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مر�سوم رقم ( )81ل�سنة 2021
بتعيني نائبني للرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2020بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى القرار رقم ( )28ل�سنة  2014ب�ش�أن نقل مدير وتعيني مدراء يف هيئة الكهرباء واملاء،
وبنا ًء على عر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيعني يف هيئة الكهرباء واملاء ُك ٌّل من:
 -1المهند�س علي نعمة اهلل علي عبدالرحيم النعمة
								
			
 -2ال�سيد علي عا�شور علي عبداللطيف
								

نائب ًا للرئي�س التنفيذي للتوزيعات
وخدمات الم�شتركين.
نائب ًا للرئي�س التنفيذي للموارد 		
والخدمات.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 5 :ذي الحجة 1442هـ
الموافق 15 :ي ــولـيـ ـ ــو 2021م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )82ل�سنة 2021
بالعفو اخلا�ص عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية
املحكوم بها يف بع�ض الدعاوى
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادتني ( )90و ( )91منه ،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء.

ر�سمنا  بالآتي :
املادة الأوىل

ي�سقط ما تبقى من مدة العقوبات ال�سالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على التالية
�أ�سما�ؤهم يف الق�ضايا املبينة قرين كل منهم :
ت

اال�سم

الرقم ال�شخ�صي

رقم الق�ضية

1

عبداهلل عبداجلليل حممد �سعيد �إبراهيم

910805709

8202101593

2

�سعد ناجي ناجي عبداهلل ح�سني

971116474

8202101773

3

TAHIR SHARIIF MUHAMMAD SHARIF

760198721

7202103118

4

IJAZ GUL

940415909

7202102940

5

THOMAS ANKAMAH

920645763

7202101823

6

قا�سم عبا�س احمد حممد ح�سن

750503246

7202101612

7

حممد �صعب وفيق �صعب

920534219

7202103278

8

عبداحل�سني جعفر �إبراهيم احلداد

720404304

7202101815
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9

GURPREET SINGH

970518048

7202103447

10

ح�سني علي من�صور علي

810111420

7201301941

11

احمد عي�سى عبا�س علي عي�سى

871204932

7202101810

12

ALBERT RAPADA ACLAN

811439780

7202101199

13

رزوق عو�ض العو�ض

222056145

7202102161

14

MOHAMED ALI MALIYEKKAL

591005743

7202102599

15

�إبراهيم جعفر خليل �إبراهيم احمد

771105126

7202102216

16

حممد ح�سني علي احمد ال�سميع

980706912

7202102694

17

علي جميل احمد احمد علي

831009233

7202102794

18

ح�سن �أ�سامة قمرب كويتان

990201716

7202102439

19

حممد �إ�سحاق غلوم علي حممد

901207888

7202009011

20

عبداهلل حممد اعظم حاجي جمعه حممد مراد

991003101

7202102739

21

فريوز �إ�سماعيل داود جوهر احل�سن

890102767

7201603102

22

WAQAS SHAHID

850223539

7202006814

23

GLADYS PINEDA TATSUMI

960729798

8202101591

24

AMINA YERKINGAZYYEVA

222056707

7202103426

25

مايكي نور فيرتياين بت �سوهيبي

780194594

7202102601

26

KATSIARYNA ULASAVA

940640929

7202103278

27

ليلى احمد حممد مكي

780808940

7202103768

28

�سمية عبد الرزاق حممد ال�شاعر

222055965

7202101131

29

رغد عدنان ال�شاعر

222055966

7202101131

30

منية الع�سري

871262525

7202100435
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31

AMIRA ISAEVA

870386700

32

حممد �سامل الدو�سري

901114715

7202102598
8202012365
8202012366
8202012367
8202012368
8202012369
8202012371

املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير الداخلية
الفريق �أول ركن
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع :
بتاري ــخ 8 :ذي الحجة 1442هـ
الموافق 18 :يـ ــوليـ ــو 2021م

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قرار رقم ( )39ل�سنة 2021
بتعيني مدراء يف هيئة الكهرباء واملاء
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2020بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء،
وبنا ًء على عر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي :
املادة الأوىل
ُيعني يف هيئة الكهرباء واملاء كل من :
		
 -1ال�سيدة ر�شا �صالح عبداهلل كم�شكي
		
 -2ال�سيد فادي جمال جميل عبيد
 -3ال�سيد محمد عبدالعزيز علي العطاوي
		
 -4ال�سيد �إبراهيم خليل �إبراهيم �أحمد
		
 -5ال�سيد يو�سف �سميح عبداهلل الخان
 -6ال�سيدة كوثر ال�سيد عبا�س علي المو�سوي
 -7ال�سيد �إبراهيم حميد ال�شيخ �إبراهيم ال مبارك
 -8ال�سيد طه ح�سن �إبراهيم المح�سن

مدير ًا لإدارة توزيع المياه.
مدير ًا لإدارة الم�شاريع.
مدير ًا لإدارة نقل الكهرباء.
مدير ًا لإدارة توزيع الكهرباء.
مدير ًا لإدارة الموارد المالية والخدمات.
مدير ًا لإدارة ح�سابات الم�شتركين.
مدير ًا لإدارة تر�شيد الكهرباء والماء.
مدير ًا لإدارة نقل المياه.

املادة الثانية
على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر
يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 8 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 18 :ي ـ ــولـيــو 2021م
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قرار رقم ( )38ل�سنة 2021
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )33ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم �صحف
الأ�سبقيات والأحكام وحتديد اجلرائم التي ت�شملها وحاالت ت�سجيلها و�سحبها
النائب العام:
بعد االطالع على قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )33ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم �صحف الأ�سبقيات والأحكام وحتديد
اجلرائم التي ت�شملها وحاالت ت�سجيلها و�سحبها،
وعلى الت�شريعات اجلنائية اخلا�صة،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س التفتي�ش الق�ضائي،
وحتقيق ًا ل�صالح العمل،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُت�ضاف بنود جديدة ب�أرقام ( )28و( )29و( )30و( )31و( )32و( )33و( )34و()35
و( )36و(� )37إىل نهاية املادة الرابعة من القرار رقم ( )33ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم �صحف
الأ�سبقيات والأحكام وحتديد اجلرائم التي ت�شملها وحاالت ت�سجيلها و�سحبها ،كما ت�ضاف مادة
جديدة برقم (املادة الرابعة مكرر ًا) �إىل ذات القرار ،ن�صو�صهم الآتية:
المادة الرابعة البنود ( )28و( )29و( )30و( )31و( )32و( )33و( )34و( )35و( )36و(:)37
« )28الجرائم التي تم�س الدين المن�صو�ص عليها في المواد من (� )309إلى ( )315عقوبات.
 )29الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة ( )23من المر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987في
�ش�أن مزاولة غير الأطباء وال�صيادلة للمهن الطبية المعاونة.
 )30الجنح���ة المعاق���ب عليها بموجب المادة ( )29من المر�س���وم بقانون رقم ( )7ل�سنة 1989
ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان.
 )31الجن���ح المن�صو����ص عليها بالق�سم الثالث من الف�صل الخام����س من الباب الثالث ع�شر من
المر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002بالموافقة على النظام «القانون» الموحد للجمارك
لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
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 )32الجن���ح المعاقب عليها بموجب المواد ( )18و( )19و( )21و( )22من القانون رقم ()35
ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية الم�ستهلك.
 )33جنح���ة حي���ازة �أدوات �أو مواد بق�ص���د ا�ستعمالها ف���ي تقليد �أو تزوير العالم���ات التجارية،
المن�صو����ص عليه���ا في البند ( )5من الفقرة (ب) من الم���ادة ( )42من القانون رقم ()6
ل�سن���ة  2014بالموافق���ة على قانون (نظام) العالمات التجارية ل���دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية.
 )34الجنح المعاقب عليها بموجب �أحكام القانون رقم ( )36ل�سنة  2014ب�ش�أن تجريم ومكافحة
تهريب م�شتقات النفط المدعومة.
 )35الجن���ح المعاقب عليها بموجب �أحكام القانون رق���م ( )60ل�سنة  2014ب�ش�أن جرائم تقنية
المعلومات.
 )36الجن���ح المعاقب عليها بموجب الم���واد ( )110و( )122و( )124من قانون ال�صحة العامة
ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة .2018
 )37الجنح المحكوم فيها بالغرامة وذلك متى كان ُمعاقب ًا على العود فيها بعقوبة الحب�س».
(المادة الرابعة مكرراً):
«ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة الرابعة من هذا القرار ،ال حترر �صحف عن الأحكام ال�صادرة
بالإدانة يف اجلنح املحكوم فيها بعقوبة احلب�س ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تتجاوز �سنة متى
مت ا�ستبدالها بعقوبة بديلة ،ما مل تكن من اجلنح املن�صو�ص عليها يف البنود من (� )1إىل ()37
من املادة الرابعة من هذا القرار».

املادة الثانية

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

النائب العام
د .علي بن ف�ضل البوعينني
�صدر بتاريخ 4 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 14 :ي ـ ــولـيـ ـ ــو 2021م
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قرار رقم ( )83ل�سنة 2021
بتحديد امل�ستوى الواجب التطبيق من دليل اال�شرتاطات ال�صحية
لآلية عمل الإ�شارة ال�ضوئية مل�ستوى انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ()COVID-19
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وعلى
الأخ�ص املادتني ( )43و( )44منه،
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  2020ب�إن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س
الكورونا امل�ستجد ،املُعدل بالقرار رقم ( )26ل�سنة ،2020
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2020بتحديد الأمرا�ض ال�سارية،
وعلى دليل اال�شرتاطات ال�صحية لآلية عمل الإ�شارة ال�ضوئية مل�ستوى انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد ( )COVID-19املعتمد بالقرار رقم ( )76ل�سنة ،2021
وعلى القرار رقم ( )82ل�سنة  2021بتحديد امل�ستوى الواجب التطبيق من دليل اال�شرتاطات
ال�صحية لآلية عمل الإ�شارة ال�ضوئية مل�ستوى انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (،)COVID-19
وعلى تو�صيات الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س الكورونا امل�ستجد،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يكون امل�ستوى الأخ�ضر من دليـل اال�شرتاطات ال�صحية لآلية عمل الإ�شارة ال�ضوئية مل�ستوى
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ( )COVID-19املعتمد بالقرار رقم ( )76ل�سنة  ،2021هو
امل�ستوى الواجب التطبيق من تاريخ  23يوليو  2021حتى �إ�شعار �آخر.

املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم ( )82ل�سنة  2021بتحديد امل�ستوى الواجب التطبيق من دليل اال�شرتاطات
ال�صحية لآلية عمل الإ�شارة ال�ضوئية مل�ستوى انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (.)COVID-19
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املادة الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني ُ -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ 12 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 22 :يـ ـ ـ ــولـي ـ ـ ــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم )56(  ل�سنة 2021
ب�ش�أن تعيني جمل�س� إدارة م�ؤقت لنادي اخلريجني
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد الإطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة( )23منه,
وعلى القرار رقم ( )108ل�سنة  2020ب�ش�أن �إلغاء ق ْيد �أندية العروبة واخلريجني والطريان
وال�سفر من �سجل ق ْيد الأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم  2553-06ال�صادر بجل�سته املنعقدة بتاريخ � 13أبريل 2020
ب�ش�أن ن ْقل تبعية نادي اخلريجني من وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة �إىل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )77ل�سنة  2020ب�ش�أن نقل تبعية نادي اخلريجني لإ�شراف وزارة العمل
والتنمية االجتماعية،
وعلى النظام الأ�سا�سي لنادي اخلريجني،
و�إ�ستناد ًا� إىل مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة يف ، 2021/7/11
و�ضمان ًا حل�سن �سري العمل بنادي اخلريجني،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي نّعي جمل�س� إدارة م�ؤقت لنادي اخلريجني ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة ال�سيد عبداللطيف
�أحمد عبداللطيف الزياين و ع�ضوية كل من:
 -1علي محمد علي �صليبيخ.
� -2صالح ح�سن علي احمد.
 -3جهاد مح�سن احمد �سلوم.
 -4مهند محمد �صديق محمد االن�صاري.
 -5محمود مبارك عبداهلل �سيار.
 -6عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز �إ�سماعيل.
 -7محمد عبدالوهاب عبدالح�سين من�صور المن�صور .
 -8محمد را�شد محمد �أمين االن�صاري.
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مادة ()2

تكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املقررة ملجل�س الإدارة وفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والنظام الأ�سا�سي للنادي.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف النادي� أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع
�أموال النادي و�سجالته ودفاتره وم�ستنداته.

مادة ()4

ُي ِع ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا مف�ص ًال يقدم لوزارة العمل و التنمية االجتماعية ب�ش�أن
�أو�ضاع النادي  ،مت�ضمن ًا �أموره املالية خالل العامني املا�ضيني  ،ومقرتحاته لإ�صالحها وتطوير
وتنظيم العمل به وفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما  ،وذلك خالل �ستة� أ�شهر
من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إىل اجتماع يعقد قبل� إنتهاء املدة املحددة
باملادة ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ،يعر�ض عليها تقرير ًا
مف�ص ًال عن حالة النادي ،وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة
ذاتها بعد� إتخاذ الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لأحكام القانون
والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما.

مادة ()6

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 1 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 11 :ي ـ ـ ــوليـ ــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )57ل�سنة 2021
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة متويل الطالب البحريني
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  2006ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل م�ؤ�س�سة متويل الطالب
البحريني اخلريية،
وعلى النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة متويل الطالب البحريني وعقد ت�أ�سي�سها ،
وعلى قرارات جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة امل�ؤرخة يف  2019/10/20و ،2021/5/24

قرر الآتي :
مادة ()1

ي�ستبعد �أ�سماء الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني التالية �أ�سما�ؤهم من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
مل�ؤ�س�سة متويل الطالب البحريني ،وهم:
الرقم
1

   اال�سم
ح�سن يو�سف �أحمد احلمادي

اجلن�سية
بحريني

الرقم ال�شخ�صي
730300099    

2
3
4
5
6
7
8

خالد علي يعقوب يو�سف
معاذ جا�سم حممد عبد اهلل احل�سن
جا�سم �أحمد جا�سم حممد بو هيال
حممود �أحمد عبد الرحيم عبد اهلل
عبد الرحمن خليل �إبراهيم تلفت
عبد احلميد �أحمد عبد الرحيم عبد اهلل
فهد حممد عبد اهلل �أبو ال�شوك

بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني

740104144   
790505711   
840300131    
670001090   
750105186
640802338
821109960

9

نادر علي يار حممد

بحريني

741206986

10
11

يو�سف �إبراهيم مراغي
حممود عبد احلميد ال�شيباين

بحريني
بحريني

801210186
790109573

12
13

عبد احلميد عبد الرحيم حممد الكوهجي
طارق حممد طه ال�شيخ حممد �صالح

بحريني
بحريني

410200980
650050886
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مادة ()2

تغيري ت�سمية (م�ؤ�س�سة متويل الطالب البحريني اخلريية) �إىل الت�سمية اجلديدة وهي
(م�ؤ�س�سة متويل الطالب البحريني) �أينما وردت يف النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة وع ْقد ت�أ�سي�سها،
ويف القرار اخلا�ص بالرتخي�ص بت�سجيل امل�ؤ�س�سة.

مادة()3

جُت َرى على النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة التعديالت الآتية:
- 1تع��� َّدل الم���ادة ( )10لت�صبح “يتكون مجل�س الأمناء من خم�سة �أع�ضاء يتم تعيينهم من ِق َبل
الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين �أو من خارجهم ،وتكون الع�ضوية في المجل�س لمدة خم�س �سنوات قابلة
للتجديد لمدة �أو مدد �أخرى باالقتراع ال�سري المبا�شر”.
 -2ي�ض���اف �إلى الم���ادة ( )22من النظ���ام الأ�سا�سي الخا�ص���ة ب�إي���رادات الم�ؤ�س�سة بند جديد
كالآت���ي :البن���د (« )5المخ�ص�صات التي يقره���ا مجل�س �إدارة �شرك���ة الكوهجي للمقاوالت
ذ.م.م و مجل�س �إدارة �شركة الرابية ذ.م.م»

مادة ()4

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 2 :ذي الحجة 1442هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 12 :ي ـ ـ ــوليـ ــو 2021م
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جمل�س املناق�صات واملزايدات
�إعالن رقم ( )6ل�سنة 2021
ب�ش�أن قرارات الرت�سية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �شهر يونيو 2021
�إعما ًال لأحكام املادة ( )37من املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم
املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،تن�شر املناق�صات الأتية:
ﺗﻘرﯾر اﻟﺗرﺳﯾﺎت اﻟﺷﮭري
ﻣن2021/06/01 :

إﻟـﻰ2021/06/30 :

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﺣﺔ
#

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

1

RFP/SCH/2021/2

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷراء ﻧظﺎم إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﺎت ﻟﻸﻣراض ذات اﻟﺻﻠﺔ DRG
GROUPER

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

1/2020

ﺗﺟدﯾد

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/18595/2013

ﺗﺟدﯾد

اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻛﺎﺗب ﺟدﯾدة ﻟﺑداﻟﺔ اﻧﺗرﻧت اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2

TB/30111/2021

ﺗﻣدﯾد

ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻓﺧرو ﻟﻠﻣواﺻﻼت

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB20/03008F-AJP

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷراء ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﻣﻠﺊ اﻟﻣﺧزون ﻟﻠﻣﺿﺧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻐﺎز رﻗم 3

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

2

TB20/08002L-AJP

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ROTECH BOOSTER PUMP FOR THE RESIDUE GAS
COMPRESSOR INSTALLED AT CGP-III

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

3

TB/29951/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻹﯾﻘﺎف اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ رﻗم  2ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ

اﻟﻧﻔط

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

EB/2021/E-02

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘﺎول ﻟﻣﺷروع داﻧﺎت اﻟﺣورة

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

274,510.000 3M GULF LTD
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ274,510.000 :

اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
#

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

388,833.900 TAZUR COMPANY
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ388,833.900 :

ﺑداﻟﺔ اﻧﺗرﻧت اﻟﺑﺣرﯾن
#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
ﺷرﻛﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ش.م.ب

ﻋﻣﻼت أﺧرى

142,036.990

)3,307.500 FAKHRO TRANSPORT B.S.C.(C
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ145,344.490 :

ﺑﻧﺎﻏﺎز
#

 17ﻣن  1ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

281,974.250 TRILLIUM PUMPS ITALY S.R.L

ﺣﺳن اﺑراھﯾم ﺑوﻛﻣﺎل واوﻻده

77,500.000

160,000.000 BAHRAIN MAINTENANCE AND
DIVING SERVICES
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ519,474.250 :

ﺑﻧك اﻷﺳﻛﺎن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

6,950,000.000 AL JAMEEL CONSTRUCTION S.P.C
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ6,950,000.000 :

ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

1

RFP/BBIC/SM/2020/02

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

163,800.000 INTEGRATED FACILITY
MANAGEMENT.

2

RFP/BDB/2021/03

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

234,819.800 MEDGULF TAKAFUL

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/27086/2019

ﺗﺟدﯾد

ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2

TB/30403/2021

ﺗﺟدﯾد

ﻋﻘد اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺑردات ﺗﻛﯾﯾف ﻏرﻓﺔ اﻟﺧوادم

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

BP/001/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺣراس أﻣن ﻟﺑوﻟﯾﺗﻛﻧك اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

LF-193

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﮭﺎرات اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻋﻣﻼت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ398,619.800 :

ﺑورﺻﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

ﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣرﯾن

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

39,500.000

8,741.000 FACILITIES SERVICES BAHRAIN
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ48,241.000 :

ﺑوﻟﯾﺗﻛﻧك اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

81,988.200 KINGDOM SECURITY PROTECTION
SERVICES
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ81,988.200 :

ﺗﻣﻛﯾن

 17ﻣن  2ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ
240,000.000 TRIBAL GROUP

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1

234,819.800 MEDGULF TAKAFUL
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ398,619.800 :

ﺑورﺻﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/27086/2019

ﺗﺟدﯾد

ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2

TB/30403/2021

ﺗﺟدﯾد

ﻋﻘد اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺑردات ﺗﻛﯾﯾف ﻏرﻓﺔ اﻟﺧوادم

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

BP/001/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺣراس أﻣن ﻟﺑوﻟﯾﺗﻛﻧك اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

ﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣرﯾن

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

39,500.000
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8,741.000 FACILITIES SERVICES BAHRAIN
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ48,241.000 :

ﺑوﻟﯾﺗﻛﻧك اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

81,988.200 KINGDOM SECURITY PROTECTION
SERVICES
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ81,988.200 :

ﺗﻣﻛﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

1

LF-193

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﮭﺎرات اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

240,000.000 TRIBAL GROUP

2

LF-192

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺗﻧظﯾف ﻟﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﻛﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

156,492.000 ELITE FACILITY MANAGEMENT CO

3

LF-152

ﺗﻣدﯾد

دﻋم ﺻﻧدوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺳرﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

273,759.300 BRINC LTD

4

LF-191

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻧظﯾم وﺗﺧطﯾط "ﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣرﯾن ﻟرﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل -اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ"

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

 17ﻣن  2ﺻﻔﺣﺔ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

258,000.000 MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ928,251.300 :

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

17,841.736* TECHKNOWLEDGE

47,200.360

USD

2

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

 29,209.950* ARABIAN ADVANCED SYSTEMSNASEEJ

77,275.000

USD

3

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

 3,760.000 ARABIAN ADVANCED SYSTEMSNASEEJ

4

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

5

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

129,062.872* KNOWLEDGE E JLT
207.900* LIBRARY OF CONGRESS

341,436.170
550.000

USD

51,580.000

USD

6

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

7

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

8,656.200* KNOWLEDGE WORLD CO.

22,900.000

8

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

4,717.440* THOMSON REUTERS

12,480.000

9

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

10

TB/11562/2010

ﺗﺟدﯾد

اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

19,497.240* SPRINGER

1,890.000* REPRINTS DESK
602.683* EDUCATION MIDDLE EAST

USD

5,000.000
1,594.400

USD
USD
USD
USD

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ215,446.022 :

ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

1

2016/2

ﺗﻣدﯾد

ﺗﻧظﯾف ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺟﮭﺎز

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

31,002.300 SINGAPORE CLEANING SERVICES

2

2017/3

ﺗﻣدﯾد

ﺗوﻓﯾر ﺣراس أﻣن ﻟﻣﺑﻧﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

21,432.258 SECURITY SOLUTIONS CO

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/29807/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹرھﺎب واﻟﻣﮭﺎﺟﻣﺔ ﻟﺳﺑﺎق ﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣرﯾن ﻟطﯾران
اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﻔورﻣﻼ وان ﻟﺳﻧﺔ 2021

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2

TB/30418/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺳﺑﺎق اﻟﺗﺣﻣل  8ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺳﻧﺔ  2021ﻓﻲ ﺣﻠﺑﺔ اﻟﺑﺣرﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

3

TB/27955/2019

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ  ROTAX GMBH & CO KGﻣن أﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎت
اﻟﺗﺣدي اﻟﻛﺑرى  2020ﻟﺳﺑﺎق روﺗﻛس ﻣﺎﻛس ﻟﻠﻛﺎرﺗﯾﻧﺞ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/30394/2021

ﻣزاﯾدة

ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺳﺗودﻋﯾن رﻗم  35و  37اﻟواﻗﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﺗرة ﺑﻧدر اﻟدار

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

)t140099(24

ﺗﻣدﯾد

LICENSE TO INSTALL AND OPERATE A DRIVE
THROUGH AUTOMATIC TELLER MACHINE ATM AT
HAMAD TOWN STATION

اﻟﻧﻔط

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

RFP/BAJRD/2020/05

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼج اﻟﺟزاﺋر

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

2

RFP/BAJRD/2020/01

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﻣﯾم واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﺗطوﯾر ﻋدد
ﻓﻧدﻗﯾن ﻣن ﻓﺋﺔ  4ﻧﺟوم وﻧﺎدي ﺷﺎطﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻼج اﻟﺟزاﺋر

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

RFP/Tatweer/67/2017

ﺗﻣدﯾد

ﺗﺻﻠﯾﺢ وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣوﻟدات ﻛﻣﻧز و ﻣﺣرﻛﺎت اس دي ام او

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

2

RFP/Tatweer/113/2018

ﺗﻣدﯾد

ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ

اﻟﻧﻔط

1

ﻋﻣﻼت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ52,434.558 :

 17ﻣن  3ﺻﻔﺣﺔ

ﺣﻠﺑﺔ اﻟﺑﺣرﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

67,379.200 GALLAGHER INSURANCE BROKER
1,494,400.000 LE MANS ENDURANCE
MANAGEMENT
294,600.000* ROTAX GMBH

600,000.000

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ1,856,379.200 :

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

د .ھﺎوز ذ.م.م.

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

321,552.000
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ321,552.000 :

ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺑﻛو ﻟﻠﺗزوﯾد ش.ش.و.
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

11,400.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ11,400.000 :

ﺷرﻛﺔ ﺑﻼج اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري ذ.م.م.
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

98,845.950 GULF FENCING & SPECIALIST
SURFACING EST.
1,197,900.000 MOHAMED SALAHUDDIN
CONSULTING ENGINEERING
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ1,296,745.950 :

ﺷرﻛﺔ ﺗطوﯾر ﻟﻠﺑﺗرول

 17ﻣن  4ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

& 40,000.000 ALMOAYYED TRADING
CONTRACTING
754,717.000 DEGOLYER AND MACNAUGHTON

ﻋﻣﻼت أﺧرى

EUR

19

20

العدد – 3542 :الخميس  22يوليو 2021

3

TP-262-2018

ﺗﻣدﯾد

ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

4

TP-684-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد ﺻﻣﺎم اﻻﻏﻼق

اﻟﻧﻔط

1

& 419,900.000 TECHNO-LINE TRADING
SERVICES

5

TB/30435/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

PROVISION OF OVERHAULING. REPAIR AND
TESTING OF VARIOUS VALVES

اﻟﻧﻔط

1

200,000.000 RAMSIS ENGINEERING

6

TP-615-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

LTPA FOR THE SUPPLY OF SUCKER RODS FOR
FIVE (05) YEARS - RFP/TWR/2020/32

اﻟﻧﻔط

1

7

RFP/Tatweer/69/2017

ﺗﺟدﯾد

ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش و اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻏﯾر اﻹﺗﻼﻓﻲ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

358,791.000 AL HOTY ANALYTICAL SERVICES

8

TB/29999/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

PROVISION OF SUPPLY OF OVERHAULING SPARE
FOR AGEP HP UNIT COMPRESSOR FOR IMMEDIATE
PURCHASE AGREEMENT

اﻟﻧﻔط

1

290,086.470 MOHAMMED ABDULRAHMAN AL
BAHAR

2

515,728.000 ENERFLEX MIDDLE EAST

9

TP-655-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

& ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION
COMMISSIONING OF CONTINUOUS EMISSION
MONITORING SYSTEM (CEMS) AND CATALYTIC
CONVERTERS - RFP/TWR/2020/62

اﻟﻧﻔط

1,253,393.000 MOHAMED ABDULRAHMAN AL
BAHAR

1,963,914.593* SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A

USD 5,195,541.250

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب805,814.470 :(.
1

394,751.000 MOHAMMED JALAL & SONS
COMPANY LIMITED W

10

TP-692-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد اﻟﻔواﺻل

اﻟﻧﻔط

1

21,736.000 NAN TECHNICAL TRADING

11

TP-695-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

SUPPLY OF FLANGES AND BLIND FLANGES

اﻟﻧﻔط

1

12

TP-549-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻷول ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻧﻔط

1

13

TPC-1344-2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

SUPPLY OF GUARDIAR ITEMS

اﻟﻧﻔط

1

60,379.851 ARABIAN INTERNATIONAL
CONTRACTING

14

TP-586-2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

 SUPPLY OF 28”, 24” & 32” PIPESRFP/TATWEER/457/2020

اﻟﻧﻔط

1

10,331.530* VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES
GULF FZE

15

RFP/Tatweer/48/2017

ﺗﻣدﯾد

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

792,452.830 GATES E&S BAHRAIN WLL

16

TP-638-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

FISHING AND SIDETRACK SERVICES

اﻟﻧﻔط

1

2,752,429.000 WEATHERFORD DRILLING
INTERNATIONAL

17

TP-738-2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﻠوك اﻟﻣزدوج واﻟﺗﺳﯾﯾل )(DBB

اﻟﻧﻔط

1

& 929,970.000 TECHNO-LINE TRADING
SERVICES

18

TP-728-2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد ﻟﺻﻣﺎﻣﺎت إﻏﻼق

اﻟﻧﻔط

1

RFP/Tatweer/201/2018 19

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS PURCHASE
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF DIFFERENTIAL
VALVE CEMENTING TOOLS

اﻟﻧﻔط

1

1,105,027.000 FORUM MIDDLE EAST LTD

RFP/Tatweer/17/2017

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK SERVICES

اﻟﻧﻔط

1

148,789.000 WEATHERFORD DRILLING
INTERNATIONAL

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

RFP/BAC/2020/18

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻌﯾﯾن ﺷرﻛﺔ ﻛطرف ﺛﺎﻟث ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص أﺻول ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎر اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟطﯾران

1

2

RFP/BAC/2020/17

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺻﻣﯾم ،ﺗورﯾد وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺷﻐﯾل و اﺣﻣﺎء ﻣﺣرﻛﺎت اﻟطﺎﺋرات
ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻣطﺎر اﻟﺑﺣرﯾن اﻟدوﻟﻲ

اﻟطﯾران

1

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

20

 17ﻣن  5ﺻﻔﺣﺔ

107,971.700 NAN TECHNICAL TRADING
77,400.000 COMPUTER WORLD

27,332.090

USD

& 57,680.000 TECHNO-LINE TRADING
SERVICES

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ12,255,447.974 :

ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎر اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

36,281.000 TUV MIDDLE EAST
& 437,200.300 AL GHANIM TRADING
CONTRACTING
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ473,481.300 :

ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

1

TB/14173/2011

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم ادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

947,520.000 EFRONT FZ-LLC

2

TC/001/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH FIRMS

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

53,968.000 EGON ZEHNDER

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

)T14391 (58

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

SUPPORT FOR OPERATOR TRAINING SIMULATORS
AND IMPLEMENTATION OF 3D VIRTUAL-REALITY ON
)7CDU/7VDU (ENG

اﻟﻧﻔط

1

ﻋﻣﻼت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ1,001,488.000 :

ﺷرﻛﺔ ﻧﻔط اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

)343,224.000* CORY INC (OEM

2

)T15351 (43

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺟﺎف واﻟﻐﺳﯾل

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

3

)T20240 (58

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻔﺣص اﻟﻐﯾر إﺗﻼﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ -ﻋﻘد ﻟﻣدة  03ﺳﻧوات

اﻟﻧﻔط

1

199,863.300 AL HOTY ANALYTICAL SERVICES

2

199,863.300 NDT CORROSION CONTROL
SERVICES

89,733.768 GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب399,726.600 :(.
4

)Q22261 (48

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻧﻔط

1

47,446.000 HOWDEN THOMASSEN M.E

5

)T17594(65

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺎﻧﻌﺎت اﻟﺗﺳرب ﻟوﺣدات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻟﻣدة ﺧﻣس
ﺳﻧوات

اﻟﻧﻔط

1

200,825.000 INTRA SERVICE COMPANY

6

)T21952(43

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑﻧﺎء ﻣﺣطﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﮭواء ﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺔ أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺑردة ﻟﻧظﺎم اﻟﺗدﻓﺋﺔ واﻟﺗﮭوﯾﺔ
وﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ﻟﻣراﻓﻖ ﻧﺎدي ﺑﺎﺑﻛو

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

273,443.000 ALMOAYYED AIR CONDITIONING
W.L.L

 17ﻣن  6ﺻﻔﺣﺔ

ﻋﻣﻼت أﺧرى
908,000.000

USD

21

2021  يوليو22  – الخميس3542 :العدد

77,130.000 JOORI HOUSE
103,500.000 RADEEF-BUILDING 275
91,350.000 AMLAK - APARTMENT 66
115,000.000 RADEEF-BUILDING 273

1

اﻟﻧﻔط

LEASING OF HOUSING UNITS TO ACCOMMODATE
BAPCO MODERNIZATION PROJECT (BMP) STAFF

ﺗﻣدﯾد

TB/30103/2021

7

1

اﻟﻧﻔط

LEASING OF HOUSING UNITS TO ACCOMMODATE
BAPCO MODERNIZATION PROJECT (BMP) STAFF

ﺗﻣدﯾد

TB/30103/2021

8

1

اﻟﻧﻔط

LEASING OF HOUSING UNITS TO ACCOMMODATE
BAPCO MODERNIZATION PROJECT (BMP) STAFF

ﺗﻣدﯾد

TB/30103/2021

9

1

اﻟﻧﻔط

LEASING OF HOUSING UNITS TO ACCOMMODATE
BAPCO MODERNIZATION PROJECT (BMP) STAFF

ﺗﺟدﯾد

TB/30103/2021

10

1

اﻟﻧﻔط

ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺧدﻣﺎت اﻹطﻔﺎء واﻟﻐﺎز اﻟﻔﻧﯾﺔ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

T29714 (58)

11

1

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺗرﺧﯾص ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣراﻛز اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺎت

ﺗﻣدﯾد

T150055(1)

12

560,264.000 NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS

1

اﻟﻧﻔط

ﺗوﻓﯾر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟداﺋرة ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻛو

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

T24125 (24)

13

392,376.000 ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE
EAST

2

200,075.000 AL HILAL PUBLISHING &
MARKETING GROUP

3

1

اﻟﻧﻔط

ﺷراء ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻐﻼﯾﺎت ذات اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻧﺧﻔض

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Q20509(11)

14

1

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

LEASE OF A BUILDING FOR THE ENGINEERING
OFFICES ASSIGNED TO MANAGE BAPCO
MODERNIZATION PROJECT (BMP) RUW BUILDING

ﺗﻣدﯾد

TB/30511/2021

15

اﻟﻘطﺎع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻧوع

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

#

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺷﻛﺎوى

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CA/TCS/2/2020

1

اﻟﻘطﺎع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻧوع

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

#

اﻟطﯾران

ﺗوﻓﯾر ﻣﻼﺑس ﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻷرﺿﯾﺔ اﻻﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ وﻏﯾرھم

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2211-09-20

1

24,770.419 TECHNO-LINE TRADING &
SERVICES
28,980.000 KWIK KAR KARE

1,152,715 :(.ب.اﻟﻣﺟﻣوع )د
73,245.000 TECHNICAL PROTECTION
ENGINEERING B.S.C.C
361,310.000 ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN
3,382,398.787 :ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﺷﺋون اﻟﺟﻣﺎرك
ﻋﻣﻼت أﺧرى

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

99,750.000 ALMOAYED GROUP W.L.L.

#
1

99,750.000 :ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ

طﯾران اﻟﺧﻠﯾﺞ
ﻋﻣﻼت أﺧرى

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

4,080.000 NASS COMMERCIAL

1

2,544.000 KAVALANI & SONS W.L.L

2

17,100.000 KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY

3

60,840.000 ALSHAKAR TAILORING

4

 ﺻﻔﺣﺔ7  ﻣن17

84,564 :(.ب.اﻟﻣﺟﻣوع )د
1

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

LOUNGE SERVICES AT TRIVANDRUM
INTERNATIONAL AIRPORT, INDIA.

ﺗﺟدﯾد

TB/29937/2021

2

94,380.000 AVIATION SERVICES COMPANY

1

اﻟطﯾران

LOUNGE SERVICES AT HEYDAR ALIYEV
INTERNATIONAL AIRPORT (GYD), BAKU,
AZERBAIJAN

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TB/29955/2021

3

96,953.000 GROUND TERM RED SDN. BHD

1

اﻟطﯾران

 ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺑرﯾد ﻓﻲ ﻣطﺎر ﻛواﻻﻟﻣﺑور اﻟدوﻟﻲ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2153-05-20

4

1

اﻟطﯾران

INFLIGHT UPLIFT CATERING SERVICES AT MILAN
MALPENSA INTERNATIONAL AIRPORT, ITALY

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2165-06-20

5

1

اﻟطﯾران

ﺗوﻓﯾر اﻛﯾﺎس ﻗﮭوة ﻣﺣﻣﺻﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن درﺟﺔ اﻟﺻﻘر اﻟذھﺑﻲ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2174-07- 20

6

1

اﻟطﯾران

ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﻣطﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
 اﻟﻣﻐرب، اﻟدوﻟﻲ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2206-09-20

7

146,852.000 THE GRAND HOTEL

1

اﻟطﯾران

 اﻟﮭﻧد، اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻧدق اﻟطﺎﻗم ﻓﻲ دﻟﮭﻲ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2214-10-20

8

992,491.000 GLOBE GROUND INDIA PVT.

1

اﻟطﯾران

ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎر ﺑﻧﻐﺎﻟور اﻟدوﻟﻲ

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2226-10-20

9

1

اﻟطﯾران

DIRECT APPOINTMENT FOR GROUND HANDLING
AND LOUNGE SERVICES AT LEONARDO DA VINCI,
FIUMICINO AIRPORT, ROME, ITALY

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TB/30040/2021

10

1

اﻟطﯾران

APPOINTMENT OF FARE FILING PROVIDER

ﺗﺟدﯾد

ITC-1398-7-15

11

1

اﻟطﯾران

DIRECT APPOINTMENT OF THE GROUND HANDLING
AND SECURITY SERVICES AT MYKONOS AIRPORT

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TB/29336/2020

12

46,818.000 SILK WAY TECHNICS

1

اﻟطﯾران

اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎر ﺑﺎﻛو اﻟدوﻟﻲ – أذرﺑﯾﺟﺎن

ﺗﺟدﯾد

BTB-1827-4-18

13

73,182.000 AIRPORT HANDLING (S.E.A)

1

اﻟطﯾران

FAST TRACK SERVICES AT MLANO MALPENSA
INTERNATIONAL AIRPORT

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TB/28426/2020

14

127,851.000 SARAJEVO INTERNATIONAL

1

اﻟطﯾران

DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING
SERVICES AT SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT,
SARAJEVO, BOSANIA

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TB/30469/2021

15

1

اﻟطﯾران

THIRD PARTY TECHNICAL HANDLING (ON AD-HOC)
AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT

ﺗﺟدﯾد

TB/19510/2014

16

1

اﻟطﯾران

AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE
MAINTENANCE AT KING KHALID INTERNATIONAL
AIRPORT/ RIYADH

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

BTB-2247-01-21

17

71,730.220 BIRD CATERING & LOUNGES PVT

590,475.000 DANATA

59,463.000 AL SALEM TRADING ENTERPRISES
1,499,049.000 AUXILIAIRE DES TRANSPORTS
AERIENS

290,964.000 AVIAPARTNER
9,114.000 ACCELYA KALE SOLUTIONS LTD
171,055.000 GOLD AIR

95,906.000 OMAN AIR S.A.O.C
165,600.000 SAUDI AEROSPACE ENGINEERING
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18

TB/30411/2021

ﺗﺟدﯾد

CONTRACT EXTENSION FOR CREW
ACCOMMODATION AT COLOMBO

اﻟطﯾران

1

19

ITC-1873-08-18

ﺗﻣدﯾد

ELECTRONIC DIRECT MESSAGING

اﻟطﯾران

1

20

ITC-1067-8-12

ﺗﻣدﯾد

 MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKSAIRBUS FLEET

اﻟطﯾران

1

21

TB/10449/2009

ﺗﺟدﯾد

CARGO HANDLING SERVICES IN THE KINGDOM OF
SAUDI ARABIA

اﻟطﯾران

1

22

BTB-2229-10-20

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

وﻛﯾل ﺳﻔرﯾﺎت ﺷﺣن ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

اﻟطﯾران

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/24561/2017

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﻌﺗﻣد واﻟﺣﺻري ﻟﻘﻧﺎة اﻟـ  CNNاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

BIPA/HR/MIS/01/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ ﻣﻌﮭد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

66,050.000 VIVANTA COLOMBO
16,738.000 EMARSYS UK
687,853.026* JORAMCO

USD 1,819,717.000

2,372,299.000 SAUDI ARABIA LOGISTICS
226,898.000 AIRLOG PAKISTAN (PVT) LIMITED
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ7,986,285.246 :

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
#

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

601,600.000 MEDIA INTERNATIONAL SERVICES
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ601,600.000 :

ﻣﻌﮭد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
#

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

31,223.850 TAZUR COMPANY
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ31,223.850 :

ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻣﻌﺎرض
#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

1

TB/30421/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﺳﺎﺣل اﻟﻐوص

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

76,230.000 MILLET INTERNATIONAL
ARCHITECTURE ENG.

2

BTEA167/2020

ﺗﺟدﯾد

ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN
ﺑﺷﺄن ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳوق واﻟﺗروﯾﺞ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

10,120.320 PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

PP-ETD-188-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷراء ﻣﺣطﺎت ﻋﻣل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

2

RP-ISD-185-2016

ﺗﺟدﯾد

ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إدارﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -ﻟﻣدة  3ﺳﻧوات

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

3

RP-ISD-043-2017

ﺗﺟدﯾد

ﺗزوﯾد وﺗرﻛﯾب ﺗراﺧﯾص IBM SMART CLOUD

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

19,833.333 BAHRAIN BUSINESS MACHINES

4

PS-EDD-002-2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗرﻗﯾﺔ ﻧظﺎم أدارة اﻟﻌدادات اﻟذﻛﯾﺔ SEP2W

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

36,320.000 EMCO W.L.L

5

PP-ETD-140-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

 BUCSﺗورﯾد ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓذ وﺣدات اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺣطﺎت ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

6

RP-WDD-173-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺢ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  -ﻋﻘد
ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

7

PP-ETD-208-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺣدﯾث واﺳﺗﺑدال أﺟﮭزة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻣﻧظم اﻟﺟﮭد ﻟﻌدد أرﺑﻊ ﻣﺣوﻻت ﺟﮭد 11/11
أﻟف ﻓوﻟت ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت ﻟﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

60,970.000 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS

8

RP-GIS-009-2019

ﺗﺟدﯾد

 ARCSDE DATABASEإﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻗﺎﻋدة
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

32,400.000 MICROCENTER

9

PT/CSD/MA/2020/214

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﺣطﺎت ﻓرﻋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

& 49,132.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

10

TB/30284/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CABLE, CU, PVC

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

& 25,515.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

11

PT/CSD/AA/2021/012

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CUT OUT

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

12

PT/CSD/SH/2021/007

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻛﺎﺑﻼت أرﺿﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

13

PT/CSD/MH/2021/017

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﺣطﺎت ﻓرﻋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

& 341,797.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

14

PT/CSD/MM/2021/020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣوﺻﻼت ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

87,150.000 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS

15

PT/CSD/MM/2021/026

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أدوات ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

44,689.200 AL BAKALI GENERAL TRADING CO

2

28,895.000 EUROTURBINE S.P.C

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

iGA/2020/09

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧظﺎم إدارة ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )(ITSM

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻋﻣﻼت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ86,350.320 :

ھﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء
#

 17ﻣن  9ﺻﻔﺣﺔ

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

ﻋﻣﻼت أﺧرى

42,146.000 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS
9,887.834 ALMOAYED GROUP W.L.L.

61,500.800 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS
370,656.000 MICROCENTER

ﺷرﻛﺔ دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

28,800.000

& 136,920.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب73,584.200 :(.
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ:

1,376,612.167

ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

 17ﻣن  10ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

32,000.000 FAKHROO IT SERVICES

ﻋﻣﻼت أﺧرى

10

TB/30284/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CABLE, CU, PVC

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

11

PT/CSD/AA/2021/012

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

CUT OUT

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

12

PT/CSD/SH/2021/007

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻛﺎﺑﻼت أرﺿﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

13

PT/CSD/MH/2021/017

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣﺣطﺎت ﻓرﻋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

& 341,797.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

14

PT/CSD/MM/2021/020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻣوﺻﻼت ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

87,150.000 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS

15

PT/CSD/MM/2021/026

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أدوات ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

44,689.200 AL BAKALI GENERAL TRADING CO

2

28,895.000 EUROTURBINE S.P.C

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

iGA/2020/09

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧظﺎم إدارة ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )(ITSM

2

iGA/2021/01

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻹدارة اﻟﻣراﺳﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

2

iGA/2021/01

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻹدارة اﻟﻣراﺳﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ17

& 25,515.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C
ﺷرﻛﺔ دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

28,800.000

& 136,920.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED
SONS B.S.C

العدد – 3542 :الخميس  22يوليو 2021

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب73,584.200 :(.
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ:

1,376,612.167

ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

ھﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾم اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻻﺗﺻﺎﻻت
ھﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾم رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
#

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

32,000.000 FAKHROO IT SERVICES

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

155,232.000 ATYAF ESOLUTIONS CO.

1

155,232.000 ATYAF ESOLUTIONS CO.
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ187,232.000 :

اﻟﺧدﻣﺎت ﺻﻔﺣﺔ
ﻣن 10
واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ187,232.000 :
اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

#

#
1

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
TRA/RFP/2017/49

اﻟﻧوع
ﺗﺟدﯾد

اﻟﻣوﺿوع
ﻣوازن اﻟﺗﺣﻣﯾل وﻣدﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺻول
ﺗﻧﻔﯾذ ﺟدار ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻊ

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎع
واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

1
2

TRA/RFP/2017/49
TRA/RFP/2020/081

ﺗﺟدﯾد
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ ﺟدار ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻊ ﻣوازن اﻟﺗﺣﻣﯾل وﻣدﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺻول
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻣن ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت

2

TRA/RFP/2020/081

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻣن ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت

3

TRA/RFP/2020/079

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺷرﻛﺔ BNET

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻹﻧﺷﺎءات

3
4

TRA/RFP/2020/079
TRA/RFP/2020/075

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺗﺟدﯾد

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺷرﻛﺔ BNET
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﺷﺋون اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

4

TRA/RFP/2020/075

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
20,947.500 BAHRAIN BUSINESS MACHINES

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1
1

اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

20,947.500 BAHRAIN BUSINESS MACHINES
72,997.000 BOOZ ALLEN HAMILTON
INTERNATIONAL
72,997.000 BOOZ ALLEN HAMILTON
INTERNATIONAL
148,376.000 TERA CONSULTANTS

1
1

ﺗﺟدﯾد

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﺷﺋون اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

#

#
1

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
BQA/2018/4

وع
اﻟﻧ
ﺗﺟدﯾد

اﻟﻣوﺿوع ھﯾﺋﺔ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎع
واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

1

BQA/2018/4

ﺗﺟدﯾد

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ ھﯾﺋﺔ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

#

#
1

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
TB/28178/2020

أﻣراﻟﻧوع
ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﻣوﺿوع
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع
ﻣﺷروع ﺷرق ﺳﺗرة اﻹﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت

1

TB/28178/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

ﻣﺷروع ﺷرق ﺳﺗرة اﻹﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع

2

HP/04/19

ﺗﻣدﯾد

اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻋدد  21ﺳﯾﺎرة ﻟوزارة اﻹﺳﻛﺎن ﻟﻣدة  22ﺷﮭر

اﻹﻧﺷﺎءاتاﻟﻘطﺎع
واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

2
3

HP/04/19
HP/04/20

ﺗﻣدﯾد
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

3

HP/04/20

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻋدد  21ﺳﯾﺎرة ﻟوزارة اﻹﺳﻛﺎن ﻟﻣدة  22ﺷﮭر
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﺣدودة ﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  -ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ -
ﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﻗﻼﻟﻲ ووادي اﻟﺳﯾل اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﯾن
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﺣدودة ﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  -ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ -
ﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﻗﻼﻟﻲ ووادي اﻟﺳﯾل اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﯾن

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

4

HP/14/20

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

4

HP/14/20

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل ﺣﻘن اﻟﺗرﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﺗﺷﻘﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ  ، 178ﻣﺟﻣﻊ
 - 901اﻟﺣﻧﯾﻧﯾﺔ
أﻋﻣﺎل ﺣﻘن اﻟﺗرﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﺗﺷﻘﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ  ، 178ﻣﺟﻣﻊ
 - 901اﻟﺣﻧﯾﻧﯾﺔ

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

ھﯾﺋﺔ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
واﻟﺗدرﯾب
اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ھﯾﺋﺔ ﺟودة رﻗم
#

وزارة اﻹﺳﻛﺎن
وزارة
#

اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
رﻗم

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1
1

148,376.000 TERA CONSULTANTS
125,904.000* WERRY CONSULTING LTD

206,400.000

GBP

WERRY CONSULTING LTD
*125,904.000
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ368,224.500 :

206,400.000

GBP

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ368,224.500 :
دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
21,646.800 TAZUR COMPANY

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1

21,646.800 TAZUR COMPANY
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ21,646.800 :
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ21,646.800 :
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

1
1
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز
-202,500.000 GULF HOUSE ENGINEERING CO.
S.P.C
-202,500.000 GULF HOUSE ENGINEERING CO.
S.P.C
16,714.950 TASHEELAT CAR LEASING CO

1
1

16,714.950 TASHEELAT CAR LEASING CO
2,031,821.138 GULF COOPERATION SYMBOLS
CONTRACTING W.L.L
2,031,821.138 GULF COOPERATION SYMBOLS
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت 3,098,707.792 CONTRACTING W.L.L

2

ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

1
2

ﻋﻣﻼت أﺧرى
ﻋﻣﻼت أﺧرى

3,098,707.792
اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب5,130,528.930 :(.

1

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب5,130,528.930 :(.
299,891.250 BAHRAIN DUTCH FOUNDATION

1

299,891.250 BAHRAIN DUTCH FOUNDATION
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ5,244,635.130 :
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ5,244,635.130 :

وزارة اﻷﺷﻐﺎل وﺷﺋون اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ
وزارة اﻷﺷﻐﺎل وﺷﺋون اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ
اﻟﻣوﺿوع

 17ﻣن 11

اﻟﻘطﺎع
ﺻﻔﺣﺔ

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

1

BMD-18/0009

ﺗﺟدﯾد

2

SES-19/0018

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑﻧﺎء اﻟﺧط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

3

BMD-21/0003

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت وﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻧﺳﺎء
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

4

RDS-19/0035

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟرﺻف وإﻋﺎدة رﺻف اﻟطرق )(2022 -2021

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

واﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣن
ﻋﻘد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ دار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء 17
اﻟﻣﻠﺣﻖ وﻣﺑﻧﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﺻﻔﺣﺔ
11
واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻹﻧﺷﺎءات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1
1

1

1,249,999.992 ABDULLA AHMED NASS & SONS CO

2

1,249,999.992 BAHRAIN ASPHALT EST.
)B.S.C(CLOSED

3

1,249,999.992 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS

4

1,249,999.992 REDX INDUSTRIES CO

5

1,249,999.992 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L
L

6

208,450.000 YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L.
3,284,602.967 ABDUL HADI AL-AFOO
323,400.000 SARAYA CONTRACTORS CO

ﺷرﻛﺔ ﯾوﻛو ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺣدودة

1,249,999.992

7

1,249,999.992 UNITED GULF ASPHALT

8

1,249,999.992 EASTERN ASPHALT & MIXED
CONCRETE CO. W.L
اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب9,999,999.936 :(.

5

BMD-21/0001

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﮭداﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

392,700.000 SARAYA CONTRACTORS CO

6

BMD-20/0021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ راﺑﻌﺔ اﻟﻌدوﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت وأﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻼء اﻟﺣﺿرﻣﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

& 347,490.000 DAR AL KHALEEJ TRADING
CONTRACTING .WL

7

RDS-15/0023

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟطرق 2016/2018 -

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

-137.000 NATIONAL EXCAVATION EST

8

RDS-15/0023

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟطرق 2016/2018 -

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

9

BMD-21/0004

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻻﯾوﺑﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن وﻣدرﺳﺔ
اﻟرﻓﺎع اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

356,400.000 SARAYA CONTRACTORS CO

10

RDS-19/0043

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗورﯾد وﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣرورﯾﺔ )(2022-2021

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

499,999.805 AWAL PLASTICS W.L.L

11

RDS-18/0003

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻓﺗﺢ طرق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣﺟﻣﻊ  – 111طرﯾﻖ  117و 1120واﻟطرق اﻟﻣﺣﯾطﺔ

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

 17ﻣن  12ﺻﻔﺣﺔ

-8,002.075 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS

ﺷرﻛﺔ ﯾوﻛو ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺣدودة

473,742.782

ﻋﻣﻼت أﺧرى

23

24

العدد – 3542 :الخميس  22يوليو 2021

12

SES-13/0081

ﺗﻣدﯾد

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟﺿﺦ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
رﻗم اﻟﻣﺷروع SES-13-24-501

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

30,000.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING

13

SES-13/0081

ﺗﺟدﯾد

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟﺿﺦ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
رﻗم اﻟﻣﺷروع SES-13-24-501

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

35,000.000 JALAL AL A`ALI & SONS

14

SES-13/0081

ﺗﺟدﯾد

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟﺿﺦ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
رﻗم اﻟﻣﺷروع SES-13-24-501

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

74,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES

15

SES-13/0081

ﺗﺟدﯾد

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟﺿﺦ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
رﻗم اﻟﻣﺷروع SES-13-24-501

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

21,000.000 CELLMEC CO

16

SES-20/0024

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺻﮭﺎرﯾﺞ ﻟﺷﻔط ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر واﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

& 94,500.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

2

94,500.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES

3

94,500.000 ORANGE CONTRACTING

4

94,500.000 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER

17

RDS-19/0036

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ 2022-2021 /

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

18

BMD-20/0020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ ﻋراد اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن وأﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻣدرﺳﺔ ﻋراد اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب378,000 :(.
1

500,000.000 INTER LOCK MAINTENANCE
CONTRACTION

2

500,000.000 NATIONAL EXCAVATION EST

3

500,000.000 BAHRAIN PIPELINE CONST.CO

4

500,000.000 DOWN TOWN CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L

5

& 500,000.000 SANTY EXCAVATION
CONSTRUCTION CO. SPC

6

500,000.000 REDX INDUSTRIES CO

7
8

اﻣﺳﻲ ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر

500,000.000

500,000.000 JALAL AL A`ALI & SONS

9

500,000.000 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES

10

500,000.000 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L
L

11

500,000.000 JAHECON

12

500,000.000 A.KARIM AL JAHROMI
CONTRACTING

13

500,000.000 AL THADAMUN EXCAVATION CO

14

500,000.000 DADABHAI CONSTRUCTION

15

& 500,000.000 AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION
BUILDING EQUIPMENT RENTAL

16

500,000.000 ABDUL HADI AL-AFOO

17

500,000.000 AL AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.

18

500,000.000 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING
CONTRACTING

19

500,000.000 ALWARDI CONSTRUCTION

20

500,000.000 TYLOS BUILDING MATERIALS

 17ﻣن  13ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب10,000,000 :(.
اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

19

MUN/RI/08/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻻﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺑﻧﻰ ﺷﺋون اﻟﺑﻠدﯾﺎت

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

20

SES-15/0017

ﺗﻣدﯾد

ﻣﺷروع اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺗوﺑﻠﻲ ﻟﻣدة
) (4ﺳﻧوات

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

165,000.000 BLUEWATER BIO LIMITED

21

SPO/231/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺢ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺑل وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

118,310.000 BAKER WILKINS & SMITH LTD

22

MUN/CM/A07/2020

ﻣزاﯾدة

ﻣزاﯾدة ﺗﺄﺟﯾر ﻣواﻗﻊ إﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣدة اﻹﻧﺎرة )أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ( – اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2,167,067.000 GROUP PLUS FOR ADVERTISING
W.L.L

23

MUN/CMS/30/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

ﺗطوﯾر ﻋﯾن ام ﻏوﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

-113.110 SARAYA CONTRACTORS CO

24

TB/23218/2017

ﺗﺟدﯾد

اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ROLTA ON POINT

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

25

MUN/CMS/06/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺧدﻣﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ھورة ﻋﺎﻟﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

26

MUN/DP/31/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻛوھﺟﻲ ﺑﺗروﻏﻠوب

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

27

MUN/CM/52/2019

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻔﺎت ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

28

MUN/SAM/13/2021

ﻣزاﯾدة

إدارة ﺳوق ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺷﻌﺑﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

143,104.500 BLUESCAPE PROPERTIES

29

MUN/CM/A06/2020

ﻣزاﯾدة

ﻣزاﯾدة ﺗﺄﺟﯾر ﻣواﻗﻊ إﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋدد  21ﻣن ﻧوع ﻣﯾﺟﺎﻛوم ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

296,100.000 THIRD EYE MEDIA

 17ﻣن  14ﺻﻔﺣﺔ

& 238,480.000 DAR AL KHALEEJ TRADING
CONTRACTING .WL
28,875.000 URBAN VISION CO. S.P.C

15,787.000 ROLTA MIDDLE EAST FZ
452,219.098 NIDUKKI TRADING COMPANY
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛوھﺟﻲ )ﺑﺗروﺟﻠوب(

35,000.000

-65,620.800 NEWCASTLE CONSTRUCTION

العدد – 3542 :الخميس  22يوليو 2021

30

MUN/ISD/39/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ )اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(  -اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

31

MUN/17/2014

ﺗﺟدﯾد

ﺧدﻣﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  -اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

18,281,752.694 URBASER

32

MUN/18/2014

ﺗﺟدﯾد

أﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  -اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣرق

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

15,974,228.550 GULF CITY CLEANING CO

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

M/1/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ )زﻣﻧﯾﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات(

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/30088/2021

ﺗﺟدﯾد

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺳﻛن أﻋﺿﺎء اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج )دون
رؤﺳﺎء اﻟﺑﻌﺛﺎت(

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

2

TB/30414/2021

ﺗﺟدﯾد

ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻘر ﺳﻔﺎرة ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻓﻲ ﺟﺎﻛرﺗﺎ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

3

MOFA/PPO/2021/01

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺑﻧﺎء ﻣراﻓﻖ وﺧدﻣﺎت ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﺎﺋن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻔﯾر

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

TB/28731/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

ﺷرﻛﺔ ﺑوﻻرﯾس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻻدارﯾﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ:

1,900,000.000

66,166,836.347

وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

1,180,326.215 AWAL PRESS
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ1,180,326.215 :

وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

35,267.400* TAY KIM LENG REGINA
181,440.000* RAMAWATY

ﻋﻣﻼت أﺧرى
93,300.000

USD

480,000.000

USD

57,000.000 SARAYA CONTRACTORS CO
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ273,707.400 :

وزارة اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻘود ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓﻖ وزارة اﻟﺻﺣﺔ
ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

34,268.125 AL JAZIRA GROUP

2

MOH/131/2018

ﺗﻣدﯾد

ﺗوﻓﯾر ﻣﺑردات وﻗﻧﯾﻧﺎت ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب واﻷﻛواب اﻟورﻗﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

25,725.000 AL MANHAL WATER FACTORY

3

MOH/105/2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷراء ﺟﮭﺎز ﺟدﯾد ﻟﺗﺻوﯾر اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻘدﯾم

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

4

MOH/121/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷـراء وﺗزوﯾد أﺛﺎث وﻣواد ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻟﻣرﻛز ﻣدﯾﻧﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

& 26,683.200 ALSATTER TRADING
CONTRACTING WLL

2

16,142.270 AMWAJ INTEGRATED W.L.L

3

19,122.000 AWAL STATIONERY

 17ﻣن  15ﺻﻔﺣﺔ

476,513.680 WAEL PHARMACY CO. W.L.L

4

3,076.380 GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM
W.L.L

5

1,088.839 PRIME HEALTH PHARMACY

6

20,700.800 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO
اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب86,813.489 :(.

5

GHC-31/2019

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﺷراء اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻷﻣﺻﺎل واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻟﺻﺣﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

895,104.000 BAHRAIN PHARMACY & GENERAL
STORE

6

GHC-31/2019

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﺷراء اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻷﻣﺻﺎل واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻟﺻﺣﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

146,286.000 GULF PHARMACY & GENERAL
STORE

7

GHC-31/2019

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

اﻟﺷراء اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻷﻣﺻﺎل واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻟﺻﺣﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

735,323.400 WAEL PHARMACY CO. W.L.L

8

MOH/134/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺟدﯾد ﻗﺳم اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﻣرﻛز اﻟﺑدﯾﻊ اﻟﺻﺣﻲ

اﻹﻧﺷﺎءات واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

1

119,984.524 ALTINAH BUILDING CONTRACTING
EST

9

MOH/116/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺷـراء وﺗزوﯾد أﺛﺎث ﻟﻣرﻛز اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

7,566.000 AFNAN FURNITURE

2

3,631.000 AWAL STATIONERY

10

MOH/111/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

3
4

18,067.000 CIGALA GULF MEDICAL
2,046.000 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO
اﻟﻣﺟﻣوع )د.ب31,310 :(.

ﺗزوﯾد وﺗرﻛﯾب أﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟطوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺣرق

1

11

MOH/114/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗورﯾد اﻻﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻣرﻛز ﻏﺳﯾل اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﻓﺎع

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

12

MOH/002/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

SUPPLY OF DRUGS

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

13

MOH/002/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

SUPPLY OF DRUGS

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

14

MOH/002/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

SUPPLY OF DRUGS

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

15

MOH/002/2020

أﻣر ﺗﻐﯾﯾري

SUPPLY OF DRUGS

اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات

1

46,616.564 GULF SAFETY & SECURITY

ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣﺎت اﻟﻘدس اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

747,971.638

-99,288.000 BAHRAIN PHARMACY
99,288.000 WAEL PHARMACY CO. W.L.L
-527,715.000 JAFFAR PHARMACY
& 527,715.000 YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN
BAHRAIN PHARMACY
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ3,345,916.420 :

 17ﻣن  16ﺻﻔﺣﺔ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

25

26
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وزارة اﻟﻌدل واﻟﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷوﻗﺎف
اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

1

2012/10

ﺗﻣدﯾد

ﺗطوﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ أﻧظﻣﺔ وزارة اﻟﻌدل

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

9,765.000 TRANSWORLD IT

2

2017/2

ﺗﻣدﯾد

ﺗورﯾد ﺣﺟﺎب ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

46,223.100 BASMA SECURITY

3

1-2021

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑوزارة اﻟﻌدل واﻟﺷؤون
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷوﻗﺎف

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

99,026.550 TRANSWORLD INFORMATION
TECHNOLOGY

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

1

RFP/MLSD/2021/13

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗوﻓﯾر ﻋدد ) (71ﺣﺎرس أﻣن ﺑﺣرﯾﻧﻲ ﻟوزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

#

رﻗم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﺿوع

اﻟﻘطﺎع

ﻋﻣﻼت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ155,014.650 :

وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#
1

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

597,082.500 G4S SECURE SOLUTIONS
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ597,082.500 :

وزارة ﺷﺋون اﻹﻋﻼم
اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز

#

دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ

1

INFO/1/2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

طرح ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷروع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2020-2019

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

325,500.000 INC SYSTEM INTEGRATIONS

2

INFO-4-2020

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

طرح ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻣدة  3ﺳﻧوات

اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

1

147,420.000 KANOO VEHICLE LEASING
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﺳﯾﺎت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ472,920.000 :

* ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى.

 17ﻣن  17ﺻﻔﺣﺔ

ﻋﻣﻼت أﺧرى

