25,343.014 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

أعمال تحضيرية  –الكائن في منطقة المحرق  "شرق –مشروع تطوير "سعادة 
 للموقع

 EDAMAH/ES/109/2019 4 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 564,513.375

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  126,837.600 
 

ITHMAAR BANK B.S.C. 1 
 

د ترخيص تثبيت ماكينة الصراف اآللي في محطات الخدمة لشركة بابكو للتزوي النفط
لمدة خمسة سنوات (عالي, مدينة عيسى, الروضة, السيف, السوق المركزي و 

  السنابس)
 

 TB20008  1 مزايدة

  104,400.000 
 

AREENA CONTRACTING GROUP 1 
 

 OUTSOURCING OF SALES OPERATIONS AT النفط
BAPCO'S SERVICE STATIONS  

 T160028)24( 2 تمديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 231,237.600

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

  7,767,391.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 -سنوات توريد لألجهزة الالسلكية  5اتفاقية شراء لمدة  النفط
RFP/TATWEER/318/2020  

 

 TP-481-2019 1 مناقصة

  5,068,746.713 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL 

1 
 

 -كيلو فولت  33كيلو فولت و  11تمديد شبكات الجهد العالي  النفط
RFP/TATWEER/497/2020   

 

-TP-596-2020  /CO-490 مناقصة
2020 

2 

  117,128.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

دلها يعا توريد فاريتاس باك اب او ما يعادلها من االجهزه مع مكتبه الشريط و ما النفط
  مع دعم للصيانه لمده خمس سنوات

 

 RFP/Tatweer/409/2020 3 مناقصة

  167,067.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 RFP/Tatweer/432/2020 4 مناقصة ريد و تركيب مركز معلومات مع تحديث نظام الشبكهتو النفط

  9,383,847.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 PROVISION OF CEMENTING AND REMEDIAL لنفط
CEMENTING STIMULATION SERVICES 

 TB/28334/2020 5 تمديد

  54,898.754 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 IN/Tatweer/469/2020 6 مناقصة SUPPLY OF LESER VALVES AND SPARES لنفط

  97,144.000 
 

ORACLE SYSTEMS 1 
 

 - شراء تراخيص أوراكل المتعددة مع خدمات الصيانة المساندة السنوية  النفط
RFP/TWR/2020/46   

 

 TP-630-2020 7 مناقصة

  245,460.000 
 

PRAXIS SOLUTIONS 1 
 

  اتفاقية زمنية لتوفير خدمات دعم نظام أي بي ام مكسيمو النفط
 

 TP-621-2020  8 مناقصة

   
 

 23 من 6 صفحة
 

USD 2,432,684.000 919,554.552* 
 

FMC TECHNOLOGIES SINGAPORE 
PTE. LTD 

1 
 

 RFP/Tatweer/41/2017  9 تجديد تزويد رأس البئر ومعدات لوحة التحكم النفط

  149,459.090 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 1 
 

 SUPPLY OF SPARES FOR STATIC ZEROP UNIT لنفط
COMPRESSOR 

RFP/TATWEER/401/2020  

 TP- 560-2020 10 مناقصة

  244,722.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 PROVISION OF SCHLUMBERGER SOFTWARE لنفط
LICENSES ANNUAL MAINTENANCE  

 RPF/TATWEER/9/2016 11 تجديد

  950,047.000 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 
 

 RFP/Tatweer/48/2017 12 تجديد توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه المواد والمعدات

USD 1,124,484.000 425,054.952* 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 LIFE WELL INFORMATION SOFTWARE (LOWIS) لنفط
ANNUAL MAINTENANCE SUPPORT 

 TP-169-2017 13 تجديد

  4,725,000.000 
 

COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L 

1 
 

 TP-577-2020 14 مناقصة  RFP/TATWEER/435/2020 - توريد حمض الهيدروكلوريك  النفط

  174,000.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

 TB/27471/2019 15 تجديد  TATWEER PETROLEUM OFFICE LEASE لنفط

  79,940,748.000 
 

HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 

  7,772,990.000 
 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS 
WELLS SERVICES WLL 

2 

  8,032,660.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 3 

  المجموع (د.ب.): 95,746,398
 

   RFP/TWR/2020/40 -خدمات التكسير والتدفق واالختبار  النفط
 

 TP-471-2019 16 مناقصة

  19,992.000 
 

AZTEC SERVICES 1 
 

 FIVE (5) YEARS CALL- OFF LONG TERM PURCHASE لنفط
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF  BEARING 

 RFP/Tatweer/278/2019 17 مناقصة

  15,724.500 
 

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 

  80,840.000 
 

PAN ARAB CO 2 

  المجموع (د.ب.): 96,564.500
 

 - SUPPLY OF FITTINGS, STUD BOLTS AND GASKETS لنفط
RFP/TATWEER/434/2020  

 TP-550-2020 18 مناقصة

  1,184,870.000 
 

MAKTOOM CONTRACTING AND 
TRADING 

1 

  1,184,870.000 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL 

2 

  المجموع (د.ب.): 2,369,740
 

 MAINTENANCE AND INSTALLATION OF BEAM PUMP لنفط
UNITS 

RFP/TATWEER/427/2020  

 TP-504-2019 19 مناقصة

  2,689,857.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 

  2,546,217.000 
 

MECHANICAL CONT AND SERVICES 
CO 

2 

  2,539,542.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 3 

 PROVISION OF TURNAROUND AND INSPECTION لنفط
(T&I) AND SHUTDOWN SERVICES TO OIL AND GAS 

PROCESSING FACILITIES AND OTHER ASSOCIATED 
SERVICES - RFP/TATWEER/439/2020  

 

 TP-566-2020  20 مناقصة
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 23 من 7 صفحة
 

  المجموع (د.ب.): 7,775,616
 

  40,800.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

  توفير خدمات السائقين وحافالت النقل النفط
 

 RFP/Tatweer/448/2020 21 مناقصة

  645,712.800 
 

BAHRAIN SCRAPMOULD CO 1 
 

 AUC/TWR/2020/2 22 مزايدة جمع وبيع المواد الخردة النفط

  59,181.150 
 

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 1 
 

 IN/Tatweer/332/2020 23 مناقصة SUPPLY OF WHITTIER FILTRATION ASSEMBLY لنفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 137,243,524.511

 شركة مطار البحرين

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

  42,000.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

 وولي خارجية لتشغيل مركز أتصال استعالمات مطار البحرين الد بجهة االستعانة الطيران
 الصوت االعالني بمبني المسافرين

 BAC/215/2018  1 تمديد

  149,184.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

ن بحريتعاقد لصيانة المناظر الطبيعية (االرضية) وخدمات الري لمناطق مطار ال الطيران
 الدولي

 RFP/BAC/2020/12  2 مناقصة

  237,088.140 
 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L 1 
 

 RFP/BAC/2020/2  3 مناقصة نمطار البحريتوفير خدمات اللوجستيات من طرف ثالث لشركة  الطيران

  28,000.000 
 

WHITE HAWK SECURITY CO 1 
 

 ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF CLOSED الطيران
CIRCUIT TV (CCTV), PERIMETER INTRUSION 

DETECTION SYSTEM (PIDS) AND AUTOMATIC 
NUMBER PLATE RECOGNITION SYSTEM (ANPR) AT 

BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT  

 BAC/FM/06/2014 4 تجديد

  87,182.550 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

ين لبحرلجديد لمطار اتعاقد لتوريد وتركيب كاميرات الحماية لمبنى المسافرين ا الطيران
  الدولي
 

 RFP/BAC/2020/5  5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 543,454.690

 شركة نفط البحرين

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

  105,000.000 
 

AL MAAMEERI CONTRACTING  1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الهندسية

PROVISION OF MINOR BUILDING AND CIVIL WORKS 
IN THE COMPANY'S OPERATING ARES 

 T150018 (MTCE) 1 تمديد

  105,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

PROVISION OF MINOR BUILDING AND CIVIL WORKS 
IN THE COMPANY'S OPERATING ARES 

 T150018 (MTCE) 2 تمديد

  63,000.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 
 

  دراسة تقييم الحالة الهيكلية لوحدة مضخات الرفع السفلي النفط
 

 T14517 )39( 3 مناقصة

  1,110,000.000 
 

RED MACK INDUSTRIAL SERVICES 1 
 

  يخدمات التنظيف الكيميائ النفط
 

 T15490 )65 ( 4 مناقصة

   
 

 23 من 8 صفحة
 

  3,162,828.000 
 

SUEZ WATER TECHNOLOGIES & 
SOLUTIONS 

1 
 

 Q11883)53( 5 مناقصة توفير مواد كيميائية لمعالجة المياه و العمليات وخدمات الدعم الفني النفط

  2,277,500.000 
 

A. KARIM AL JAHROMI 1 

  2,277,500.000 
 

MECHANICAL CONT AND SERVICES 
CO 

2 

  المجموع (د.ب.): 4,555,000
 

 T11839 )65( 6 مناقصة توفير خدمات اإلنشاء المدنية للخزانات النفط

GBP 20,000.000 12,200.000* 
 

EUROTEK REFINING SERVICES 
LTD. 

1 
 

 PROVISION OF MAINTENANCE AND SUPPORT النفط
SERVICES FOR FCCTEK PROCESS MODEL 

SOFTWARE 

 TB/29425/2020 7 مناقصة

  289,920.000 
 

HONEYWELL TURKI ARABIA LTD 1 
 

 IMPLEMENTATION OF APC ON 4ACDU:FUNCTIONAL النفط
DESIGN SPECIFICATIONS 

 

 T15392 )58 ( 8 مناقصة

  150,264.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

ت حص واإلصالح لحواجز البوابات وحواجز المركباتوفير خدمات الصيانة والف النفط
  لمدة خمس سنوات

 

 T17755 )43( 9 مناقصة

  132,309.888 
 

FENDAHL INTERNATIONAL DWC 
WLL 

1 
 

ة ستندمتوفير خدمات التنفيذ والصيانة والدعم لنظام تأجير السفن (حلول جاهزة  النفط
  سنوات 3قد زمني لمدة ع –إلى السحابة) 

 

 T19457 )24( 10 مناقصة

  219,048.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

حتية تنية باستبدال البنية التحتية االفتراضية للخوادم النحيفة بشركة بابكو الى  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  متقاربة من شركة نيوتانكس

 

 T17315 )24 ( 11 مناقصة

  101,520.000 
 

ABB ELECTRICAL INDUSTRIES 1 
 

يات استبدال المشغالت في نظام مراوح الغاليات من أش بي ونظام مروحة الغال النفط
  أل بي بالمشغالت الهوائية الجديدة

 

 T19509 )48 ( 12 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,006,089.888

 شئون الجمارك

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

  3,163,950.000 
 

CRIMSONLOGIC BAHRAIN S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 CA/TCS/3/2019 1 مناقصة مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي أفق

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,163,950.000

 طيران الخليج

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينار بحرينيد عمالت أخرى

  9,550.000 
 

MACK AIR LIMITED 1 
 

 RENWAL OF GENERAL SALES AGENT (GSA) FOR الطيران
SRILANKA 

 TB/12343/2010 1 تمديد

  10,591.000 
 

BENGAL AIRLIFT LIMITED 1 
 

 TB/15103/2012 2 تجديد CARGO GENERAL SALES AGENT FOR BANGLADESH الطيران

  5,153,520.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

 BTB 3-2036-09-19 مناقصة االستعانة بمصادر خارجية  لمركز االتصاالت في شركة طيران الخليج الطيران
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 23 من 9 صفحة
 

  737,000.100 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 BTB 4-2208-09-20 مناقصة تجديد تراخيص مايكروسوفت الطيران

USD 120,000.000 45,360.000* 
 

MICROSOFT CORPORATION 1 
 

 MICROSOFT ENTERPRISE AND PREMIUM SUPPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار
AGREEMENTS RENEWAL 

 ITC 5-1307-11-14 تجديد

USD 19,669,102.000 7,434,920.556* 
 

TRAVELPORT 1 
 

ارالخدمات والمزايدات واالستثم  GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - TRAVELPORT 1209-1-14 تمديد-ITC 6 

  36,317.000 
 

AL TAHADI TRAVEL & TOURS 1 
 

 ITC 7-0804-02-11 تجديد اختيار وكيل مبيعات المسافرين والشحن في األردن الطيران

  9,167.000 
 

SZIC INDUSTRIAL CO 1 

  42,545.000 
 

ORVEC INTERNATIONAL LIMITED 2 

  المجموع (د.ب.): 51,712
 

 BTB 8-2071-12-19 مناقصة توفير مخدات لمسافرين طيران الخليج الطيران

  1,400,654.000 
 

AIR INDIA AIR TRANSPORT 
SERVICES 

1 
 

 BTB 9-1706-09-17 مناقصة الخدمات األرضية في مطار مدراس الدولي الطيران

  103,204.000 
 

VILLA TRAVELS & TOURS 1 
 

  خدمات المناولة األرضية في مطار جزر المالديف الدولي الطيران
 

 BTB 10-2149-05-20 مناقصة

  340,667.000 
 

QAS ISRAEL  1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF OPERATIONS SERVICES الطيران
AT BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT TEL 

AVIV- ISRAEL 

 TB/29564/2020 11 مناقصة

  68,000.000 
 

CHEVRON PRODUCTS COMPANY 1 
 

 - AVIATION FUEL SUPPLY AT TEL AVIV (TLV) الطيران
OUTSIDE THE SCOPE OF ARAB AIR CARRIERS 

ORGANIZATION (AACO) 

 TB/29570/2020 12 مناقصة

  206,377.000 
 

MERCURE HOTEL WIESBADEN CITY 1 
 

 13 2058-11-19 مناقصة مناسب لطاقم الضيافة في فرانكفورت، المانياتوفير السكن ال الطيران

  25,995.000 
 

DUBAI AIRPORT AUTHORITIES  1 
 

 RENEWAL OF ENGINEERING OFFICE LEASE الطيران
CONTRACT AT DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/23462/2017 14 تجديد

  18,506.000 
 

GOLD STAR 1 
 

 ITC 15/11/02/0788 تجديد ختيار وكيل مبيعات المسافرين في اليونانا الطيران

  3,558.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 
 

 ENGINEERING OFFICE CONTRACT AT KING الطيران
ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT (KAIA) - 

JEDDAH 

 TB/24167/2017 16 تجديد

  220,922.000 
 

PANASONIC 1 
 

 ITC 17/09/03/0400 تجديد نظام التسلية للطائرات الجديدة الطيران

  617,065.000 
 

IRAQI AIRWAYS COMPANY 1 
 

 BTB 18-2151-05-20 مناقصة GROUND HANDLING SERVICES AT BAGHDAD الطيران

  444,780.000 
 

MALDIVES INFLIGHT CATERING 1 
 

 UPLIFT INFLIGHT CATERING SERVICES AT VELANA الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT, MALDIVES 

 TB/29519/2020 19 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 16,928,698.656

 

   
 

 23 من 10 صفحة
 

 مجلس التنمية األقتصادية

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

  41,850.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29255/2020 1 مناقصة مناقصة تقييم تأثير االستثمار األجنبي المباشر

  4,735,000.000 
 

BAHRAIN WORLD TOUR CYCLING 
TEAM S.P.C 

1 
 

 TB/28234/2020 2 مناقصة 2022إلى  2020رعاية عدة فعاليات لألعوام من  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -10,240,000.000 
 

IGNITE SPORTS VENTURE 1 
 

 TB/28234/2020 3 أمر تغييري 2022إلى  2020رعاية عدة فعاليات لألعوام من  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  87,528.000 
 

LIN QINGQIAO 1 
 

 TB/25021/2018 4 تجديد SHINZHENصين مكتب تمثيلي في شينزين جنوب ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,375,622.000-

 مجلس المناقصات والمزايدات

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

  36,590.400 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

االستثمارالخدمات والمزايدات و  MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد TB/4462 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 36,590.400

 مجلس النواب

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

  28,248.000 
 

 1 خليفة خالد مطر
 

 TB/26429/2018 1 تجديد أستئجار أرض لمواقف سيارات موظفي األمانة العامة بمجلس النواب الستثمارالخدمات والمزايدات وا

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 28,248.000

 معهد البحرين للتنمية السياسية

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

  121,900.000 
 

 1 السيد كاظم عيسى السعيد
 

 TB/13358/2011 1 تجديد استئجار مقر رئيس  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  19,777.800 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

 BIPD-01/2020 2 مناقصة خدمات التأمين الصحي لموظفي المعهد الخدمات والمزايدات واالستثمار

       الترسيات بالدينار البحريني:مجموع  141,677.800

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  9,450.000 
 

AL FATEH REAL ESTATE COMPANY 
S.P.C. 

1 
 

 TB/28128/2019 1 مناقصة حرينارة االتصال والترويج في مبنى باب البتوفير موافق السيارات لموظفي إد الخدمات والمزايدات واالستثمار
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 23 من 11 صفحة
 

  5,348.700 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

 2 4/2017 تجديد استئجار سيارات الستخدام هيئة البحرين للثقافة واآلثار الخدمات والمزايدات واالستثمار

  13,998.600 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 3 2018-02 تجديد توفير عمال لورشة النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واالثار ات والمزايدات واالستثمارالخدم

  77,600.000 
 

UNISKILLS 1 
 

  أعمال التنظيفات للمواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة واالثار الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 4 3/2020 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 106,397.300

 هيئة التخطيط والتطوير العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

AED 994,501.000 99,450.100* 
 

PTV MENA REGION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/27913/2019 1 مناقصة PTV MENA REGION DMCCة التعاقد المباشر مع شرك

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 99,450.100

 هيئة الكهرباء والماء

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

  1,808,092.214 
 

ELECTROSTEEL BAHRAIN TRADING 
WLL 

1 

  631,686.925 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

2 

  المجموع (د.ب.): 2,439,779.139
 

  شراء أنابيب الحديد المرن مع ملحقاتها باإلضافة للصمامات المواد والمعدات
 

 1 4621/2020/3100 مناقصة

  39,000.000 
 

ARADOUS CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 PP-ETD 2-103-2020 مناقصة تغطية المحوالت الكهربائية بمحطات نقل الكهرباء المواد والمعدات

  133,200.000 
 

YQ BAHRAIN W.L.L  1 
 

 ps-isd 3-157-2015 تجديد YQ?BAHRAINتحصيل ايرادات الهيئة عن طريق اجهزة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,994.992 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

 RP-GIS 4-199-2017 تجديد نتينسمدة لتزويد الهيئة بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية  المزايدات واالستثمارالخدمات و

  39,480.000 
 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

 RP-ETD  5-193-2017 تجديد

  11,936,122.000 
 

GE GRID SOLUTIONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 أعمال اجهزة -مشروع إنشاء مركز للتحكم والمراقبة لشبكات الكهرباء والماء 
 وأنظمة االسكادا

 6 4604/2019/3100 مناقصة

  874,196.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

  600,658.000 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 2 

  1,070,136.000 
 

ARADOUS CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO 

3 

  المجموع (د.ب.): 2,544,990
 

من  وارئ المياه على مدار الساعةاالستعانة بمصادر خارجيه للقيام بأعمال ط الخدمات والمزايدات واالستثمار
 خالل مراكز طوارئ المياه لفترة ثالث سنوات

 RP-WDD 7-001-2020 مناقصة

   
 

 23 من 12 صفحة
 

  149,088.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

ع لتاباالتعاقد مع استشاري برمجيات في نظام (اس اي بي) لقسم عمليات التجارة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  ء والماءلهيئة الكهربا
 

 RP-ISD  8-060-2020 مناقصة

  135,742.730 
 

INDRA SYTEMAS 1 
 

 PM-PSD  9-098-2020 أمر تغييري استبدال نظام إدارة عالقات العمالء والفوترة المركزي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  779,402.000 
 

DELTA SECURITY SERVICES 1 
 

  حالينظام قفول إلكتروميكانكل ودمجه إلكترونياً مع النظام التوريد وتركيب  المواد والمعدات
 

 PM-ISSD 10-023-2020 مناقصة

  289,584.000 
 

MICROCENTER 1 
 

لمدة  -ء إجراء عمليات المسح لنظام المعلومات الجغرافية  بهيئة الكهرباء والما المواد والمعدات
 عامين

 RP-GIS 11-232-2017 تجديد

  67,500.000 
 

AWAR MECH CONT CO 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/110 12 مناقصة أدوات مياه المواد والمعدات

  228,580.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

  محطات فرعية المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2020/114 13 مناقصة

  47,300.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/104 14 مناقصة مصابيح إنارة لمواد والمعداتا

  55,500.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 FAN, EXHAUST المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/101  15 مناقصة

  59,800.000 
 

 1 خيبر للتجارة
 

 JOINT KIT المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2020/133  16 مناقصة

  49,897.998 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

 PT/CSD/MA/2020/094 17 مناقصة أمتار مياه الكترونية المواد والمعدات

  50,904.000 
 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 1 
 

 PVC PIPE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/146 18 مناقصة

  88,380.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PT/CSD/MM/2020/100 19 مناقصة مسجل البيانات معداتالمواد وال

  79,044.150 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 

  22,551.100 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 2 

  المجموع (د.ب.): 101,595.250
 

 ADAPTOR, FLANGE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2020/142 20 مناقصة

  69,900.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 SUPPLY OF CISCO EQUIPMENT ANNUAL الخدمات والمزايدات واالستثمار
MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES FOR ONE 

YEAR 

 PS-ISD 21-125-2020 مناقصة

  276,234.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

 TB/29555/2020 22 مناقصة لخدمات الفنيةتعاقد مباشر مع السادة شركة هجر ل المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 19,621,974.109
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 23 من 13 صفحة
 

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  753,900.000 
 

  مركز االتصال الوطني
 ليج)(صلة الخ

1 
 

 TB/10190/2009 1 تجديد حصول الجهات الحكومية على خدمات شركة االتصال الوطني الخدمات والمزايدات واالستثمار

  13,966.030 
 

GREEN METHOD 1 
 

 TB/26407/2018 2 تمديد AUTOMATED SOURCE CODE REVIEW الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,400.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/26550/2019 3 تجديد صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة

  494,183.130 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 TB/29171/2020 4 مناقصة مشروع تطوير الشبكة الحكومية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -67,855.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 iGA/2020/02 5 أمر تغييري نيةمناقصة لتوفير خدمات تنظيف لمباني هيئة المعلومات و الحكومة اإللكترو الخدمات والمزايدات واالستثمار

  7,920.000 
 

MEDIA PERCEPTION 1 
 

 TB/28866/2020 6 أمر تغييري PERCEPTION MEDIAشركة تجديد عقد السادة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -5,250.000 
 

MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG 

1 
 

 TB/23321/2017 7 أمر تغييري تأجير مواقف السيارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ار البحريني:مجموع الترسيات بالدين 1,205,264.160

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

  93,562.350 
 

SOLIDARITY GENERAL TAKAFUL  1 
 

 TRA/RFP/2019/063 1 تجديد خدمات التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم االتصاالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 367,200.000 138,801.600* 
 

DT ECONOMICS LIMITED 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TRA/RFP/2020/082  2 مناقصة BNETخدمات استشارية لتحديد قيمة أصول شركة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 232,363.950

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  140,964.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 LMRA/2018/08 1 تجديد تجديد االتفاقية السنوية لصيانة ودعم اجهرة آي بي أم الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح 140,964.000

 هيئة جودة التعليم والتدريب

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

  3,654.000 
 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 1 
 

 TB/29250/2020 1 تجديد توفير حارس أمن لمبنى هيئة جودة التعليم والتدريب الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,654.000

   
 

 23 من 14 صفحة
 

 وزارة اإلسكان

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

  26,649.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 RENEWAL OF MAINTENANCE CONTRACT FOR الخدمات والمزايدات واالستثمار
COMPUTER SOFTWARE 

 TB/22034/2016 1 تجديد

  52,228.000 
 

NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS 1 

  5,905.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 2 

  3,235.000 
 

ALOALA INFORMATION 
TECHNOLOGY 

3 

  7,840.000 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

4 

  5,190.000 
 

ROUBENS STORE 5 

  750.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 6 

  المجموع (د.ب.): 75,148
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C"  

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  وحدة سكنية من 111بناء 
  "DANA-Cة النوع "وحدة سكني 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 2 مناقصة

  62,173.910 
 

M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(C) 

1 

  437,826.000 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

2 

  المجموع (د.ب.): 499,999.910
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

دية ميزانية ألعمال الصيانة من ضمن منحة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصا
 العربية

 TB/29407/2020 3 مناقصة

  599,550.000 
 

LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING 

1 

  599,550.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

2 

  ع (د.ب.):المجمو 1,199,100
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لة، الص عقد محدد بمدة لصيانة الوحدات السكنية التابعة للوزارة، والخدمات ذات
  " العقد)Aواألعمال المرتبطة بها في مواقع مختلفة في البحرين .("

 

 HP/03/20 4 مناقصة

  9,900.000 
 

ZIME 1 

  27,120.000 
 

NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS 2 

  المجموع (د.ب.): 37,020
 

 TB/29552/2020 5 مناقصة نحة دولة الكويتم - التعاقد المباشر لشراء معدات تقنية  المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,837,916.910

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  13,376.000 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

 SES-17/0007 1 تجديد شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف  المواد والمعدات

  -41,823.697 
 

UCO ENGINEERING CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-16/0027 2 أمر تغييري 4و 3المرحلة  338 مجمع –تطوير طرق العدلية 
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 23 من 15 صفحة
 

  98,742.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0067 3 مناقصة أعمال سحب العينات والقياسات الالزمة في منشآت الصرف الصحي وملحقتها

  24,300.000 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  تأهيل عدد من دورات المياه بجامعة البحرين
 

 BMD-20/0013 4 مناقصة

  -4,454.200 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 5 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  -30,156.700 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 6 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  -6,734.049 
 

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

1 
 

ت اإلنشاءات واالستشارا
 الهندسية

 RDS-17/0007 7 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  36,848.475 
 

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

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 8 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  -200.041 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 9 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  -31,013.150 
 

UNITED GULF ASPHALT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 10 أمر تغييري 2019 - 2017ة رصف الطرق المقاولة الزمنية لرصف وإعاد

  5,137.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 11 أمر تغييري 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  3,510.120 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

 RDS-17/0016 12 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  -129,855.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 13 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  -38,322.694 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 14 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  -30,905.192 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 15 أمر تغييري 2018/2020-المدنية المقاولة الزمنية لألعمال 

  -91,587.434 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 16 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  29,266.901 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

ت واالستشارات اإلنشاءا
 الهندسية

 RDS-17/0016 17 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  -6,153.513 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 18 أمر تغييري 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  278,100.000 
 

ELECTRICAL MACHINES 
INDUSTRIES 

1 
 

لي عقد زمني إلصالح المضخات والمعدات لمحطة المعالجة الثالثية بمحطة توب المواد والمعدات
 لمعالجة مياه الصرف الصحي

 SES-19/0029 19 مناقصة

  280,245.000 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0032 20 مناقصة مشروع تشغيل وصيانة محطة صرف صحي جنوب البا

  234,976.500 
 

JAHECON 1 2020-2021المقاولة الزمنية لتنظيف وصيانة اإلشارات الضوئية ( الخدمات والمزايدات واالستثمار(  
 

 RDS-19/0039 21 مناقصة

   
 

 23 من 16 صفحة
 

  234,976.500 
 

AMEERI SERVICES CO.W.L.L 2 

  المجموع (د.ب.): 469,953.000
 

  576,710.000 
 

 1 دار الخليج للهندسة
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  امعة البحرين بالصخير ج -مشروع كلية الهندسة 
 الخدمات األستشارية لمراجعة وثائق المشروع واإلشراف على التنفيذ

 TB/26604/2019 22 أمر تغييري

  69,600.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

 MUN/AG/02/2019 23 تجديد توريد األيدي العاملة لمشروع مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء الخدمات والمزايدات واالستثمار

  214,250.400 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

  دية المحرق لمدة اربع سنواتمناقصة استئجار سيارات خفيفة وثقيلة لبل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MUN/MM/02/2020  24 مناقصة

  670,215.000 
 

DAR SSH INTERNATIONAL 
ENGINEERING CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ستشارية الهندسية للتصميم واإلشراف على إعادة الخدمات اال -مشاريع الطرق 
 تأهيل خليج توبلي

 RSD-20/0033 25 مناقصة

  99,723.330 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

  مناقصة استبدال وصيانة عدادات المياه الجوفية المواد والمعدات
 

 MUN/AG/07/2020  26 مناقصة

  -599,641.485 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/06/2016  27 أمر تغييري لترميم البيوت ضمن برنامج تنمية المدن والقرى مناقصة زمنية 

  -411,929.603 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/06/2016  28 أمر تغييري مناقصة زمنية لترميم البيوت ضمن برنامج تنمية المدن والقرى 

  -383,225.650 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/06/2016  29 أمر تغييري مناقصة زمنية لترميم البيوت ضمن برنامج تنمية المدن والقرى 

  40,000.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/SAM/04/2018 30 تجديد ات في الحدائق التابعة لبلدية المنطقة الجنوبيةصيانة المزروع

  610,344.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

 MUN/MM/23/2020 31 مناقصة عامل زراعي لبلدية المحرق 65توريد عدد   الخدمات والمزايدات واالستثمار

  178,860.000 
 

 1 م.مشركة ركن ابو كريم للمفروشات ذ.
 

الكائن في سوق مدينة  812بمجمع  08022353استثمار جزء من عقار رقم  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  عيسى الشعبي

 

 MUN/SAM/A11/2020 32 مناقصة

  22,402.800 
 

MANILA BUILDING MAINTENANCE  1 
 

 BMD-19/05 33 تجديد ةأعمال الصيانة المدنية في قصر القضيبي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  13,814.000 
 

ROLTA MIDDLE EAST FZ 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/23218/2017 34 تجديد ROLTA ON POINTالصيانة الدورية لنظام  

  170,000.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/P/34/2019 35 مناقصة حديقة عين ريا

  484,953.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/P/39/2019 36 مناقصة لمرحلة االولىا -مناقصة حديقة محمد بن فارس  

  522,954.222 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  لمرحلة االولىا -حنينية مناقصة تطوير عين ال
 

 MUN/CMS/P/12/2020  37 مناقصة

  544,048.250 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

  توريد وتوصيل مياه الري لبلدية المنطقة الجنوبية المواد والمعدات
 

 MUN/SAM/24/2020 38 مناقصة
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 23 من 17 صفحة
 

  4,000.000 
 

TASHREEQ ENGINEERING CO 1 
 

 اإلنشاءات واالستشارات
 الهندسية

 - توبلي  23شارات الهندسية لتطوير شارع خدمات االست -مشاريع الطرق 
 3و 2المرحلة 

 TB/26259/2018 39 أمر تغييري

  95,209.800 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CM/P/43/2019 40 مناقصة إنشاء حديقة الحورة

  407,374.800 
 

AL NOSAIF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

 MUN/CMS/12/2016 41 تجديد مجنزرات جديدة لمدفن عسكر 3تزويد وتشغيل  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -58,140.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/15/2017 42 ر تغييريأم مناقصة زمنية لتزويد وزراعة النخيل

  -82,660.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/15/2017 43 أمر تغييري مناقصة زمنية لتزويد وزراعة النخيل

  66,300.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 الى فةاإلضابالوقائية للصيانة الميكانيكية والكهربائية واألجهزة الدقيقة االعمال 
 اصالح المعدات الضرورية بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 SES-13/0051 44 تجديد

  10,000.000 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-16/0035 45 تجديد عالجة مياه الصرف الصحيتشغيل و صيانة محطة الهملة لم

  26,355.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-17/0011 46 تجديد تشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة مياه الصرف الصحي

  714,999.732 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

ارات اإلنشاءات واالستش
 الهندسية

 RDS -19/0045 47 مناقصة لمرحلة األولىا –بعراد  245تطوير طرق المجمع 

  794,760.255 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0024  48 مناقصة على شارع أم السعد 17إعادة إنشاء جسر 

  130,560.000 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 -ستشارية والدراسات الخدمات اال -مشروع مركز اإلقامة الطويلة بالمحرق 
 معايير تقييم  المناقصة

 SP-2013-4 49 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,760,110.677

 عليموزارة التربية والت

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

  5,498.200 
 

AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING 

1 

  15,496.500 
 

SOURCE TRADING CENTER 2 

  25,176.400 
 

 3 شركة أفنان لألثاث و التجارة ذ.م.م

  المجموع (د.ب.): 46,171.100
 

بنات ة للتوفير األثاث العام للمباني الجديدة بمدرستي الرفاع الغربي االبتدائي مواد والمعداتال
 ومدرسة المحرق االبتدائية للبنات

 M/32/2019 1 مناقصة

  966,000.000 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 

  724,500.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

2 

  724,500.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 3 

 M/26/2020 2 مناقصة توفير أجهزة حاسب آلي محمول الخدمات والمزايدات واالستثمار

   
 

 23 من 18 صفحة
 

  المجموع (د.ب.): 2,415,000
 

  90,000.000 
 

PURE SUPPORT ELECTRONCS CO  1 

  90,000.000 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

2 

  المجموع (د.ب.): 180,000
 

 S/19/2019 3 مناقصة مناقصة صيانة الشبكات بمدارس وإدارات وزارة التربية والتعليم خدمات والمزايدات واالستثمارال

  11,696.656 
 

FAST SOLUTION A/C SERVICES 1 

  25,000.713 
 

SONDUS A/C & REF REPAIRS 
WORKSHOP 

2 

  34,663.229 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

3 

  11,748.368 
 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 4 

  33,438.489 
 

AIRCO AIR CONDITIONING CO 5 

  11,309.056 
 

HYBRID ELECTROMECHANICAL CO 6 

  24,649.213 
 

 IFM 7خدمات المرافق المتكاملة 

  المجموع (د.ب.): 152,505.724
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29408/2020 4 مناقصة ليمالتعأجهزة التكييف المركزية بمدارس وإدارات وزارة التربية و صيانة وإصالح

  23,085.691 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 

  15,801.660 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

2 

  7,976.622 
 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 3 

  3,902.507 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 4 

  4,582.327 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 5 

  3,571.527 
 

AL FOUZ SERVICES 6 

  المجموع (د.ب.): 58,920.334
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

صيانة وإصالح المضخات وخزانات المياه بمدارس وإدارات وزارة التربية 
 والتعليم

 TB/29409/2020 5 مناقصة

  27,483.409 
 

 1 ورشة عبدالجابر

  13,279.419 
 

 2 المؤسسة العامة

  13,385.439 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

3 

  13,366.478 
 

SULTAN A/C & REF SERVICES 4 

ية لترباصيانة وإصالح أجهزة المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وإدارات وزارة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 والتعليم

 TB/29475/2020 6 مناقصة
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 23 من 19 صفحة
 

  37,399.899 
 

SONDUS A/C & REF REPAIRS 
WORKSHOP 

5 

  18,472.627 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

6 

  22,947.508 
 

HYBRID ELECTROMECHANICAL CO 7 

  المجموع (د.ب.): 146,334.779
 

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 2,998,931.937

 وزارة الخارجية

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

  174,710.000 
 

BEIJING HOUSING SERVICE 
CORPORATION AND DIPLOMATIC 
MISSIONS 

1 

 

 2021يناير  1قر سفارة مملكة البحرين في بكين للفترة من تجديد عقد إيجار م الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2022ديسمبر  31الى 

 TB/29261/2020 1 تجديد

  36,734.800 
 

 1 توفيق بن راشد الزهراني
 

 TB/29544/2020 2 تجديد تجديد عقد إيجار مقر سكن القنصل العام لمملكة البحرين في جدة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 211,444.800

 وزارة الداخلية

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

  150,000.000 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2020 - 2018ة المباني لعامي العقد الزمني ألعمال صيان

 

 1 7/2018 تجديد

  150,000.000 
 

AHMED ESSA CONSTRUCTION 1 
 

   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2020 - 2018العقد الزمني ألعمال صيانة المباني لعامي 

 

 2 7/2018 تجديد

  150,000.000 
 

YOUSIF ALMANNAI EST. 1 
 

   مارالخدمات والمزايدات واالستث
  2020 - 2018العقد الزمني ألعمال صيانة المباني لعامي 

 

 3 7/2018 تجديد

  150,000.000 
 

AL AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.  1 
 

   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2020 - 2018العقد الزمني ألعمال صيانة المباني لعامي 

 

 4 7/2018 تجديد

       لدينار البحريني:مجموع الترسيات با 600,000.000

 
 وزارة الصحة

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

  336,000.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/005/2019 1 أمر تغييري الشخصي مع األجهزة لالستخدامأشرطة تحليل السكر  المواد والمعدات

  200,000.000 
 

 1 الطبية لألجهزةالتطور الطبي 
 

 MOH/005/2019 2 أمر تغييري الشخصي مع األجهزة لالستخدامأشرطة تحليل السكر  المواد والمعدات

   
 

 23 من 20 صفحة
 

  7,893.900 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 MOH/102/2017 3 تجديد صحةدعم الصفحات اإللكترونية الداخلية والخارجية لوزارة ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  911,026.398 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

1 
 

 MOH/014/2017 4 تجديد تزويد غازات طبية لمدة سنتين المواد والمعدات

  88,000.000 
 

 1 محمد عبدالرحيم محمد االستاذ
 

 TB/4251/2006 5 تجديد استئجار مبنى الخدمات والمزايدات واالستثمار

  6,833.000 
 

MOHAMMAD BIN JASIM AL ZAYANI 
TRADING 

1 
 

 MOH/113/2020 6 مناقصة في السنابس أ-توفير أثاث مكاتب للتنفيذيين بمقر الوزارة أبراج الخير المواد والمعدات

  315,419.832 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

 وخدمات نقل الدم من خالل مجلس الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 7 مناقصة

  21,067.200 

  12,143.250 

  10,804.500 
 

AL KOBRA CLEANING EST 1 

  40,320.000 

  22,575.000 

  12,206.250 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 2 

  42,000.000 
 

INDRA BAHRAIN CONSULTANCY 3 

  18,396.000 
 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES 4 

  16,120.000 
 

MANAMA IMPORT & EXPORT EST 5 

  118,031.400 
 

RADHWAN BAKERY 6 

  15,561.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

7 

  13,800.000 
 

GENERAL MEDICAL 8 

  34,900.000 
 

GULF PHARMACY  9 

  10,500.000 
 

CREATIVE INDUSTRIES 10 

  28,500.000 
 

BACK BONE MEDICAL EQUIPMENT 11 

  14,875.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 12 

  11,823.000 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

13 

  12,500.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 14 

اية للوقالشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعالج و المواد والمعدات
 COVID-19 -كورونا التاجي المستجد  من فايروس

 TB/29281/2020 8 مناقصة
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 23 من 21 صفحة
 

  83,664.000 
 

ESNAD GENERAL TRADING 15 

  17,577.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

16 

  37,863.000 
 

AL OMRAN CLEANING 17 

  66,150.000 
 

KARAMI CATERING S.P.C. 18 

  15,225.000 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 19 

  11,251.800 

  12,259.800 
 

KINGDOM BUILDING PAINTING 
CONSTRUCTION 

20 

  23,625.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 21 

  44,100.000 
 

AMMAR OPTICIAN 22 

  19,000.000 
 

ANAQAH AND CREATIVITY TRADING 23 

  المجموع (د.ب.): 786,838.200
 

  -315,419.832 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 
 

 الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 9 أمر تغييري

  4,410.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

تعاقف ف للالموافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية السق المواد والمعدات
خدمات معالجة المخلفات الطبية الخطرة في وحدة  137/2017عقد رقم  -الداخلي

 المعالجة

 TB/26840/2019 10 تجديد

  4,050.000 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 

  14,450.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 2 

  44,432.000 
 

HASHIM PHARMACY 3 

  34,150.000 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 4 

  341,342.680 
 

JAFFAR PHARMACY 5 

  3,942,388.305 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  305.600 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

7 

  44,538.000 
 

NASSER PHARMACY 8 

  1,704,838.800 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

9 

  1,968,900.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

 MOH/002/2020  11 مناقصة SUPPLY OF DRUGS المواد والمعدات

   
 

 23 من 22 صفحة
 

  145,842.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 11 

  130,440.000 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

12 

  2,500.000 
 

CIGALAH PHARMACY 13 

  225,520.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

14 

  256,149.910 
 

BAHRAIN PHARMACY  15 

  المجموع (د.ب.): 8,859,847.295
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,200,848.793

 لعمل والتنمية االجتماعيةوزارة ا

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

  31,155.000 
 

 1 جمعية الحكمة للمتقاعدين
 

 TB/23151/2017 1 تجديد إدارة وتشغيل دار الكرامة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  293,333.333 
 

 1 ن البحرينيةجمعية االجتماعيي
 

 E039/2018 2 تجديد مناقصة إدارة وتشغيل دار األمان الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,230.333 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

 بوزارة 998توفير خدمات مركز االتصاالت و خدمة خط نجدة ومساندة الطفل  المواد والمعدات
 العمل والتنمية االجتماعية

 E046/2019 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 372,718.666

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  99,901.200 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

 HFR/08/2020 1 مناقصة المركبات التابعة للوزارات والجهات الحكوميةتجديد وثائق تأمين  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 99,901.200

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  189,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

حرين الب تمديد عقد مناولة البريد وفحص األكياس البريدية و نقلها من وإلى مطار المواد والمعدات
 الدولي

 TB/26535/2019 1 مناقصة

EUR 86,616.200 42,528.554* 
 

INTERNATIONAL PARIS AIR 1 
 

 TB/29389/2020 2 مناقصة 2021يونيو  27الى  21رض باريس الجوي من حجز شاليه للمشاركة في مع الخدمات والمزايدات واالستثمار

  158,848.200 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 TB/12337/2010 3 تجديد PROCUREMENT OF TEXT (NAVTEX) SERVICE الخدمات والمزايدات واالستثمار

  335,942.129 
 

  مرفأ البحرين المالي
 ى)(استئجار مبن

1 
 

 استئجار مبنى جديد ومواقف سيارات للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقة الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الدبلوماسية

 TB/15951/2012 4 تجديد
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 23 من 23 صفحة
 

  149,100.000 
 

  مرفأ البحرين المالي
 (مواقف سيارات)

1 
 

 للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقةاستئجار مبنى جديد ومواقف سيارات  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الدبلوماسية

 TB/15951/2012 5 تجديد

EUR 355,655.000 174,626.605* 
 

INDRA NAVIA AS 1 
 

 CAA/AND/AIS/74 6 تجديد صيانة أجهزة قسم معلومات الطيران الخدمات والمزايدات واالستثمار

  43,880.400 
 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP 1 
 

 TB/18172/2013 7 تجديد 2014م تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري والقاد والمزايدات واالستثمارالخدمات 

  28,581.002 
 

MENA AEROSPACE ENTERPRISES 
W.L.L 

1 
 

 TB/29473/2020 8 تجديد تجديد عقد اتفاقية دعم صيانة رادار الطقس الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,122,506.890

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

  735,357.394 
 

ROHDE & SCHWARZ MIDDLE EAST 1 
 

 INFO/18/2019 1 مناقصة استديوهات اذاعية 6 توفير أجهزة االرسال الخاصة بمشروع المواد والمعدات

GBP 27,675.000 16,881.750* 
 

PEBBLE BEACH SYSTEMS 1 
 

 TB/20092/2014 2 تجديد تزويد الهيئة بمختلف خدمات الصيانة والدعم الفني  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 752,239.144

 شئون الشباب والرياضة وزارة

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

  72,133.137 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RFPMYS/8/2020 1 مناقصة توريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية المعلومات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 72,133.137
 
           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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رقم الدعوى: 2020/9/ غرفة

اإعالن بقرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )24/ل 40( ل�سنة 2020

 وموعد ح�سور جل�سة اأمام الهيئة

المدعـــي: بنـــك البحرين وال�شـــرق الأو�شط )�ـــس.م.ب(، وكيلتـــاه: المحامية الأ�شتـــاذة زينات 

عبدالرحمن المن�شوري والمحامية الأ�شتاذة اأمل عدنان الع�شيري.

عنـــوان الوكيلتيـــن: مكتـــب 3303، الطابـــق 33، يونايتد تـــاور 316، طريـــق 4609، بحرين باي 

المنامة 346.

المدعى عليها االأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك.  

عنوانهـــا: مكتـــب رقم 21، الـــدور الخام�س، برج الـــدروازة 51، �شارع مبـــارك الكبير، محافظة 

الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

اآخر عنوان معلوم لها: برج الدروازة 51، �شارع مبارك الكبير، محافظة الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنوانها: 1085 �شارع كورني�س النيل، الدور الأر�شي، جاردن �شيتي، ق�شم ق�شر النيل، القاهرة، 

جمهورية م�شر العربية.

المدعى عليها الرابعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنوانهـــا: 1085 �شـــارع كورني�ـــس النيـــل، جـــاردن �شيتي ق�شم ق�شـــر النيل، محافظـــة القاهرة، 

جمهورية م�شر العربية.

المدعى عليه الخام�ص: عبداهلل على الخليفة ال�شباح. عنوانه: منزل رقم 29، �شارع 11، قطعة 

1، �شاحية عبداهلل ال�شالم، محافظة الكويت، دولة الكويت. 

المدعـــى عليـــه ال�ســـاد�ص: طـــارق اإبراهيـــم عـــب الوهـــاب الفار�س. عنوانـــه: منـــزل 47، �شارع 

عبدالوهـــاب عبدالعزيز العثمان، قطعة 1، �شاحية عبـــداهلل ال�شالم، محافظة الكويت، دولة ال

كويت.                             

المدعى عليه ال�سابع: مجيد من�شور ال�شراف. عنوانه: منزل 21، جادة 4، القطعة 10، منطقة 

بيان، محافظة حولي، دولة الكويت.   

المدعى عليه الثامن: ول�شون �شاوؤول بنجامين.

اآخـــر عنـــوان معلوم له: منزل 31، �شارع ال�شيـــد محمد ال�شيد عمر، القطعة 11، الجابرية، دولة 

الكويت.

وكيلتهم جميًعا عدا الثانية: المحامية الأ�شتاذة هيا را�شد اآل خليفة. الطابق الأول، بناية بنك 

البحرين للتنمية، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

اإعالنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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قرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )24/ل 40( ل�سنة 2020

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2020/9/غرفة، من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعالاّ )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(.

ت�شكيل  بقرار  اآنفًا  املذكورة  الثانية  عليها  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

هيئة ت�شوية النزاع وموعد ح�شور جل�شة الإثنني املوافق 28 دي�شمرب 2020 عند ال�شاعة 11:30 

�شباًحا، واملقرر عْقُدها مبقر غرفة البحرين لت�شوية املنازعات وعنوانها: بناية البارك بالزا، 

القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع  1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

      مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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الدعوى رقم: 2020/20/غرفة

اإعالن بالئحة دعوى حمالة وموعد اجتماع اإدارة دعوى

المدعي: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، كيله المحامي الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي.

عنوان الوكيل: الطابق 16، مبنى 14011، �شارع 4626، المنامة 346، مملكة البحرين.

المدعى عليه االأول: بنك بي اإن بي باريبا. وكيله المحامي الأ�شتاذ ح�شن علي ر�شي. 

عنوان الوكيل: الطابق 18، مبنى 361، �شارع 1705، المنامة 317، مملكة البحرين.

المدعى عليها الثانية: �شركة الق�شيبي للتجارة والخدمات المحدودة.  

اآخر عنوان معلوم لها: �شقة 103، �شارع 3، مبنى 365، المنامة مجمع 316، مملكة البحرين.

المدعـــى عليهـــا الثالثة: الموؤ�ش�شـــة الم�شرفية العالمية. وكيلها: المحامـــي الأ�شتاذ نزار عقيل 

رئي�س.

عنـــوان الوكيل: مكتب 104، الطابق العا�شـــر، مكاتب الخليج الفاخرة، مبنى 15، طريق 3801، 

الق�شيبية 338، مملكة البحرين.

طلبات الئحة الدعوى:

اأ�سلًيا:

الحكـــم ب�شحـــة الحجز التحفظـــي وتثبيتـــه، وال�شادر من محكمـــة التنفيذ الثانيـــة بتاريخ   .1

2009/9/13 بموجـــب الأمـــر على عري�شة بالرقـــم 12/ع/2009 والقا�شـــي باإيقاع الحجز 

التحفظـــي ووْقـــف �شداد العتمـــادات الم�شتندية والتعهـــدات المرتبطة بهـــا وال�شادرة من 

المدعي.

الحكم ببطالن التزام المدعي بالتعهد ب�شداد قيمة العتمادات الم�شتندية بالأرقام:  .2

· العتماد الم�شتندي رقم )اأي اإل �شي / يو اأ�س �شي/47/9( بمبلغ -/5،985،000 دولر 
اأمريكي ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/22 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290006( اأو ما يعادل له تقريًبا بالدينار البحريني -/2،256،345.

· العتماد الم�شتندي رقم )اأي اإل �شي / يو اأ�س �شي/48/9( بمبلغ -/6،483،750 دولرًا 
اأمريكيًا ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/21 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290005( اأو ما يعادله تقريًبا بالدينار البحريني 2،444،373/750.

اإ�س �شي/49/9( بمبلغ -/6،982،500 دولر  اإل �شي/ يو  · العتماد الم�شتندي رقم )اأي 
اأمريكي ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/22 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290004( اأو ما يعادله تقريًبا بالدينار البحريني 2،632،402/500.

الم�شتندي رقم )اأي اإل �شي/ يو اإ�س �شي/50/9( بمبلغ -/7،476،000 دولر  · العتماد 
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اأمريكي ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/17 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290003( اأو ما يعادله تقريًبا بالدينار البحريني -/2،818،452.

اإ�س �شي/51/9( بمبلغ -/8،478،750 دولرًا  اإل �شي / يو  · العتماد الم�شتندي رقم )اأي 
اأمريكيًا ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/16 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290002( اأو ما يعادله تقريًبا بالدينار البحريني 750/ 3،196،488.

الم�شتندي رقم )اأي اإل �شي/ يو اإ�س �شي/52/9( بمبلغ -/9،469،600 دولر  · العتماد 
اأمريكي ي�شتحق ال�شرف في 2009/9/15 وتعهد المدعي ب�شاأنه بالرقم )اإل �شي اآر 01-

290001( اأو ما يعادله تقريًبا بالدينار البحريني 3،570،039/200.

قيمة  ب�شداد  املدعي  والتزام  تعهد  ببطالن  واحلكم  الأول،  عليه  املدعى  ِقَبل  من  واملعززة 

هذه العتمادات امل�شتندية يف مواجهة املدعى عليهم والتي يعادل جمموعها 16،918،101/200 

دينار بحريني تقريبًا.

واحتياطًيـــا: مع تم�شـــك المدعي بالطلب الأ�شلـــي الم�شار اإليه اآنفًا فاإنه وعلـــى �شبيل الحتياط 

الكلي وعلى �شبيل التناوب يطلب الحكم له بالآتي:

الم�شتندية  العتمادات  قيمة  ب�شداد  المدعي  من  ال�شادرة  التعهدات  ببطالن  الحكم   .1

�شي  )اإل   ،)290002-01 اآر  �شي  )اإل   ،)290001-01 اآر  �شي  )اإل  بالأرقام  المذكورة 

اآر 01-290003(، )اإل �شي اآر 01-290004(، )اإل �شي اآر 01-290005( و(اإل �شي اآر 

.)290006-01

باإلزام  الحكم  المدعي  يلتم�س  ذلك،  خالف  الموقرة  المحكمة  راأت  اإذا  ما  حالة  وفي   .2

درة تلك العتمادات( باأداء قيمة تلك العتمادات الم�شتندية  المدعى عليها الثالثة )م�شْ

ل�شالح المدعي.

3.  وفي جميع الأحوال، الحكم باإلزام المدعى عليهم بالر�شوم والم�شروفات والأتعاب.

اآنفًا بطلبات لئحة  املذكورة  الثانية  املنازعات للمدعى عليها  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

الدعوى املحالة ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده يوم الإثنني املوافق 

بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  الغرفة  مبقر  ظهًرا،   12:00 ال�شاعة:  عند   2020 دي�شمرب   28

القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

   مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات         
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  رقم الدعوى: 2020/23/ غرفة

اإعالن بجدول املواعيد رقم 2 املحرر بتاريخ 22 دي�سمرب2020 

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته المحامية الأ�شتاذة �شلوى اأحمد اآل خليفة.

عنوان الوكيله: مكتب 23، الطابق الثاني، بناية �شركة البحرين لل�شياحة، المنطقة الدبلوما�شية، 

المنامة، مملكة البحرين

المدعـــى عليها االأولـــى: �شركة جي بي زخرياد�س اأوفر�شيز المحدودة. وكيلها: المحامي محمد 

�شالح عبده اأحمد محمد. 

المدعى عليها الثانية: مي�شيل زخرياد�س. 

المدعى عليه الثالث: جورج زخرياد�س.

المدعى عليها الرابعة: اإلينا زخرياد�س.

المدعى عليه الخام�ص: اأ�شفانو�س زخرياد�س.

اآخـــر موطـــن معلوم للمدعى عليهم من الثانية وحتى الخام�ص: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 

558، مجمع 608، مملكة البحرين.

جدول املواعيد رقم 2 املحرر بتاريخ 22 دي�سمرب 2020

الجتماع الأول بتاريخ 8 دي�شمبر 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا والمحدد لت�شلُّم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

تاريـــخ 3 يناير 2021 عند ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على   .2

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريـــخ 5 يناير 2021 عند ال�شاعـــة 11:30 �شباًحا، نهايـــة الأجل لتقديم   .3

المدعـــى عليهـــم مذكرة الـــرد على لئحة الدعوى ونهايـــة الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 19 يناير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحـــا، نهاية الأجل لتقديم   .4

المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدمة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم 

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريـــخ 26 ينايـــر 2021 عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديـــم طلبات الإدخال   .5

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.
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الجتمـــاع الرابع بتاريخ 2 فبرايـــر 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحـــا، نهاية الأجل لتقديم   .6

المدعـــى عليهـــم الرد علـــى مذكرة المدعـــي المقدمة في الجتمـــاع الثالـــث، ونهاية الأجل 

لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن 

وجدت( ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 9 فبراير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، نهاية الأجل لتقديم   .7

كافـــة طلبات اإجـــراءات الإثبات ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء 

وجميع الم�شتندات.

الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 16 فبراير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، نهاية الأجل لتبادل   .8

مذكـــرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم من الثانية وحتى اخلام�س املذكورين 

اآنفًا، بجدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى الثاين املحرر بتاريخ 22 دي�شمرب 2020، وذلك 

عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها 

بقانون  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  املنازعات مبوجب  لت�شوية  البحرين  غرفة 

رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

ب�ساأن اإعالن رقم )776( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكاتب فاندمنتال 

ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العلوي، مالك  ال�شيد علوي ح�شن �شلمان  نيابة عن  لال�شت�شارات المحترفة، 

)مجوهرات العلوى(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5213-3، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 3 و4 و5 و6 اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: علوي ح�شن �شلمان العلوي، واأحمد علوي ح�شن �شلمان العلوي. 

اإعالن رقم )777( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

حبيب يو�شف حجير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المحيط الزجاجي لالأحوا�س البحرية(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،137047 رقم  القيد  بموجب 

حبيب  توفيق  مجد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

يو�شف حجير، وهايدر كوهين.

اإعالن رقم )778( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد ب�شير اأحمد محمد رفيق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نانو �شيراميك للعناية بال�شيارات(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 118318-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 



العدد: 3503 – الخميس 24 ديسمبر 2020

34

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نفي�س محمد ب�شير  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 .MOHAMMED OMAR MUHAMMAED JALILاأحمد محمد رفيق، و

اإعالن رقم )779( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جاينب لالأطعمة والخ�شروات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

119084-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 MOHAMMED SHAHADATاألف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شالح من�شور ن�شر علي اآل �شهاب، و(

و   ،BIJOY BOISHNAB NATAI  BOISHNABو  ،ABDUR RAHMAN ABDUL HAIو  ،HOSSAIN KABIR

.MOHAMMED ALOMGIR MOHAMMEDJOHIR

اإعالن رقم )780( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الب�شيتين للحالقة الرجالية(،  التي تحمل ا�شم )�شالون �شباب  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد عبداهلل محمد، مالك 

ال�شرير(  )زاويــة  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من   23 رقم  الفرع  تحويل  طالبًا   ، رقــم63448  القيد  بموجب  الم�شجلة 

بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   00010، مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

و  ،ARSHID PUTHALATH PUTHIYAPURAو محمد،  عبداهلل  اأحمد  يعقوب  ها�شم  من:  كل  با�شم  وت�شجل 

 ABDULو  ،ASEER PUTHALATH PUTHIYA PURAYILو  ،ABDULRAZAK ERANHIKULAVAN

.SHEMEER ERIYATTUKUZHIYIL

اإعالن رقم )781( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

82656-3، طالبين  الت�شامن التي تحمل ا�شم )الم�شتقبل للب�شريات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ جالل اأمين ح�شن محمد المو�شوي. 
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اإعالن رقم )782( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 

لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ �شيف مبارك �شيف العجمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 

ا�شم )جلوبل لتعبئة المياة المعدنية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49599-3، طالبا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم �شركة )دلمون فنت�شرز ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )783( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سفية �سركة ذات م�سئولية حمدودة

وحتويلها اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة اأخرى

 

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماغنيوم اإنتربرايز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71143، طالبًا 

ت�شفية ال�شركة وتحويلها اإلى فرع ب�شركة ماغنوم لخدمات العناية بال�شفن ذ.م.م، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

32556 المملوكة لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.

اإعالن رقم )784( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ لولوة يحيى 

مبارك اإبراهيم �شليبيخ، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دلمونيا لم�شتح�شرات التجميل والعطور(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  140328، طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: لولوة يحيى 

مبارك اإبراهيم �شليبيخ، ونديم محمد اأ�شلم اأ�شغر علي.

اإعالن رقم )785( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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واأولده �س.م.ب مقفلة(،  العوجان  ا�شم )مجموعة عبداللطيف خالد  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 1242، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز عبداللطيف 

خالد العوجان، وعبداهلل عبداللطيف خالد العوجان، وعبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان، وخالد عبداللطيف 

خالد العوجان، وخليفة عبداللطيف خالد العوجان، ومحمد عبداللطيف خالد العوجان، و�شذى عبداللطيف خالد 

العوجان.            

اإعالن رقم )786( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل ت�سفية �سركة ال�سخ�ص الواحد

وحتويلها اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

 

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

ليلى عي�شى اأحمد عي�شى رم�شان، نيابة عن ال�شيدة/ ن�شرين محمد ذيب ال�شعد العمري، مالكة �شركة ال�شخ�س 

108564-1، طالبًا ت�شفية  الواحد التي تحمل ا�شم )كوكوليكا �شوكلت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شركة وتحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شماة )بوابة العمري للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 74758-1 والمملوكة لل�شيدة/ ن�شرين محمد ذيب ال�شعد العمري.

اإعالن رقم )787( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبداهلل جعفر محمد علي اآل �شيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزهور لالأيدي العاملة(، الم�شجلة 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،86916 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة عبداهلل جعفر محمد علي 

اآل �شيف، و�شهال اأحمد حاتم اأحمد.

اإعالن رقم )788( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرعني ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد محمد عبدالخالق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خياطة العدامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

27842، طالبة تحويل فرعي الموؤ�ش�شة رقم 9 الم�شمى )ع�شير ماجيك( ورقم 10 الم�شمى )الع�شير ال�شحري( 



العدد: 3503 – الخميس 24 ديسمبر 2020

37

اإلى فرعين بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اليد الذهبية للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 87839، والبالغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، والمملوكة لكل من: اأمينة اأحمد 

ح�شن اإبراهيم عبداهلل �شويطر، وABDUL RAHIMAN MUHAMED KUNJU KADAVILAKKANDATHIL، و

   .RINSHAD CHEMMALAKUDY MARAKKARو ،NABEEL MAYIN VEETTIL

اإعالن رقم )789( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

  

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

اأحمد علي عبداهلل المدوب، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأمان لل�شفر وال�شياحه 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122941، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 13972 والمملوكة لل�شيد/ �شلمان اأحمد علي. 


