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�مر�سوم�رقم�)81(�ل�سنة�2021

بتعيني�نائبني�للرئي�س�التنفيذي�لهيئة�الكهرباء�واملاء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء، 

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2014 ب�شاأن نقل مدير وتعيني مدراء يف هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيعني يف هيئة الكهرباء واملاء ُكلٌّ من: 

نائبًا للرئي�س التنفيذي للتوزيعات   1- المهند�س علي نعمة اهلل علي عبدالرحيم النعمة 

وخدمات الم�شتركين.         

نائبًا للرئي�س التنفيذي للموارد    2- ال�شيد علي عا�شور علي عبداللطيف   

والخدمات.          

املادة�الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 5 ذي الحجة 1442هـ

الموافق: 15 يـــولـيــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)82(�ل�سنة�2021

�بالعفو�اخلا�س�عما�تبقى�من�مدة�العقوبة�ال�سالبة�للحرية

املحكوم�بها�يف�بع�س�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 عر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء.

ر�سمنا��باالآتي�:

املادة�االأوىل

ي�شقط  ما تبقى من مدة العقوبات ال�شالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على التالية 

اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبينة قرين كل منهم : 

رقم الق�شيةالرقم ال�شخ�شيال�شمت

9108057098202101593عبداهلل عبداجلليل حممد �شعيد اإبراهيم1

9711164748202101773�شعد ناجي ناجي عبداهلل ح�شني  2

3TAHIR SHARIIF MUHAMMAD SHARIF7601987217202103118

4IJAZ GUL9404159097202102940

5THOMAS ANKAMAH9206457637202101823

7505032467202101612قا�شم عبا�س احمد حممد ح�شن6

9205342197202103278حممد �شعب وفيق �شعب7

7204043047202101815عبداحل�شني جعفر اإبراهيم احلداد 8
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9GURPREET SINGH9705180487202103447

8101114207201301941ح�شني علي من�شور علي 10

8712049327202101810احمد عي�شى عبا�س علي عي�شى11

12ALBERT RAPADA ACLAN8114397807202101199

2220561457202102161رزوق عو�س العو�س13

14MOHAMED ALI MALIYEKKAL5910057437202102599

7711051267202102216اإبراهيم جعفر خليل اإبراهيم احمد15

9807069127202102694حممد ح�شني علي احمد ال�شميع 16

8310092337202102794علي جميل احمد احمد علي 17

9902017167202102439ح�شن اأ�شامة قمرب كويتان18

9012078887202009011حممد اإ�شحاق غلوم علي حممد19

9910031017202102739عبداهلل حممد اعظم حاجي جمعه حممد مراد 20

8901027677201603102فريوز اإ�شماعيل داود جوهر احل�شن21

22WAQAS SHAHID8502235397202006814

23GLADYS PINEDA TATSUMI9607297988202101591

24AMINA YERKINGAZYYEVA2220567077202103426

7801945947202102601مايكي نور فيرتياين بت �شوهيبي25

26KATSIARYNA ULASAVA9406409297202103278

7808089407202103768ليلى احمد حممد مكي 27

2220559657202101131�شمية عبد الرزاق حممد ال�شاعر 28

2220559667202101131رغد عدنان ال�شاعر29

8712625257202100435منية الع�شري30
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31AMIRA ISAEVA8703867007202102598

901114715حممد �شامل الدو�شري32

8202012365

8202012366

8202012367

8202012368

8202012369

8202012371

املادة�الثانية

على وزير الداخلية  تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

وزير�الداخلية�

الفريق�اأول�ركن

را�سد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 8 ذي الحجة 1442هـ

الموافق: 18 يــــوليــــو 2021م 
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�قرار�رقم�)39(�ل�سنة�2021

بتعيني�مدراء�يف�هيئة�الكهرباء�واملاء

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء، 

وبناًء على عر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء، 

قرر�االآتي�:

املادة�االأوىل

ُيعني يف هيئة الكهرباء واملاء كل من :

1- ال�شيدة ر�شا �شالح عبداهلل كم�شكي            مديرًا لإدارة توزيع المياه.

2- ال�شيد فادي جمال جميل عبيد            مديرًا لإدارة الم�شاريع. 

3- ال�شيد محمد عبدالعزيز علي العطاوي           مديرًا لإدارة نقل الكهرباء. 

4- ال�شيد اإبراهيم خليل اإبراهيم اأحمد            مديرًا لإدارة توزيع الكهرباء.

5- ال�شيد يو�شف �شميح عبداهلل الخان            مديرًا لإدارة الموارد المالية والخدمات. 

6- ال�شيدة كوثر ال�شيد عبا�س علي المو�شوي           مديرًا لإدارة ح�شابات الم�شتركين. 

7- ال�شيد اإبراهيم حميد ال�شيخ اإبراهيم ال مبارك    مديرًا لإدارة تر�شيد الكهرباء والماء.

8- ال�شيد طه ح�شن اإبراهيم المح�شن                         مديرًا لإدارة نقل المياه.

املادة�الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 18 يـــــولـيــو 2021م 
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�قرار�رقم�)38(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)33(�ل�سنة��2007ب�ساأن�تنظيم��سحف

االأ�سبقيات�واالأحكام�وحتديد�اجلرائم�التي�ت�سملها�وحاالت�ت�سجيلها�و�سحبها

 النائب العام:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

وتعديالته،

وحتديد  والأحكام  الأ�شبقيات  �شحف  تنظيم  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )33( رقم  القرار  وعلى 

اجلرائم التي ت�شملها وحالت ت�شجيلها و�شحبها،

وعلى الت�شريعات اجلنائية اخلا�شة،

وبناًء على عر�س رئي�س التفتي�س الق�شائي،

وحتقيقًا ل�شالح العمل،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

باأرقام )28( و)29( و)30( و)31( و)32( و)33( و)34( و)35(  بنود جديدة  ُت�شاف 

و)36( و)37( اإىل نهاية املادة الرابعة من القرار رقم )33( ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم �شحف 

الأ�شبقيات والأحكام وحتديد اجلرائم التي ت�شملها وحالت ت�شجيلها و�شحبها، كما ت�شاف مادة 

جديدة برقم )املادة الرابعة مكررًا( اإىل ذات القرار، ن�شو�شهم الآتية:

المادة�الرابعة�البنود�)28(�و)29(�و)30(�و)31(�و)32(�و)33(�و)34(�و)35(�و)36(�و)37(:

»28( الجرائم التي تم�س الدين المن�شو�س عليها في المواد من )309( اإلى )315( عقوبات.

29( الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 في 

�شاأن مزاولة غير الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية المعاونة.

30( الجنحـــة المعاقـــب عليها بموجب المادة )29( من المر�شـــوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 

ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان. 

31( الجنـــح المن�شو�ـــس عليها بالق�شم الثالث من الف�شل الخام�ـــس من الباب الثالث ع�شر من 

المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 بالموافقة على النظام »القانون« الموحد للجمارك 

لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
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32( الجنـــح المعاقب عليها بموجب المواد )18( و)19( و)21( و)22( من القانون رقم )35( 

ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية الم�شتهلك.

33( جنحـــة حيـــازة اأدوات اأو مواد بق�شـــد ا�شتعمالها فـــي تقليد اأو تزوير العالمـــات التجارية، 

المن�شو�ـــس عليهـــا في البند )5( من الفقرة )ب( من المـــادة )42( من القانون رقم )6( 

ل�شنـــة 2014 بالموافقـــة على قانون )نظام( العالمات التجارية لـــدول مجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية.

34( الجنح المعاقب عليها بموجب اأحكام القانون رقم )36( ل�شنة 2014 ب�شاأن تجريم ومكافحة 

تهريب م�شتقات النفط المدعومة.

35( الجنـــح المعاقب عليها بموجب اأحكام القانون رقـــم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية 

المعلومات.

36( الجنـــح المعاقب عليها بموجب المـــواد )110( و)122( و)124( من قانون ال�شحة العامة 

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

37( الجنح المحكوم فيها بالغرامة وذلك متى كان ُمعاقبًا على العود فيها بعقوبة الحب�س.« 

)المادة�الرابعة�مكرراً(:

»ا�شتثناًء من اأحكام املادة الرابعة من هذا القرار، ل حترر �شحف عن الأحكام ال�شادرة 

بالإدانة يف اجلنح املحكوم فيها بعقوبة احلب�س ملدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تتجاوز �شنة متى 

مت ا�شتبدالها بعقوبة بديلة، ما مل تكن من اجلنح املن�شو�س عليها يف البنود من )1( اإىل )37( 

من املادة الرابعة من هذا القرار.«

املادة�الثانية

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره. 

النائب�العام

د��علي�بن�ف�سل�البوعينني

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 14 يـــــولـيــــــو 2021م
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�قرار�رقم�)83(�ل�سنة�2021

�بتحديد�امل�ستوى�الواجب�التطبيق�من�دليل�اال�سرتاطات�ال�سحية

�الآلية�عمل�االإ�سارة�ال�سوئية�مل�ستوى�انت�سار�فريو�س�

)COVID-19(كورونا�امل�ستجد�

 

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )76( ل�شنة 2021،

وعلى القرار رقم )82( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

،)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

يكون امل�شتوى الأخ�شر من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

هو   ،2021 ل�شنة   )76( رقم  بالقرار  املعتمد   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

امل�شتوى الواجب التطبيق من تاريخ 23 يوليو 2021 حتى اإ�شعار اآخر.

املادة�الثانية

ُيلغى القرار رقم )82( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

 .)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد
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املادة�الثالثة�

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 12 ذي الحجة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 22 يــــــــولـيـــــــو 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم��)56(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�لنادي�اخلريجني�

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة)23( منه،

وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإلغاء قْيد اأندية العروبة واخلريجني والطريان 

وال�شفر من �شجل قْيد الأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم 06-2553 ال�شادر بجل�شته املنعقدة بتاريخ 13 اأبريل 2020 

ب�شاأن نْقل تبعية نادي اخلريجني من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية، 

وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2020 ب�شاأن نقل تبعية نادي اخلريجني لإ�شراف وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اخلريجني، 

واإ�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2021/7/11 ، 

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بنادي اخلريجني، 

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

قرر�االآتي:�

مادة�)1(�

عبداللطيف  ال�شيد   اأ�شهر برئا�شة  ثمانية  اخلريجني ملدة  ُيعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي 

اأحمد عبداللطيف الزياين و ع�شوية كل من: 

1- علي محمد علي �شليبيخ. 

2- �شالح ح�شن علي احمد. 

3- جهاد مح�شن احمد �شلوم. 

4- مهند محمد �شديق محمد الن�شاري. 

5- محمود مبارك عبداهلل �شيار. 

6- عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز اإ�شماعيل. 

7- محمد عبدالوهاب عبدالح�شين من�شور المن�شور .

8- محمد را�شد محمد اأمين الن�شاري. 
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�مادة�)2(�

تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 

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

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للنادي. 

مادة�)3(�

جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  يف النادي اأن  بالعمل  القائمني  على 

اأموال النادي و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته. 

مادة�)4(�

لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن  تقريرًا مف�شاًل يقدم  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

اأو�شاع النادي ، مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني ، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير 

وتنظيم العمل به وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما ، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار. 

مادة�)5(�

املحددة  قبل اإنتهاء املدة  اإىل اجتماع يعقد  العمومية  املوؤقت اجلمعية  الإدارة  يدعو جمل�س 

تقريرًا  عليها  يعر�س  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 

اجلل�شة  يف  اجلديد  جمل�س الإدارة  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  حالة النادي،  عن  مف�شاًل 

القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  ذاتها بعد اإتخاذ الإجراءات 

والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة�)6(�

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

الر�شمية. 

 

 

 

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 11 يـــــــوليــــو 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)57(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعديل�النظام�االأ�سا�سي�ملوؤ�س�سة�متويل�الطالب�البحريني�

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

الطالب  متويل  بت�شجيل موؤ�ش�شة  الرتخي�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )13( رقم  القرار  وعلى 

البحريني اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة متويل الطالب البحريني وعقد تاأ�شي�شها ،

وعلى قرارات جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة املوؤرخة يف 2019/10/20 و 2021/5/24،

قرر�االآتي�:

مادة�)1(

اأ�شماوؤهم من عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي  اأ�شماء الأع�شاء املوؤ�ش�شني التالية  ي�شتبعد 

ملوؤ�ش�شة متويل الطالب البحريني، وهم:

الرقم  ال�شخ�شي  اجلن�شية   ال�شمالرقم

    730300099  بحرينيح�شن يو�شف اأحمد احلمادي1

   740104144  بحرينيخالد علي يعقوب يو�شف2

   790505711  بحرينيمعاذ جا�شم حممد عبد اهلل احل�شن3

    840300131  بحرينيجا�شم اأحمد جا�شم حممد بو هيال4

   670001090  بحرينيحممود اأحمد عبد الرحيم عبد اهلل5

  750105186  بحرينيعبد الرحمن خليل اإبراهيم تلفت6

  640802338  بحرينيعبد احلميد اأحمد عبد الرحيم عبد اهلل7

  821109960  بحرينيفهد حممد عبد اهلل اأبو ال�شوك8

  741206986  بحرينينادر علي يار حممد9

  801210186  بحرينييو�شف اإبراهيم مراغي10

  790109573  بحرينيحممود عبد احلميد ال�شيباين11

  410200980  بحرينيعبد احلميد عبد الرحيم حممد الكوهجي12

  650050886  بحرينيطارق حممد طه ال�شيخ حممد �شالح13
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مادة�)2(

وهي  اجلديدة  الت�شمية  اإىل  اخلريية(  البحريني  الطالب  متويل  )موؤ�ش�شة  ت�شمية  تغيري 

)موؤ�ش�شة متويل الطالب البحريني( اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وعْقد تاأ�شي�شها، 

ويف القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل املوؤ�ش�شة.

مادة)3(

ُتَرى على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة التعديالت الآتية:

ل المـــادة )10( لت�شبح “يتكون مجل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقَبل  - تعـــدَّ 1

الأع�شاء الموؤ�ش�شين اأو من خارجهم، وتكون الع�شوية في المجل�س لمدة خم�س �شنوات قابلة 

للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى بالقتراع ال�شري المبا�شر”.

ي�شـــاف اإلى المـــادة )22( من النظـــام الأ�شا�شي الخا�شـــة باإيـــرادات الموؤ�ش�شة بند جديد   -2

كالآتـــي: البنـــد )5( »المخ�ش�شات التي يقرهـــا مجل�س اإدارة �شركـــة الكوهجي للمقاولت 

ذ.م.م و مجل�س اإدارة �شركة الرابية ذ.م.م«

مادة�)4(

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

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 12 يـــــــوليــــو 2021م
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جمل�س�املناق�سات�واملزايدات

�اإعالن�رقم�)6(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�قرارات�الرت�سية�ال�سادرة�يف�املناق�سات�خالل��سهر�يونيو�2021

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

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

   
 

 17 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقریر الترسیات الشھري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/06 /2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/06 /2021 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للصحة 

 # م المناقصةرق النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  274,510.000 
 

3M GULF LTD 1 
 

 DRGشراء نظام إدارة مجموعة التشخیصات لألمراض ذات الصلة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
GROUPER 

 RFP/SCH/2021/2 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 274,510.000

 

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # اء الفائز عطال دینار بحریني أخرى عمالت 

  388,833.900 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

 التأمین الصحي لموظفي الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 1 1/2020 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 388,833.900

 رینحبدالة انترنت الب

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  142,036.990 
 

 1 شركة تطویر المركز المالي ش.م.ب
 

 TB/18595/2013 1 تجدید  استئجار مكاتب جدیدة لبدالة انترنت البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  3,307.500 
 

FAKHRO TRANSPORT B.S.C.(C) 1 
 

 TB/30111/2021 2 تمدید تجدید التعاقد مع شركة فخرو للمواصالت   المواد والمعدات

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 145,344.490

 بناغاز

 # رقم المناقصة النوع  ع الموضو القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  281,974.250 
 

TRILLIUM PUMPS ITALY S.R.L 1 
 

 TB20/03008F-AJP 1 مناقصة 3شراء قطع غیار ملئ المخزون للمضخات التابعة لمصنع الغاز رقم  المواد والمعدات

   
 

 17 من 2 صفحة
 

 

  77,500.000 
 

 1 حسن ابراھیم بوكمال واوالده 
 

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

 TB20/08002L-AJP 2 مناقصة

  160,000.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

 TB/29951/2021 3 مناقصة ألعمال الصیانة المستعجلة   2الجزئي للمصنع الرئیسي رقم  اإلیقاف النفط

       الترسیات بالدینار البحریني: مجموع 519,474.250

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني رى خعمالت أ

  6,950,000.000 
 

AL JAMEEL CONSTRUCTION S.P.C  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 رةمناقصة تعیین مقاول لمشروع دانات الحو
 

 EB/2021/E-02 1 مناقصة

       حریني:بمجموع الترسیات بالدینار ال 6,950,000.000

 بنك البحرین للتنمیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  163,800.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 خدمات النظافة العامة زایدات واالستثمار الخدمات والم
 

 RFP/BBIC/SM/2020/02 1 مناقصة

  234,819.800 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

 على الحیاة للمجموعة بنك البحرین للتنمیة  والتأمین التأمین الصحي  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 RFP/BDB/2021/03 2 مناقصة

       ت بالدینار البحریني:مجموع الترسیا  398,619.800

 بورصة البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  قطاعلا # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  39,500.000 
 

 1 مؤسسة انجاز البحرین 
 

 TB/27086/2019 1 تجدید  تجدید التعاقد مع مؤسسة انجاز البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  8,741.000 
 

FACILITIES SERVICES BAHRAIN 1 
 

 TB/30403/2021 2 تجدید  یف غرفة الخوادم ي لمبردات تكیو ن عقد الصیانة الس الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 48,241.000

 بولیتكنك البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  81,988.200 
 

KINGDOM SECURITY PROTECTION 
SERVICES  

1 
 

 توفیر حراس أمن لبولیتكنك البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 BP/001/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 81,988.200

 ن تمكی
 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  240,000.000 
 

TRIBAL GROUP 1 
 

 مھارات البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 LF-193 1 مناقصة



العدد: 3542 – الخميس 22 يوليو 2021

19

   
 

 17 من 3 صفحة
 

 

  156,492.000 
 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO 1 
 

 توفیر خدمات تنظیف لمكاتب تمكین  ت واالستثمار الخدمات والمزایدا
 

 LF-192 2 مناقصة

  273,759.300 
 

BRINC LTD 1 
 

 LF-152 3 تمدید دوق العمل في تأسیس مسرعات االعمال الناشئة في مملكة البحرین صن  دعم الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  258,000.000 
 

MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 
 

 النسخة الخامسة"  -"جائزة البحرین لریادة األعمال  وتخطیطتنظیم   الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 LF-191 4 مناقصة

       نار البحریني:ات بالدییسمجموع التر 928,251.300

 جامعة البحرین 

 # قصةرقم المنا النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

USD 47,200.360 17,841.736* 
 

TECHKNOWLEDGE 1 
 

 TB/11562/2010 1 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 77,275.000 29,209.950* 
 

ARABIAN ADVANCED SYSTEMS - 
NASEEJ 

1 
 

 TB/11562/2010 2 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  3,760.000 
 

ARABIAN ADVANCED SYSTEMS - 
NASEEJ 

1 
 

 TB/11562/2010 3 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  ار مثالخدمات والمزایدات واالست 

USD 341,436.170 129,062.872* 
 

KNOWLEDGE E JLT 1 
 

 TB/11562/2010 4 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 550.000 207.900* 
 

LIBRARY OF CONGRESS  1 
 

 TB/11562/2010 5 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 51,580.000 19,497.240* 
 

SPRINGER 1 
 

 TB/11562/2010 6 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 22,900.000 8,656.200* 
 

KNOWLEDGE WORLD CO. 1 
 

 TB/11562/2010 7 تجدید  سنویة في عدد من قواعد المعلومات االشتراكات ال الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 12,480.000 4,717.440* 
 

THOMSON REUTERS 1 
 

 TB/11562/2010 8 تجدید  قواعد المعلومات  ناالشتراكات السنویة في عدد م الخدمات والمزایدات واالستثمار 

USD 5,000.000 1,890.000* 
 

REPRINTS DESK 1 
 

 TB/11562/2010 9 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  خدمات والمزایدات واالستثمار ال

USD 1,594.400 602.683* 
 

EDUCATION MIDDLE EAST 1 
 

 TB/11562/2010 10 تجدید  االشتراكات السنویة في عدد من قواعد المعلومات  الستثمار او الخدمات والمزایدات 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 215,446.022

 جھاز المساحة والتسجیل العقاري

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  31,002.300 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

 1 2/2016 تمدید الجھاز تنظیف مبنى  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  21,432.258 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 2 3/2017 تمدید توفیر حراس أمن لمبنى جھاز المساحة والتسجیل العقاري الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       نار البحریني:ات بالدییسمجموع التر 52,434.558

   
 

 17 من 2 صفحة
 

 

  77,500.000 
 

 1 حسن ابراھیم بوكمال واوالده 
 

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

 TB20/08002L-AJP 2 مناقصة

  160,000.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

 TB/29951/2021 3 مناقصة ألعمال الصیانة المستعجلة   2الجزئي للمصنع الرئیسي رقم  اإلیقاف النفط

       الترسیات بالدینار البحریني: مجموع 519,474.250

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني رى خعمالت أ

  6,950,000.000 
 

AL JAMEEL CONSTRUCTION S.P.C  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 رةمناقصة تعیین مقاول لمشروع دانات الحو
 

 EB/2021/E-02 1 مناقصة

       حریني:بمجموع الترسیات بالدینار ال 6,950,000.000

 بنك البحرین للتنمیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  163,800.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 خدمات النظافة العامة زایدات واالستثمار الخدمات والم
 

 RFP/BBIC/SM/2020/02 1 مناقصة

  234,819.800 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

 على الحیاة للمجموعة بنك البحرین للتنمیة  والتأمین التأمین الصحي  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 RFP/BDB/2021/03 2 مناقصة

       ت بالدینار البحریني:مجموع الترسیا  398,619.800

 بورصة البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  قطاعلا # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  39,500.000 
 

 1 مؤسسة انجاز البحرین 
 

 TB/27086/2019 1 تجدید  تجدید التعاقد مع مؤسسة انجاز البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  8,741.000 
 

FACILITIES SERVICES BAHRAIN 1 
 

 TB/30403/2021 2 تجدید  یف غرفة الخوادم ي لمبردات تكیو ن عقد الصیانة الس الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 48,241.000

 بولیتكنك البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  81,988.200 
 

KINGDOM SECURITY PROTECTION 
SERVICES  

1 
 

 توفیر حراس أمن لبولیتكنك البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 BP/001/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 81,988.200

 ن تمكی
 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  240,000.000 
 

TRIBAL GROUP 1 
 

 مھارات البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 LF-193 1 مناقصة

   
 

 17 من 4 صفحة
 

 

 حلبة البحرین الدولیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني ى عمالت أخر

  67,379.200 
 

GALLAGHER INSURANCE BROKER 1 
 

ئزة البحرین لطیران اج  تأمین المسؤولیة القانونیة واإلرھاب والمھاجمة لسباق الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 2021الخلیج للفورمال وان لسنة 

 TB/29807/2021 1 مناقصة

  1,494,400.000 
 

LE MANS ENDURANCE 
MANAGEMENT 

1 
 

 TB/30418/2021 2 مناقصة في حلبة البحرین الدولیة  2021ساعات لسنة  8استضافة سباق التحمل   الخدمات والمزایدات واالستثمار 

EUR 600,000.000 294,600.000* 
 

ROTAX GMBH 1 
 

من أجل إقامة نھائیات  ROTAX GMBH & CO KGعاقد مع شركة الت  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 لسباق روتكس ماكس للكارتینج  2020التحدي الكبرى 

 TB/27955/2019 3 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,856,379.200

 عقاريلا لالستثمارشركة البحرین 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  321,552.000 
 

 1 د. ھاوز ذ.م.م. 
 

 TB/30394/2021 1 مزایدة الواقعین في منطقة سترة بندر الدار  37و  35تأجیر المستودعین رقم   الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       بالدینار البحریني: لترسیاتامجموع  321,552.000

 ابكو للتزوید ش.ش.و. شركة ب

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  11,400.000 
 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 
 

 LICENSE TO INSTALL AND OPERATE A DRIVE النفط
THROUGH AUTOMATIC TELLER MACHINE ATM AT 

HAMAD TOWN STATION  

 t140099(24) 1 تمدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 11,400.000

 شركة بالج الجزائر للتطویر العقاري ذ.م.م. 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  98,845.950 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RFP/BAJRD/2020/05 1 مناقصة أعمال تطویر وتحسین الحدائق العامة للمرحلة الثانیة في بالج الجزائر 

  1,197,900.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 
 

 اإلنشاءات واالستشارات
 الھندسیة

ستشاریة المتعلقة بالتصمیم واالشراف على مشروع تطویر عدد الخدمات االیر فتو 
 نجوم ونادي شاطئي في منطقة بالج الجزائر  4فندقین من فئة 

 

 RFP/BAJRD/2020/01 2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,296,745.950

 شركة تطویر للبترول

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # فائز لاء اطالع رینير بحدینا عمالت أخرى 

  40,000.000 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

 RFP/Tatweer/67/2017 1 تمدید مولدات كمنز و محركات اس دي ام او  وصیانةتصلیح  المواد والمعدات

  754,717.000 
 

DEGOLYER AND MACNAUGHTON 1 
 

 RFP/Tatweer/113/2018 2 تمدید االستشاریة الجیولوجیة والجیوفیزیائیة والبترولیة  تدیم الخدماقت  النفط
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 17 من 5 صفحة
 

 

  1,253,393.000 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

 TP-262-2018 3 تمدید تولید الطاقة المؤقتة  المواد والمعدات

  419,900.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 االغالق د صمام توری  النفط
 

 TP-684-2020   4 مناقصة

  200,000.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 
 

 PROVISION OF OVERHAULING. REPAIR AND النفط
TESTING OF VARIOUS VALVES 

 TB/30435/2021 5 مناقصة

USD 5,195,541.250 1,963,914.593* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

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

 TP-615-2020   6 مناقصة

  358,791.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 
 

 RFP/Tatweer/69/2017 7 تجدید  خدمات التفتیش و االختبار غیر اإلتالفي  المواد والمعدات

  290,086.470 
 

MOHAMMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 

  515,728.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 2 

  المجموع (د.ب.):  805,814.470
 

 PROVISION OF SUPPLY OF OVERHAULING SPARE النفط
FOR AGEP HP UNIT COMPRESSOR FOR IMMEDIATE 

PURCHASE AGREEMENT 

 TB/29999/2021 8 مناقصة

  394,751.000 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
COMPANY LIMITED W  

1 
 

 & ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION النفط
COMMISSIONING OF CONTINUOUS EMISSION 

MONITORING SYSTEM (CEMS) AND CATALYTIC 
CONVERTERS - RFP/TWR/2020/62  

 TP-655-2020 9 مناقصة

  21,736.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 رید الفواصل تو  النفط
 

 TP-692-2020 10 مناقصة

  107,971.700 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF FLANGES AND BLIND FLANGES النفط
 

 TP-695-2020 11 مناقصة

  77,400.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 توفیر خدمات الدعم األول لتكنولوجیا المعلومات  النفط
 

 TP-549-2020   12 مناقصة

  60,379.851 
 

ARABIAN INTERNATIONAL 
CONTRACTING  

1 
 

 TPC-1344-2021 13 مناقصة  SUPPLY OF GUARDIAR ITEMS النفط

USD 27,332.090 10,331.530* 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

 - SUPPLY OF 28”, 24” & 32” PIPES النفط
RFP/TATWEER/457/2020 

 TP-586-2020   14 غییري أمر ت 

  792,452.830 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 
 

 RFP/Tatweer/48/2017 15 تمدید توفیر خدمات متكاملة إلمدادات المیاه  المواد والمعدات

  2,752,429.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 FISHING AND SIDETRACK SERVICES النفط
 

 TP-638-2020 16 مناقصة

  929,970.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 )DBBتورید صمامات البلوك المزدوج والتسییل ( النفط
 

 TP-738-2021 17 مناقصة

  57,680.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 تورید لصمامات إغالق  النفط
 

 TP-728-2021   18 مناقصة

  1,105,027.000 
 

FORUM MIDDLE EAST LTD 1 
 

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

VALVE CEMENTING TOOLS 

 RFP/Tatweer/201/2018 19 أمر تغییري 

   
 

 17 من 6 صفحة
 

 

  148,789.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 RFP/Tatweer/17/2017 20 ییري تغ  أمر PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK SERVICES النفط

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 12,255,447.974

 شركة مطار البحرین

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  36,281.000 
 

TUV MIDDLE EAST  1 
 

 كة مطار البحرین بفحص أصول شرتعیین شركة كطرف ثالث للقیام  الطیران
 

 RFP/BAC/2020/18 1 مناقصة

  437,200.300 
 

AL GHANIM TRADING & 
CONTRACTING  

1 
 

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

 

 RFP/BAC/2020/17  2 مناقصة

       الدینار البحریني:ترسیات بمجموع ال 473,481.300

 شركة ممتلكات البحرین القابضة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  947,520.000 
 

EFRONT FZ-LLC 1 
 

 TB/14173/2011 1 مناقصة تفعیل نظام ادارة االستثمار الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  53,968.000 
 

EGON ZEHNDER 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH FIRMS 
 

 TC/001/2020   2 أمر تغییري 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,001,488.000

 ة نفط البحرینشرك

 # صةقرقم المنا النوع  الموضوع  عالقطا # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

USD 908,000.000 343,224.000* 
 

CORY INC (OEM) 1 
 

 SUPPORT FOR OPERATOR TRAINING SIMULATORS النفط
AND IMPLEMENTATION OF 3D VIRTUAL-REALITY ON 

7CDU/7VDU (ENG) 

 T14391 (58)   1 مناقصة

  89,733.768 
 

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES 1 
 

 توفیر خدمات التنظیف الجاف والغسیل  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 T15351 (43)   2 مناقصة

  199,863.300 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 

  199,863.300 
 

NDT CORROSION CONTROL 
SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.):  399,726.600
 

 T20240 (58) 3 مناقصة سنوات  03عقد لمدة -المتقدمة توفیر خدمات الفحص الغیر إتالفي  النفط

  47,446.000 
 

HOWDEN THOMASSEN M.E 1 
 

 تورید قطع غیار إضافیة لإلصالحات العامة واإلصالحات األساسیة النفط
 

 Q22261 (48) 4 مناقصة

  200,825.000 
 

INTRA SERVICE COMPANY 1 
 

مدة خمس  ب لوحدات العملیات في المصفاة لتوفیر خدمات صیانة مانعات التسر النفط
 سنوات 

 T17594(65) 5 مناقصة

  273,443.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

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

 

 T21952(43) 6 مناقصة
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 17 من 7 صفحة
 

 

  77,130.000 
 

JOORI HOUSE 1 
 

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

 TB/30103/2021 7 تمدید

  103,500.000 
 

RADEEF-BUILDING 275 1 
 

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

 TB/30103/2021 8 تمدید

  91,350.000 
 

AMLAK - APARTMENT 66 1 
 

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

 TB/30103/2021 9 تمدید

  115,000.000 
 

RADEEF-BUILDING 273 1 
 

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

 TB/30103/2021 10 تجدید 

  24,770.419 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 تعیین مستشار متخصص لخدمات اإلطفاء والغاز الفنیة  لنفطا
 

 T29714 (58) 11 مناقصة

  28,980.000 
 

KWIK KAR KARE 1 
 

 T150055(1) 12 تمدید ترخیص لتشغیل مراكز العنایة بالسیارات في المحطات   لمزایدات واالستثمار ات واالخدم

  560,264.000 
 

NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS 1 

  392,376.000 
 

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE 
EAST 

2 

  200,075.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

3 

  المجموع (د.ب.):  1,152,715
 

 توفیر عمالة متخصصة في تكنولوجیا المعلومات لدائرة تقنیة المعلومات في بابكو النفط
 

 T24125 (24) 13 مناقصة

  73,245.000 
 

TECHNICAL PROTECTION 
ENGINEERING B.S.C.C 

1 
 

 شراء نظام التحكم في الغالیات ذات الضغط المنخفض  النفط
 

 Q20509(11) 14 مناقصة

  361,310.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

 LEASE OF A BUILDING FOR THE ENGINEERING الخدمات والمزایدات واالستثمار 
OFFICES ASSIGNED TO MANAGE BAPCO 

MODERNIZATION PROJECT (BMP)  RUW  BUILDING  

 TB/30511/2021 15 تمدید

       البحریني: نارمجموع الترسیات بالدی 3,382,398.787

 شئون الجمارك 

 # قصةرقم المنا النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  99,750.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 CA/TCS/2/2020 1 مناقصة الشكاوىت واستقبال تقدیم خدمات الدعم الفني لتقنیة المعلوما الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 99,750.000

 طیران الخلیج 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  حرینيدینار ب عمالت أخرى 

  4,080.000 
 

NASS COMMERCIAL 1 

  2,544.000 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 2 

  17,100.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 3 

 یرھم غ و  والسالمةاالمن  األرضیة  المناوالتالبس لموظفین توفیر م الطیران
 

 BTB   1-2211-09-20 مناقصة

   
 

 17 من 8 صفحة
 

 

  60,840.000 
 

ALSHAKAR TAILORING 4 

  المجموع (د.ب.):  84,564
 

  71,730.220 
 

BIRD CATERING & LOUNGES PVT 1 
 

واالستثمار  لمزایداتوا اتالخدم  LOUNGE SERVICES AT TRIVANDRUM 
INTERNATIONAL AIRPORT, INDIA.  

 TB/29937/2021 2 تجدید 

  94,380.000 
 

AVIATION SERVICES COMPANY 1 
 

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

AZERBAIJAN  

 TB/29955/2021 3 مناقصة

  96,953.000 
 

GROUND TERM RED SDN. BHD 1 
 

 ولي ، مالیزیا خدمات مناولة البضائع والبرید في مطار كوااللمبور الد الطیران
 

 BTB 4-2153-05-20 مناقصة

  590,475.000 
 

DANATA 1 
 

 INFLIGHT UPLIFT CATERING SERVICES AT MILAN الطیران
MALPENSA INTERNATIONAL AIRPORT, ITALY 

 

 BTB 5-2165-06-20 مناقصة

  59,463.000 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 
 

 قھوة محمصة لمسافرین درجة الصقر الذھبيتوفیر اكیاس  الطیران
 

 BTB 6-2174-07- 20 مناقصة

  1,499,049.000 
 

AUXILIAIRE DES TRANSPORTS 
AERIENS 

1 
 

البیضاء  داربال  ار محمد الخامسلى متن الطائرة في مطخدمات تقدیم الطعام ع الطیران
 الدولي ، المغرب 

 

 BTB 7-2206-09-20 مناقصة

  146,852.000 
 

THE GRAND HOTEL 1 
 

 اإلقامة في فندق الطاقم في دلھي ، الھند  الطیران
 

 BTB 8-2214-10-20 مناقصة

  992,491.000 
 

GLOBE GROUND INDIA PVT. 1 
 

 يدولال رالمناولة األرضیة في مطار بنغالو ات خدم الطیران
 

 BTB 9-2226-10-20 مناقصة

  290,964.000 
 

AVIAPARTNER  1 
 

 DIRECT APPOINTMENT FOR GROUND HANDLING الطیران
AND LOUNGE SERVICES AT LEONARDO DA VINCI, 

FIUMICINO AIRPORT, ROME, ITALY  

 TB/30040/2021 10 مناقصة

  9,114.000 
 

ACCELYA KALE SOLUTIONS LTD 1 
 

طیرانلا  APPOINTMENT OF FARE FILING PROVIDER  1398-7-15 تجدید-ITC 11 

  171,055.000 
 

GOLD AIR 1 
 

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

 TB/29336/2020 12 مناقصة

  46,818.000 
 

SILK WAY TECHNICS 1 
 

 BTB 13-1827-4-18 تجدید  یجان أذرب  –الدعم الفني والصیانة في مطار باكو الدولي  رانی الط

  73,182.000 
 

AIRPORT HANDLING (S.E.A) 1 
 

 FAST TRACK SERVICES AT MLANO MALPENSA الطیران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28426/2020 14 مناقصة

  127,851.000 
 

SARAJEVO INTERNATIONAL 1 
 

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

SARAJEVO, BOSANIA   

 TB/30469/2021 15 مناقصة

  95,906.000 
 

OMAN AIR S.A.O.C 1 
 

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

 TB/19510/2014 16 دید ج ت 

  165,600.000 
 

SAUDI AEROSPACE ENGINEERING 1 
 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطیران
MAINTENANCE AT KING KHALID INTERNATIONAL 

AIRPORT/ RIYADH 

 BTB 17-2247-01-21 مناقصة
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 17 من 9 صفحة
 

 

  66,050.000 
 

VIVANTA COLOMBO 1 
 

 CONTRACT EXTENSION FOR CREW الطیران
ACCOMMODATION AT COLOMBO  

 TB/30411/2021 18 تجدید 

  16,738.000 
 

EMARSYS UK 1 
 

 ITC 19-1873-08-18 تمدید  ELECTRONIC DIRECT MESSAGING الطیران

USD 1,819,717.000 687,853.026* 
 

JORAMCO 1 
 

 - MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKS الطیران
AIRBUS FLEET 

 ITC 20-1067-8-12 دیدمت 

  2,372,299.000 
 

SAUDI ARABIA LOGISTICS 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES IN THE KINGDOM OF الطیران
SAUDI ARABIA 

 TB/10449/2009 21 تجدید 

  226,898.000 
 

AIRLOG PAKISTAN (PVT) LIMITED 1 
 

 ت شحن في باكستان سفریاوكیل  الطیران
 

 BTB 22-2229-10-20 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 7,986,285.246

 االقتصادیةمجلس التنمیة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  601,600.000 
 

MEDIA INTERNATIONAL SERVICES 1 
 

 TB/24561/2017 1 مناقصة العالمیة CNNالمعتمد والحصري لقناة الـ لوكیل مع االتعاقد  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 601,600.000

 معھد اإلدارة العامة

 # صةرقم المناق النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  31,223.850 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

 توفیر خدمات التأمین الصحي لموظفي معھد اإلدارة العامة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 BIPA/HR/MIS/01/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 31,223.850

 المعارضھیئة البحرین للسیاحة و

 # رقم المناقصة النوع  لموضوع ا عالقطا # العطاء الفائز  حرینيدینار ب عمالت أخرى 

  76,230.000 
 

MILLET INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE ENG. 

1 
 

 TB/30421/2021 1 مناقصة القیام بالدراسات البیئیة لمشروع ساحل الغوص   الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  10,120.320 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN 1 
 

 PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAINشركة  تجدید التعاقد مع  ستثمار ایدات واالالخدمات والمز
 توفیر خدمات ایدي عاملة للتسوق والترویج  بشأن

 BTEA167/2020 2 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 86,350.320

 ھیئة الكھرباء والماء

 # رقم المناقصة النوع  ع وضوالم القطاع # لفائز العطاء ا دینار بحریني عمالت أخرى 

  42,146.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 شراء محطات عمل صناعیة لنظام التحكم المركزي المواد والمعدات
 

 PP-ETD 1-188-2020 مناقصة

  9,887.834 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 RP-ISD 2-185-2016 تجدید  سنوات  3لمدة  -معلومات ال تقدیم خدمات إداریة لنظام ار الخدمات والمزایدات واالستثم

   
 

 17 من 10 صفحة
 

 

  19,833.333 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RP-ISD  3-043-2017 تجدید  IBM SMART CLOUDتزوید وتركیب تراخیص  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  36,320.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PS-EDD 4-002-2021 مناقصة SEP2Wأدارة العدادات الذكیة  ظامترقیة ن  لمزایدات واالستثمار وا الخدمات

  61,500.800 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

تورید قطع الغیار الالزمة الخاصة بمنافذ وحدات التحكم الخاصة  BUCS المواد والمعدات
 بمحطات نقل الكھرباء 

 

 PP-ETD  5-140-2020 مناقصة

  370,656.000 
 

MICROCENTER 1 
 

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

 

 RP-WDD   6-173-2020 مناقصة

  60,970.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  11/11محوالت جھد  أربععدد د لال أجھزة الحمایة ومنظم الجھتحدیث واستبد المواد والمعدات
 ألف فولت في محطة البتروكیماویات لنقل الكھرباء

 

 PP-ETD 7-208-2020 مناقصة

  32,400.000 
 

MICROCENTER 1 
 

اعدة  إیجاد مصادر خارجیة إلدارة وتشغیل ق ARCSDE DATABASE الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 البیانات

 RP-GIS 8-009-2019 دید تج 

  49,132.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 فرعیة  محطات المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2020/214 9 مناقصة

  25,515.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 TB/30284/2021 10 مناقصة CABLE, CU, PVC المواد والمعدات

  28,800.000 
 

 1 شركة دار المستقبل 
 

 CUT OUT المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2021/012 11 مناقصة

  136,920.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 PT/CSD/SH/2021/007 12 مناقصة كابالت أرضیة  المواد والمعدات

  341,797.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 عیة محطات فر المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2021/017 13 مناقصة

  87,150.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 موصالت كھربائیة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2021/020 14 مناقصة

  44,689.200 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  28,895.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 2 

  المجموع (د.ب.):  73,584.200
 

 PT/CSD/MM/2021/026   15 مناقصة أدوات كھربائیة  المواد والمعدات

1,376,612.167 
 
      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 
 

 

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  32,000.000 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

 ) ITSMبرنامج نظام إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات ( الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 iGA/2020/09 1 مناقصة
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 17 من 11 صفحة
 

 

  155,232.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

 نیة كترووطني إلدارة المراسالت االلتوفیر موارد بشریة لمشروع النظام ال الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 iGA/2021/01 2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 187,232.000

 ھیئة تنظیم االتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  20,947.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TRA/RFP/2017/49 1 تجدید  یذ جدار حمایة تطبیقات الشبكة مع موازن التحمیل ومدیر سیاسة الوصول ف تن  ر خدمات والمزایدات واالستثماال

  72,997.000 
 

BOOZ ALLEN HAMILTON 
INTERNATIONAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TRA/RFP/2020/081 2 مناقصة ع االتصاالت الحصول على خدمات استشاریة لتطویر استراتیجیة أمن قطا

  148,376.000 
 

TERA CONSULTANTS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TRA/RFP/2020/079 3 مناقصة   BNETالحصول على خدمات استشاریة لتطویر وتنفیذ نماذج التكلفة لشركة 

GBP 206,400.000 125,904.000* 
 

WERRY CONSULTING LTD 1 
 

 TRA/RFP/2020/075 4 تجدید  الحصول على خدمات استشاریة للجنة تكافؤ الفرص والشئون التقنیة  ثمار الست الخدمات والمزایدات وا

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 368,224.500

 ھیئة جودة التعلیم والتدریب

 # صةرقم المناق وع الن الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  21,646.800 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

 BQA/2018/4 1 تجدید  توفیر خدمة التأمین الصحي لموظفي ھیئة جودة التعلیم والتدریب  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 21,646.800

 وزارة اإلسكان 

 # رقم المناقصة نوع ال ع الموضو القطاع # اء الفائز طالع دینار بحریني عمالت أخرى 

  -202,500.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TB/28178/2020 1 أمر تغییري  مشروع شرق سترة اإلسكاني الخدمات االستشاریة لإلشراف على المشروع  

  16,714.950 
 

TASHEELAT CAR LEASING CO 1 
 

 HP/04/19 2 تمدید شھر  22سیارة لوزارة اإلسكان لمدة  21استئجار عدد  دات واالستثمار مزای الخدمات وال

  2,031,821.138 
 

GULF COOPERATION SYMBOLS 
CONTRACTING W.L.L  

1 

  3,098,707.792 
 

 2 شركة الكفاح للمقاوالت 

  المجموع (د.ب.):  5,130,528.930
 

شاءات واالستشارات اإلن 
 الھندسیة

  -برنامج التنمیة الخلیجي   -قصة محدودة ألعمال بناء شبكات البنیة التحتیة منا
 منحة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مشروع قاللي ووادي السیل اإلسكانیین 

 HP/04/20 3 مناقصة

  299,891.250 
 

BAHRAIN DUTCH FOUNDATION 1 
 

رات ات واالستشااإلنشاء
 الھندسیة

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

 

 HP/14/20   4 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 5,244,635.130

 طیط العمراني وشئون البلدیات والتخ  وزارة األشغال

   
 

 17 من 11 صفحة
 

 

  155,232.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

 نیة كترووطني إلدارة المراسالت االلتوفیر موارد بشریة لمشروع النظام ال الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 iGA/2021/01 2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 187,232.000

 ھیئة تنظیم االتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  20,947.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TRA/RFP/2017/49 1 تجدید  یذ جدار حمایة تطبیقات الشبكة مع موازن التحمیل ومدیر سیاسة الوصول ف تن  ر خدمات والمزایدات واالستثماال

  72,997.000 
 

BOOZ ALLEN HAMILTON 
INTERNATIONAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TRA/RFP/2020/081 2 مناقصة ع االتصاالت الحصول على خدمات استشاریة لتطویر استراتیجیة أمن قطا

  148,376.000 
 

TERA CONSULTANTS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TRA/RFP/2020/079 3 مناقصة   BNETالحصول على خدمات استشاریة لتطویر وتنفیذ نماذج التكلفة لشركة 

GBP 206,400.000 125,904.000* 
 

WERRY CONSULTING LTD 1 
 

 TRA/RFP/2020/075 4 تجدید  الحصول على خدمات استشاریة للجنة تكافؤ الفرص والشئون التقنیة  ثمار الست الخدمات والمزایدات وا

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 368,224.500

 ھیئة جودة التعلیم والتدریب

 # صةرقم المناق وع الن الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  21,646.800 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

 BQA/2018/4 1 تجدید  توفیر خدمة التأمین الصحي لموظفي ھیئة جودة التعلیم والتدریب  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 21,646.800

 وزارة اإلسكان 

 # رقم المناقصة نوع ال ع الموضو القطاع # اء الفائز طالع دینار بحریني عمالت أخرى 

  -202,500.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TB/28178/2020 1 أمر تغییري  مشروع شرق سترة اإلسكاني الخدمات االستشاریة لإلشراف على المشروع  

  16,714.950 
 

TASHEELAT CAR LEASING CO 1 
 

 HP/04/19 2 تمدید شھر  22سیارة لوزارة اإلسكان لمدة  21استئجار عدد  دات واالستثمار مزای الخدمات وال

  2,031,821.138 
 

GULF COOPERATION SYMBOLS 
CONTRACTING W.L.L  

1 

  3,098,707.792 
 

 2 شركة الكفاح للمقاوالت 

  المجموع (د.ب.):  5,130,528.930
 

شاءات واالستشارات اإلن 
 الھندسیة

  -برنامج التنمیة الخلیجي   -قصة محدودة ألعمال بناء شبكات البنیة التحتیة منا
 منحة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مشروع قاللي ووادي السیل اإلسكانیین 

 HP/04/20 3 مناقصة

  299,891.250 
 

BAHRAIN DUTCH FOUNDATION 1 
 

رات ات واالستشااإلنشاء
 الھندسیة

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

 

 HP/14/20   4 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 5,244,635.130

 طیط العمراني وشئون البلدیات والتخ  وزارة األشغال

   
 

 17 من 10 صفحة
 

 

  19,833.333 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RP-ISD  3-043-2017 تجدید  IBM SMART CLOUDتزوید وتركیب تراخیص  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  36,320.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PS-EDD 4-002-2021 مناقصة SEP2Wأدارة العدادات الذكیة  ظامترقیة ن  لمزایدات واالستثمار وا الخدمات

  61,500.800 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

تورید قطع الغیار الالزمة الخاصة بمنافذ وحدات التحكم الخاصة  BUCS المواد والمعدات
 بمحطات نقل الكھرباء 

 

 PP-ETD  5-140-2020 مناقصة

  370,656.000 
 

MICROCENTER 1 
 

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

 

 RP-WDD   6-173-2020 مناقصة

  60,970.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  11/11محوالت جھد  أربععدد د لال أجھزة الحمایة ومنظم الجھتحدیث واستبد المواد والمعدات
 ألف فولت في محطة البتروكیماویات لنقل الكھرباء

 

 PP-ETD 7-208-2020 مناقصة

  32,400.000 
 

MICROCENTER 1 
 

اعدة  إیجاد مصادر خارجیة إلدارة وتشغیل ق ARCSDE DATABASE الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 البیانات

 RP-GIS 8-009-2019 دید تج 

  49,132.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 فرعیة  محطات المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2020/214 9 مناقصة

  25,515.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 TB/30284/2021 10 مناقصة CABLE, CU, PVC المواد والمعدات

  28,800.000 
 

 1 شركة دار المستقبل 
 

 CUT OUT المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2021/012 11 مناقصة

  136,920.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 PT/CSD/SH/2021/007 12 مناقصة كابالت أرضیة  المواد والمعدات

  341,797.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 عیة محطات فر المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2021/017 13 مناقصة

  87,150.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 موصالت كھربائیة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2021/020 14 مناقصة

  44,689.200 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  28,895.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 2 

  المجموع (د.ب.):  73,584.200
 

 PT/CSD/MM/2021/026   15 مناقصة أدوات كھربائیة  المواد والمعدات

1,376,612.167 
 
      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 
 

 

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  32,000.000 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

 ) ITSMبرنامج نظام إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات ( الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 iGA/2020/09 1 مناقصة

   
 

 17 من 12 صفحة
 

 

 # مناقصةم الرق النوع  وضوع الم القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  208,450.000 
 

YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

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

 BMD-18/0009 1 تجدید 

  3,284,602.967 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 SES-19/0018 2 مناقصة بناء الخط الرئیسي لمیاه الصرف الصحي لمنطقة الحد الصناعیة

  323,400.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

ساء  ویة للبنات ومدرسة الخنلثانأعمال الصیانة الشاملة لمدرسة مدینة عیسى ا
 االبتدائیة للبنات 

 

 BMD-21/0003 3 مناقصة

  1,249,999.992 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO 1 

  1,249,999.992 
 

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

2 

  1,249,999.992 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 3 

  1,249,999.992 
 

REDX INDUSTRIES CO 4 

  1,249,999.992 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

5 

  1,249,999.992 
 

 6 شركة یوكو للھندسة المحدودة 

  1,249,999.992 
 

UNITED GULF ASPHALT 7 

  1,249,999.992 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

8 

  المجموع (د.ب.):  9,999,999.936
 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الھندسیة

 ) 2022 -2021الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق (  اولةالمق
 

 RDS-19/0035 4 مناقصة

  392,700.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 الصیانة الشاملة لمدرسة الھدایة الثانویة للبنین 
 

 BMD-21/0001   5 مناقصة

  347,490.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

أعمال الصیانة الشاملة لمدرسة رابعة العدویة االبتدائیة للبنات وأعمال الصیانة 
 الشاملة لمدرسة العالء الحضرمي االبتدائیة للبنین

 

 BMD-20/0021 6 مناقصة

  -137.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

 اراتاإلنشاءات واالستش
 الھندسیة

 RDS-15/0023 7 أمر تغییري  2018/2016 -المقاولة الزمنیة لتورید المواد الالزمة ألعمال الطرق 

  -8,002.075 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-15/0023 8 ري أمر تغیی  2018/2016 -الطرق زمة ألعمال المقاولة الزمنیة لتورید المواد الال

  356,400.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

أعمال الصیانة الشاملة لمدرسة صالح الدین االیوبي االبتدائیة للبنین ومدرسة 
 الرفاع الشرقي الثانویة للبنین 

 

 BMD-21/0004   9 مناقصة

  499,999.805 
 

AWAL PLASTICS W.L.L 1 
 

 ) 2022-2021المقاولة الزمنیة لتورید وتركیب العالمات المروریة ( مواد والمعداتال
 

 RDS-19/0043 10 مناقصة

  473,742.782 
 

 1 شركة یوكو للھندسة المحدودة 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

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

 RDS-18/0003 11 مناقصة
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 17 من 13 صفحة
 

 

  30,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 مشاریع الصرف الصحي 
 تشغیل وصیانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 12 تمدید

  35,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

ت شارااإلنشاءات واالست 
 الھندسیة

 مشاریع الصرف الصحي 
 تشغیل وصیانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 13 تجدید 

  74,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 ندسیةالھ

 مشاریع الصرف الصحي 
 صرف الصحي ت الیل وصیانة محطات الضخ لشبكاتشغ

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 14 تجدید 

  21,000.000 
 

CELLMEC CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 مشاریع الصرف الصحي 
 تشغیل وصیانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501ع رقم المشرو 

 SES-13/0081 15 تجدید 

  94,500.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 

  94,500.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2 

  94,500.000 
 

ORANGE CONTRACTING 3 

  94,500.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 4 

  .ب.): المجموع (د 378,000
 

 صھاریج لشفط میاه األمطار والحاالت الطارئة   وفیرالمقاولة الزمنیة لت  ستثمار الخدمات والمزایدات واال
 

 SES-20/0024 16 مناقصة

  500,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 

  500,000.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 2 

  500,000.000 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 3 

  500,000.000 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

4 

  500,000.000 
 

SANTY EXCAVATION & 
CONSTRUCTION CO. SPC 

5 

  500,000.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 6 

  500,000.000 
 

 7 امسي للصیانة والتعمیر 

  500,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 8 

  500,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 9 

  500,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

10 

  500,000.000 
 

JAHECON 11 

  500,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

12 

  500,000.000 
 

AL THADAMUN EXCAVATION CO 13 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 2022-2021المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة / 
 

 RDS-19/0036 17 مناقصة

   
 

 17 من 14 صفحة
 

 

  500,000.000 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 14 

  500,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

15 

  500,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 16 

  500,000.000 
 

AL AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.  17 

  500,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

18 

  500,000.000 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 19 

  500,000.000 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 20 

  المجموع (د.ب.):  10,000,000
 

  238,480.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

البتدائیة للبنین وأعمال الصیانة الشاملة اد االصیانة الشاملة لمدرسة عر أعمال
 لمدرسة عراد االبتدائیة للبنات

 

 BMD-20/0020 18 مناقصة

  28,875.000 
 

URBAN VISION CO. S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 MUN/RI/08/2020  19 مناقصة تقییم الھیاكل االنشائیة لمبنى شئون البلدیات

  165,000.000 
 

BLUEWATER BIO LIMITED  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

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

 SES-15/0017 20 تمدید

  118,310.000 
 

BAKER  WILKINS & SMITH LTD 1 
 

ارات اإلنشاءات واالستش
 الھندسیة

 ما بعد التعاقد للمجلس الوطني قبل و  االستشاریةت كمیات مسح الخدما
 

 SPO/231/2020 21 مناقصة

  2,167,067.000 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

عة  المجمو  –مزایدة تأجیر مواقع إعالنیة على أعمدة اإلنارة (أمانة العاصمة)  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 األولى 

 

 MUN/CM/A07/2020 22 دةمزای 

  -113.110 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 MUN/CMS/30/2020 23 أمر تغییري  تطویر عین ام غویفة في الرفاع 

  15,787.000 
 

ROLTA MIDDLE EAST FZ 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TB/23218/2017 24 د تجدی  ROLTA ON POINTنظام   الصیانة الدوریة ل

  452,219.098 
 

NIDUKKI TRADING COMPANY 1 
 

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

 

 MUN/CMS/06/2021 25 مناقصة

  35,000.000 
 

 1 تروجلوب) جي (ب شركة الكوھ 
 

 MUN/DP/31/2021 26 مناقصة التعاقد المباشر مع شركة الكوھجي بتروغلوب   الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  -65,620.800 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

 MUN/CM/52/2019 27 غییري أمر ت  توفیر خدمات التنظیفات ألمانة العاصمة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  143,104.500 
 

BLUESCAPE PROPERTIES  1 
 

 إدارة سوق مدینة عیسى الشعبي الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 MUN/SAM/13/2021  28 مزایدة

  296,100.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 
 

 اصمةنوع میجاكوم في أمانة الع  من  21مزایدة تأجیر مواقع إعالنیة عدد  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 MUN/CM/A06/2020 29 مزایدة
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 17 من 15 صفحة
 

 

  1,900,000.000 
 

 1 شركة بوالریس الدولیة لالستشارات االداریة
 

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

 MUN/ISD/39/2020 30 مناقصة

  18,281,752.694 
 

URBASER 1 
 

المحافظة الشمالیة  -بحرین خدمات أعمال النظافة وجمع القمامة بمملكة ال الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 والجنوبیة 

 MUN/17/2014 31 تجدید 

  15,974,228.550 
 

GULF CITY CLEANING CO 1 
 

 MUN/18/2014 32 تجدید  مة والمحرق المنا -القمامة بمملكة البحرین أعمال النظافة وجمع  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

66,166,836.347 
 
       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 وزارة التربیة والتعلیم

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  1,180,326.215 
 

AWAL PRESS 1 
 

 زمنیة ألربع سنوات) (الدراسیة  اسیة لجمیع المراحل الدر طباعة الكتب مواد والمعداتال
 

 M/1/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,180,326.215

 وزارة الخارجیة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

USD 93,300.000 35,267.400* 
 

TAY KIM LENG REGINA 1 
 

عقود اإلیجار لسكن أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج (دون   الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 رؤساء البعثات) 

 TB/30088/2021 1 تجدید 

USD 480,000.000 181,440.000* 
 

RAMAWATY 1 
 

 TB/30414/2021 2 تجدید  جاكرتا ن في بحری د إیجار مقر سفارة مملكة العق الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  57,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 بناء مرافق وخدمات لمجمع كائن في منطقة الجفیر
 

 MOFA/PPO/2021/01 3 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 273,707.400

 وزارة الصحة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني ى أخر التعم

  34,268.125 
 

AL JAZIRA GROUP  1 
 

عقود صیانة األجھزة الطبیة بالمراكز الصحیة ومختلف مرافق وزارة الصحة  المواد والمعدات
 بمملكة البحرین 

 TB/28731/2020 1 أمر تغییري 

  25,725.000 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

میاه الشرب واألكواب الورقیة لجمیع المواقع الصحیة   وقنیناتتوفیر مبردات   المواد والمعدات
 التابعة للوزارة

 MOH/131/2018 2 تمدید

  476,513.680 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 لقدیماز ابدال من الجھوعیة الدمویة شراء جھاز جدید لتصویر األ المواد والمعدات
 

 MOH/105/2021 3 مناقصة

  26,683.200 
 

ALSATTER TRADING & 
CONTRACTING  WLL 

1 

  16,142.270 
 

AMWAJ INTEGRATED W.L.L 2 

  19,122.000 
 

AWAL STATIONERY 3 

 الصحيأثاث ومواد مكتبیة لمركز مدینة خلیفة  وتزویدشـراء  المواد والمعدات
 

 MOH/121/2020   4 مناقصة

   
 

 17 من 16 صفحة
 

 

  3,076.380 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

4 

  1,088.839 
 

PRIME HEALTH PHARMACY 5 

  20,700.800 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 6 

  المجموع (د.ب.):  86,813.489
 

  895,104.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

من خالل مجلس الصحة لدول مجلس   واللقاحاتصال األم ةصلشراء الموحد لمناقا داتالمواد والمع
 التعاون  

 GHC-31/2019 5 أمر تغییري 

  146,286.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

من خالل مجلس الصحة لدول مجلس   واللقاحاتاألمصال  ةالشراء الموحد لمناقص المواد والمعدات
 التعاون  

 GHC-31/2019 6 تغییري أمر 

  735,323.400 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

من خالل مجلس الصحة لدول مجلس   واللقاحاتاألمصال ة الشراء الموحد لمناقص المواد والمعدات
 التعاون  

 GHC-31/2019 7 أمر تغییري 

  119,984.524 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

1 
 

ارات واالستشاإلنشاءات 
 الھندسیة

 ض بمركز البدیع الصحي قسم التمریتجدید 
 

 MOH/134/2020 8 مناقصة

  7,566.000 
 

AFNAN FURNITURE  1 

  3,631.000 
 

AWAL STATIONERY 2 

  18,067.000 
 

CIGALA GULF MEDICAL 3 

  2,046.000 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 4 

  المجموع (د.ب.):  31,310
 

 كز الشیخ عبدهللا بن خلیفة الصحيأثاث لمر  وتزویدشـراء  والمعداتالمواد 
 

 MOH/116/2020 9 مناقصة

  46,616.564 
 

GULF SAFETY & SECURITY 1 
 

متطلبات البنیة التحتیة للشبكة لمركز العنایة  أجھزة الحاسب اآللي و  وتركیبتزوید  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 ق مة الطویل بالمحر لإلقا

 

 MOH/111/2020 10 مناقصة

  747,971.638 
 

 1 مؤسسة واحات القدس التجاریة 
 

 MOH/114/2020 11 مناقصة تورید االجھزة الطبیة لمركز غسیل الكلى في منطقة الرفاع المواد والمعدات

  -99,288.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   12 

  99,288.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   13 

  -527,715.000 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   14 

  527,715.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

معداتوال المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   15 

      مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 3,345,916.420
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 17 من 17 صفحة
 

 

 وزارة العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  9,765.000 
 

TRANSWORLD IT 1 
 

 1 10/2012 تمدید تطویر وصیانة أنظمة وزارة العدل الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  46,223.100 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 2 2/2017 تمدید تورید حجاب لقاعات المحاكم  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  99,026.550 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

توفیر القوى العاملة المتخصصة إلدارة تقنیة المعلومات بوزارة العدل والشؤون   ت واالستثمار مات والمزایداالخد
 اإلسالمیة واألوقاف 

 

 3 1-2021 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 155,014.650

 ارة العمل والتنمیة االجتماعیةوز

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ائز العطاء الف بحرینيدینار  عمالت أخرى 

  597,082.500 
 

G4S SECURE SOLUTIONS 1 
 

 ) حارس أمن بحریني لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة 71توفیر عدد ( الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 RFP/MLSD/2021/13 1 ناقصةم

       ار البحریني:مجموع الترسیات بالدین 597,082.500

 اإلعالم وزارة شئون

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  325,500.000 
 

INC SYSTEM INTEGRATIONS 1 
 

 2020-2019طرح مناقصة عامة لمشروع االحتیاجات التقنیة للعام  تثمار الخدمات والمزایدات واالس
 

 INFO/1/2020 1 مناقصة

  147,420.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

 سنوات 3طرح مناقصة المركبات المستأجرة لمدة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 INFO-4-2020 2 مناقصة

       بالدینار البحریني:مجموع الترسیات  472,920.000
 

           

 . * مبلغ الترسیة األصلي بالعملة األخرى
 

            

 


