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 مر�سوم رقم )31( ل�سنة 2022

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

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

الأخ�ص املادتني )90( و )91( منه،

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

وتعديالته،

وبناًء على عر�ص وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء,

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

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

8806020157202200602نادر محمد غلوم محمد البناي1

8703029498202200669محمد �شعد اأحمد �شعد ال�شبر2

0201046507202202787عبداهلل عادل عبداهلل اأحمد العويناتي3

6900557657201809641يو�شف اأحمد علي  بوخما�ص4

941101509ريان حمد غانم علي حمد5

7202102163

7201705430

7202006292
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930108230عبدالرحمن عادل حمد خليفة بو�شعيد6

07202223560

7202103380

7202101606

7202106299

7202106859

7202202493

7202202570

7202202569

840708378اأحمد يو�شف اأحمد عبدالرحمن الدو�شري7

7201906176

7202004170

7201901973

7202105147

8811045237202202625محمد فايق جميل ملك خدابخ�ص8

9305073127202106117علي الأمين عطية كافي عبداهلل9

841100322جا�شم اأحمد ح�شن اأحمد ن�شيف10

7202201147

7202202449

7202202452

7412086527202002114محمد عبدالر�شول محمد �شنقور11

4050218009202200007محمد جعفر عبدالر�شول اإبراهيم م�شجن12

9910063057202201342نوح حمد علي محمد �شقر13

39/م ع �ص7810039542022/2ال�شيد جبران حيدر محمد علوي14

15

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن حبيب 

عبدالرحمن

9701067007202201758

2030600807202202772عبداهلل عادل محمد اإ�شماعيل يو�شف16

7806022187202201914هاني اأحمد عبداهلل �شمطوط17

8205009507202202728عمران مو�شى عمران علي اأحمد18

9209014767202202142عبا�ص جهاد علي مهدي اك�شي�ص19
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8705003097202202142ح�شن عبداهلل اإبراهيم كاظم القيدوم20

8812079857202202727اأحمد عبداهلل اأحمد مهدي21

9801088967202102499حميد عبدالر�شا حميد مال ح�شن ال�شيخ22

55/م ع �ص9001069482022/2ه�شام عبدالكريم محمد مح�شن عبداهلل23

8910055957202200118علي عي�شى عبدالح�شين ح�شين ال�شافي24

25SUMON NURUL ISLAM8612572277202202139

8703514197202202836محمد عبدال�شبحان26

27HELAL MIAH BASU MIAH8507621627202202643

28

 MUHAMMAD AMIR AMEER AMEER
MUHAMMAD

9403249467202201340

29

              PAVITHRAN KAYYALA
PUTHIYOTTIL

7704186007202202979

30

     ANIL BONGU S/O DEVAIAH
BONGU

9702245757202203072

31

    RANGA SRI SENANAYAKA
SENANAYAKA ARACHCHILAGE

7704720957202202850

32WASIM ABDUR RAHIM8302513757202202959

33bakht wali ghani2220603867202203040

34

 ARULRAJ THANGARASU S/O
THANGARASU

9106269527202202907

35

  MOHAMMAD KHORSED ALAM
ABULBASHAR

8602446607202202979

36RAGESH VENGILERI7804219817202105392

7101534307202201514�شعيد ال رحمن37

6910048467202201181�شاجان محمد اأيوب بلو�شي38

2220592767202202324زانج كينج ليانج39

40RIPON MIAH TOBAROK MIAH8609400807202005303
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8203583557202203228نور مياه ليت اأبو القا�شم41

42STANLEY AMOAKO8209602097202203555

43

    K M MAMUN BIN HOSSAIN
HOSSAIN

8602739037202201708

44ZUBAIR WALI SHER WALI8108691447202201840

45MUHAMMAD RAHIB KHAN GUL9801358777202201840

46KIFAYAT ULLAH DIN MINA9601419447202201840

47

 MUHAMMAD NASEER SHIRIN
MUHAMMAD MUHAMMAD

8513979057202201840

48

     SUMON SHAKH IDDRIS ALI
AHAMED

811122158

0720226313

7201703916

49

 AMAL JOSEPH SUNNY S/O
MATHEW

9508244027202202139

50BALJIT SINGH S/O TARSEM SINGH920716946

07202110939

7202201403

51SHURYA BAHADUR RAI8611640757202203577

52BAIJU KODOOR8207350437202203577

53JEET RAM S/O PREM LAL8302124777202201602

54PARAMJIT  SINGH7802180007202201602

55SIRAJ MECHONARI8505302027202107639

56ZAMER SHAHZAD YASIR ALI9406255477202203073

57ABUL HASAN ABDUS SATTAR8610467307202202985

58SHOAIB SAHID MIAH8302525097202109277

59

 SHANMUGAVEL SHANMUGA
SUNDARAM

8306798557202200714



العدد: 3616 – الخميس 14 يوليو 2022

8

920713327ح�شن عبدالكريم حمد الزيد60

7201911623

7201907076

7201911443

7201911429

7201813678

7202000784

61CHALIDA MATSOMBAT2220598877202202139

830909842انجيال عبداهلل اوجيك �شير�شيو لوليوا62

0720209286

07201980712

07201968259

7202104894

7202104895

63NETSANET ZELEKE FEYE9309514507201904844

64veronika bepohnka osmanova2220583077202107868

65SIRINTIP SAWADSOOK2220584567202201506

66HAJI QADEER9501261877202201994

6801121547201707852عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي67

6907035547201202588عادل جعفر محمد ال�شيخ جعفر68

70120448611201301492علي عبدالرزاق علي �شير69

8804024317201800678ال�شيد جا�شم عبدالأمير جا�شم 70

9112051107201800678جعفر محمد اإدري�ص علي اإدري�ص71

9812092207201800678من�شور عبدالعزيز من�شور ح�شين 72

9607008897201504523عبدالعزيز ح�شين عبدالعزيز ح�شين73

9810070907201501211ميثم اإبراهيم عبداهلل �شلمان علي74

9701030187201800678�شادق محمد جعفر �شعيد الغربال75

9908079407201501211محمود عي�شى حبيب عبداهلل 76



العدد: 3616 – الخميس 14 يوليو 2022

9

910104395محمد عبدالنبي علوي ال�شيد 77

7202006785

7201300505

9806048267201608508ح�شن كاظم اأحمد ح�شن اأحمد78

5908054957202103421عواطف جا�شم محمد ر�شي79

9312066857201902179 �شادق علي ر�شا خليل الغزال80

9107028372021/22 مبارك عبداهلل عي�شى مبارك الدو�شري81

9403097347201910039ال�شيد علي مكي هالل مكي هالل82

8203015157201902821اأيمن اأحمد علي اأحمد القي�شي83

9003065217201900029عبداهلل �شلمان مهدي عبدالنبي علي84

7711072262018/2عادل خالد عبداهلل علي الع�شفور85

9210011427201706947اأحمد علي اأحمد علي اإبراهيم86

8511028407201511956ح�شن اأحمد علي يو�شف87

9211102007201411317�شاهد عبدالرحمن عبدالعزيز علي88

9711070417201706977اأحمد عبدالمجيد اأحمد حبيب يو�شف89

8108054727201309110محمد ح�شين محمد ح�شين نظام90

6903170187202003442عبداهلل عزت عبدالكريم الدنا�شوري91

9308103847201505636اأيمن عبا�ص �شلمان ح�شن ال اإ�شماعيل92

8711015057200808660محمد عبدالنبي �شلمان ح�شين الحالل 93

8906088067200808660ال�شيد محمود جعفر اإبراهيم علي ح�شن 94

8410028007201406518يون�ص علي عبدالح�شين عبا�ص جبيل 95

821103725محمد علي اأحمد حبيب ال حيدر 96

7201010336

7201009996

860202518ح�شين عبدالر�شا اأحمد الفالح97

7200544611

7200627282

7200628254
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6100336897201701964محمد عبداهلل يو�شف ح�شن98

8602043247200808494اأ�شامة �شلمان من�شور ال�شواد99

8709076387201504693ح�شين عبداهلل ح�شن محمد100

6900460577201503269يا�شر ميرزا محمد اأحمد ال�شماهيجي101

7405689307201702027مهيات محمد كامي كمال الدين 102

7701278867202006775منى عبداهلل �شابر ال�شابر103

9308094327201508379علي محمد جا�شم محمد المحل104

7310042137201814889ح�شن اإبراهيم محمد مهدي105

7209063187202003032جميل ح�شين اإبراهيم عبا�ص106

6100458657201906567ال�شيد جواد علوي علي اأحمد المعلم107

املادة الثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكـــة البحريــــن

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ص جملــ�ص الـــوزراء

وزير البنية التحتية

خالد بن عبداهلل اآل خليفة

الفريق اأول

 وزيــر الداخليـة

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع : 

بتاريـــــخ:  9 ذي الحجة 1443هـ

المـوافـق: 8 يــولـيـــــــــــو 2022م
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )18( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�ص بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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انق�ساء احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�سناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�سبب انق�ساء احلقوقتاريخ انق�ساء احلقوقرقم الر�سم اأو النموذج ال�سناعيرقم الت�سل�سل

انتهاء مدة احلماية 17872022/03/13

انتهاء مدة احلماية 27882022/03/13

انتهاء مدة احلماية 37952022/04/11

انتهاء مدة احلماية 47962022/04/11

انتهاء مدة احلماية 57972022/04/11

انتهاء مدة احلماية 67982022/04/11
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 11 من 2 صفحة
 

 

  12,543.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 5 

  المجموع (د.ب.):  428,529.000
 

  799,771.300 
 

GENERAL MEDICAL 1 

  45,149.000 
 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 2 

  478,533.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 3 

  266,958.400 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 4 

  8,636.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 5 

  المجموع (د.ب.):  1,599,047.700
 

 حكومیة األشعة والمختبر للمستشفیات ال 2022خطة استبدال المعدات الطبیة  المواد والمعدات
 

 GH/104/2022   3 صةاقمن 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 2,312,470.800

 الھیئة العامة للریاضة

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

  64,894.500 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 IGA/2021/45 1 مناقصة ومة مملكة البحرین وشركة مایكروسوفت ؤسسي بین حك التعاقد الم دمات والمزایدات واالستثمار الخ 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 64,894.500

 بنك البحرین للتنمیة

 # ناقصةرقم الم النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  1,061,406.620 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

 RFP/BDB/2022/01 1 مناقصة التأمین الصحي والتأمین على الحیاة للموظفین لمدة أربع سنوات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,061,406.620

 بورصة البحرین

 # صةرقم المناق النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  ینار بحرینيد عمالت أخرى 

  7,800.000 
 

 1 أسامة محمد بحر 
 

 TB/32185/2022 1 تجدید  المستشار الشرعي لبورصة البحرین بأعمالالقیام  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 7,800.000

 تمكین 

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

  93,000.000 
 

MAJID AL FUTTAIM PROPERTIES 
BAHRAIN B S C CLOSED  

1 
 

 TB/20377/2015 1 تجدید  استئجار مواقف سیارات لموظفي صندوق العمل تمكین   الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 93,000.000

 اإعالن رقم )6( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف 

املناق�سات واملزايدات خالل �سهر اأبريل 2022

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )27( املادة  باأحكام  اإعماًل 

يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  ُتن�شر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الآتية:

   
 

 11 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقریر الترسیات الشھري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/06 /2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/06 /2022 
 

  

         
            

 الجھاز الوطني لإلیرادات

 # رقم المناقصة ع النو الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  13,200.000 
 

H2M 1 
 

 TB/31629/2022 1 تجدید  توفیر خدمات صیانة الموقع اإللكتروني للجھاز الوطني لإلیرادات الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 13,200.000

 المستشفیات الحكومیة

 # رقم المناقصة النوع  وع الموض القطاع # ء الفائز العطا دینار بحریني عمالت أخرى 

  55,650.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 

  59,792.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

2 

  120,191.300 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 3 

  2,600.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 4 

  46,660.800 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN WLL 5 

  (د.ب.): المجموع  284,894.100
 

 معدات طبیة اضافیة مطلوبة لمستشفى التصلب اللویحي  المواد والمعدات
 

 GH/100/2021   1 مناقصة

  60,949.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

  19,550.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  298,357.000 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  37,130.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 4 

 للمستشفیات الحكومیة  2022خطة االستبدال العالجي للمعدات الطبیة  المواد والمعدات
 

 GH/102/2022   2 مناقصة
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 11 من 3 صفحة
 

 

 جامعة البحرین 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني رى ت أخعمال

  51,643.850 
 

MATHWORKS 1 
 

 TB/32237/2022 1 مناقصة MATLABتورید برمجیات  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  42,447.020 
 

I MACHINES 1 
 

والمعدات المواد  ADOBE LICENSE FOR UNIVERSITY OF BAHRAIN 
 

 UOBP/1/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 94,090.870

 العقاري لالستثمارشركة البحرین 

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

  156,240.000 
 

AL ZAMIL GROUP B.S.C. (CLOSED) 1 
 

 TB/25409/2018 1 مزایدة طلب الموافقة لتأجیر قطعة ارض كائنة بمنطقة فریج الفاضل بصورة مؤقتة ر یدات واالستثماالخدمات والمزا

  41,467.100 
 

AL SALAM BANK - BAHRAIN 1 
 

 TB/32223/2022 2 تجدید  تجدید عقد اإلیجار لبنك السالم في مجمع شروة في منطقة مدینة عیسى  دمات والمزایدات واالستثمار الخ 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 197,707.100

 شركة بابكو للتزوید  

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

  289,944.000 
 

JASMI'S CORPORATION W.L.L  1 
 

ف ثرو) في محطة  (درای  سیاراتیعة مع خدمة طلب التأجیر مطعم وجبات سر  دمات والمزایدات واالستثمار الخ 
 سنوات. 10ركة بابكو للتزوید لمدة توبلي التابعة لش

 

 TB21010 1 مزایدة

       بحریني:مجموع الترسیات بالدینار ال 289,944.000

 شركة تطویر للبترول

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

  3,337,736.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 RENTAL OF UNDERREAMERS AND PROVISION OF النفط
SERVICE HAND 

 

 TP-795-2021   1 مناقصة

  53,019.400 
 

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 
 

 TP-813-2021 2 مناقصة SUPPLY OF MILTON ROY SPARES النفط

  518,494.000 
 

BAKER HUGHES EHO LTD 1 
 

 TP-863-2021 3 مناقصة  PROVISION OF PACKER RETRIEVAL SERVICE النفط

  1,143,584.900 
 

AZTEC SERVICES 1 
 

 توفیر خدمات عوازل و موانع التسرب البار النفط  النفط
 

 TP-873-2021   4 مناقصة

  43,200.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

 LEASE AGREEMENT WITH ROYAL UNIVERSITY FOR النفط
WOMEN 

 TB/30834/2021 5 أمر تغییري 

       دینار البحریني:مجموع الترسیات بال 5,096,034.300

   
 

 11 من 4 صفحة
 

 

 شركة مطار البحرین

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

  13,522.884 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 LENOVO SERVER SUPPORT AND MAINTENANCE الطیران
RENEWAL 

 

 RFP/BAC/2022/02 1 مناقصة

  72,566.400 
 

MARCO CARINCI CONTRACTIN G 
SERVICES WLL 

1 
 

 لبحرین الدوليشراء بالط لألرضیات الداخلیة لمبنى المسافرین بمطار ا الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 RFP/BAC/2022/09 2 قصةمنا

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 86,089.284

 ن القابضةشركة ممتلكات البحری

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

  64,290.000 
 

GULF FZ-LCC 1 
 

ثمار واالست  والمزایدات الخدمات  HUMAN RESOURCES (HR) ADVISORY AND 
RESEARCH SERVICES SUBSCRIPTION 

 TB/32134/2022 1 تجدید 

  108,311.400 
 

MELTWATER MIDDLE EAST  1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  MEDIA MONITORING AND ANALYSIS SERVICES  تجدید TB/32242/2022 2 

       :الدینار البحرینيمجموع الترسیات ب 172,601.400

 شركة نفط البحرین

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

  227,498.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 DELL EMC ENTERPRISE DATA STORAGE SOLUTION النفط
SUPPORT PLAN RENEWAL 

 

 Q29930 (09) 1 مناقصة

  1,000,000.000 
 

MECHANICAL CONT & SERVICES 
CO - MCSC 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 T150068(28) 2 تجدید  فیر خدمات التصلیح المیكانیكي للخزانات تو 

  1,000,000.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 T150068(28) 3 د دی تج  توفیر خدمات التصلیح المیكانیكي للخزانات 

  286,888.000 
 

DORF KETAL CHEMICALS 1 
 

 ة ثالث سنوات لتزوید بابكو بمضافات تزییت أحادیة لمنتجات الدیزل اتفاقیة لمد النفط
 

 Q13914(53)   4 أمر تغییري 

  767,040.000 
 

MERIDIUM INTERNATIONAL 1 
 

سیع وتو MERIDIUMأصول  الخدمات االحترافیة لترقیة نظام إدارة أداء النفط
 سنوات  5وخدمات الصیانة والدعم اتفاقیة مدتھا ترخیص ال

 

 T39076 (09)   5 مناقصة

USD 4,790,100.000 1,810,657.800* 
 

KUWAIT INDUSTRIAL GASES 
COMPANY WLL 

1 
 

سنوات لتورید النیتروجین السائل وتأجیر مرافق التخزین والتبخیر   3اتفاقیة مدتھا  النفط
 بھا والخدمات المرتبطة  

 

 T46095 (53) 6 اقصةن م

  80,678.000 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

 برنامج التأمین الجماعي على الحیاة والحوادث الشخصیة لإلدارة العلیا / التنفیذیة  النفط
 

 T26461 (24)   7 تجدید 

USD 825,000.000 311,850.000* 
 

ALLIANZ 1 
 

 BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP PROJECT النفط
INSURANCE - TENDER FOR APPOINTMENT 

REINSURANCE BROKER AND LOCAL INSURER 
SERVICES 

 T160102(39) 8 تمدید
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  310,048.504 
 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN  1 
 

 توفیر خدمات المعالجة الحراریة  النفط
 

 T29600(11)   9 مناقصة

USD 235,000.000 88,830.000* 
 

SULZER CHEMTECH MIDDLE EAST 1 
 

 STRUCTURED PACKING MATERIAL FOR 6VDU النفط
COLUMN REPAIR WORK 

 Q46162 (30) 10 مناقصة

USD 583,420.000 220,532.760* 
 

KOCH GLITSCH ITALIA 1 
 

 تورید تعبئة الھیكلیة من الشركة المصنعة للمعدات األصلیة. النفط
 

 TB/32292/2022 11 صةمناق

  129,916.000 
 

CONTRACT RESOURCES OIL FIELD 
SERVICES LLC 

1 
 

 CHEMICAL CLEANING OF CONVECTION SECTION النفط
TUBES FOR REFORMER HEATER AND 1HCU 

FURNACE DURING 2022 HUB 1 T&I 

 T46379(11) 12 مناقصة

  20,000.000 
 

PRICEWATER HOUSE COOPERS 1 
 

ر مااالستثو  یداتوالمزا الخدمات  PROVISION OF STATUTORY AUDIT SERVICES IN 
CONNECTION WITH THE ANNUAL FINANCIAL 

STATEMENTS 

 TB/32274/2022 13 تجدید 

  689,248.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 

  689,248.000 
 

NDT CORROSION CONTROL 
SERVICES COMPANY 

2 

  : (د.ب.)المجموع  1,378,496.000
 

 PROVISION OF NDE AND INSPECTION SERVICES النفط
 

 T29585(11)   14 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 7,632,435.064

 شركة ھال بحرین للضیافة

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

  63,900.000 
 

BANZTRADING & CONTRACTING 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  SUPPLY OF STRETCH FILM ROLLS AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL 

 RFP/INT/HALA/2021/7 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 63,900.000

 طیران الخلیج 

 # رقم المناقصة النوع  ضوع موال القطاع # الفائز العطاء  دینار بحریني عمالت أخرى 

  275,361.000 
 

AIR CANADA 1 
 

 ITC 1-1009-03-11 تجدید  خدمات الھندسة األرضیة لمحطة فرانكفورت  الطیران

  405,977.000 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 
 

 تورید مكسرات مشكلة عالیة الجودة الطیران
 

 BTB 2-2301-06-21 مناقصة

USD 26,260,037.000 9,926,293.986* 
 

TRAVELPORT 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - TRAVELPORT  1209-1-14 تجدید-ITC 3 

  713,575.000 
 

QAS ISRAEL  1 
 

أبیب  خدمات المناولة األرضیة والشحن والصالة في مطار بن غوریون الدولي تل  الطیران
 إسرائیل  –

 

 BTB 4-2297-06-21 اقصةمن 

  275,306.135 
 

INFLIGHT DUBLIN 1 
 

 SOURCING WIRELESS IFE SOLUTION FOR A320NEO الطیران
NUMBER 7 ONWARDS (6 AIRCRAFT), A321NEO (9 

AIRCRAFT) AND A320/A321 CEO FLEET 

 BTB 5-2326-10-21 مناقصة

  23,525.000 
 

RELIANCE AVIATION TECH 
SERVICES 

1 
 

 ,PAKISTAN AIRPORT CONNECTIVITY AT KARACHI الطیران
ISLAMABAD, PESHAWAR, LAHORE, FAISALABAD 

AND MULTAN AIRPORTS CONNECTIVITY 

 TB/32234/2022 6 تجدید 

   
 

 11 من 6 صفحة
 

 

  66,050.000 
 

VIVANTA COLOMBO 1 
 

 CONTRACT EXTENSION FOR CREW الطیران
ACCOMMODATION AT COLOMBO  

 TB/30411/2021 7 تجدید 

  49,112.000 
 

ALMOSAFER AVITATION 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  MEDICAL INSURANCE COVERAGE FOR GULF AIR 
STAFF AND FAMILY AT KSA 

 ITC 8-1418-9-15 تجدید 

  214,481.000 
 

SITA INC. B.V 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  CUTE CONTRACT AT TRIVANDRUM (TRV) AIRPORT  تجدید TB/26102/2018 9 

  172,760.000 
 

NASPORT AIR HANDLING CO 1 
 

 GROUND HANDLING & CARGO SERVICES AT الطیران
KHARTOUM INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/31962/2022 10 مناقصة

  1,048,221.000 
 

GOLD AIR 1 
 

 الیونان -نا الدولي مطار أثی  من فيحن واأل لة األرضیة والشناو المخدمات  الطیران
 

 BTB 11-2333-11-21 مناقصة

  2,166,738.000 
 

MALDIVES AIRPORT COMPANY  1 
 

 APPOINTMENT OF GROUND & CARGO HANDLING الطیران
AGENT AT VELANA INTERNATIONAL AIRPORT, 

MALDIVES (MLE) 

 TB/27427/2019 12 مناقصة

  694,300.000 
 

RAS ALKHAIMAH INTERNATIONAL 
AIRPORT LLC  

1 
 

 GROUND HANDLING, CARGO AND LOUNGE الطیران
SERVICES AT RAS AL KHAIMAH INTERNATIONAL 

AIRPORT (RKT) 

 TB/32070/2022 13 مناقصة

  149,539.000 
 

MACDONALD MANCHESTER HOTEL 1 
 

  CREW HOTEL ACCOMMODATION IN MANCHESTER الطیران
(MAN) - UNITED KINGDOM 

 TB/32121/2022 14 مناقصة

  101,084.000 
 

HOLIDAY INN BANGKOK HOTEL 1 
 

 CREW ACCOMMODATION IN BANGKOK الطیران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/32283/2022 15 مناقصة

       نار البحریني:مجموع الترسیات بالدی 16,282,323.121

 زایداتت والممجلس المناقصا 

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

  956,576.133 
 

COUPA SOFTWARE 1 
 

 RFP/BTB/03/2021 1 مناقصة یة تورید وتصمیم وتطویر وتنفیذ وصیانة منصة المشتریات الحكوم  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       ات بالدینار البحریني:سیترع المجمو 956,576.133

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار

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

  19,800.000 
 

AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST 

1 
 

 1 2/2020 تمدید سح ومراقبة المواقع االثریة تنقیب وم الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 19,800.000

 والمعارضھیئة البحرین للسیاحة 

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

  224,620.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

 مسیرات احتفالیة في شوارع البحرین  2022فعالیات البحرین السیاحیة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 BTEA 2221/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 224,620.000
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 ھیئة التشریع والرأي القانوني 

 # رقم المناقصة النوع  وع الموض القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  68,855.050 
 

UNION PRESS 1 
 

 1 2022/10 مناقصة 2022خدمة طباعة بطاقات االقتراع لمشروع االنتخابات النیابیة والبلدیة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       ات بالدینار البحریني:مجموع الترسی 68,855.050

 ھیئة الكھرباء والماء

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

  254,779.776 
 

MODEN  MECHANICAL ELECTRICAL 
AND TRANSPORT CO. W.L.L 

1 

  175,920.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 2 

  80,640.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 3 

  77,280.000 
 

MISTER MACHINE 4 

  المجموع (د.ب.):  588,619.776
 

 سنوات.  4استئجار مركبات ثقیلة لمدة  المواد والمعدات
 

 RP-FRSD 1-176-2021 مناقصة

  76,755.000 
 

BMB PROPERTY 1 
 

 TB/31851/2022 2 مناقصة ومواقف سیارات لفریق عمل الطاقة المستدامة. تأجیر مكاتب الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  28,000.000 
 

FIRST HOTELS COMPANY 1 
 

 TB/32258/2022 3 مناقصة تأجیر مكاتب ومواقف سیارات لفریق عمل الطاقة المستدامة. الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  54,000.000 
 

LEYO INC 1 
 

واالستثمار  والمزایدات الخدمات  IMPLEMENTING A NEW WORKFLOW SOLUTION AT 
THE WATER DISTRIBUTION DIRECTORATE 

 TB/30617/2021 4 تجدید 

  132,566.952 
 

G4S SECURE SOLUTIONS 1 
 

 باء والماءتوفیر خدمة الحراسة األمنیة بمختلف المواقع التابعة لھیئة الكھر الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 RP-ISSD  5-105-2020 مناقصة

  82,800.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 LUMINAIRE LED المواد والمعدات
 

 PT/CSD/ZA/2022/024 6 مناقصة

  447,910.280 
 

INFRASHORE MECHANICAL 1 
 

 PIPES DI, 150 MM AND ACCESSORIES المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2022/022 7 مناقصة

  36,417.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 ه صمامات المیا المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2022/009 8 مناقصة

1,447,069.01 
 
     مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 11 من 8 صفحة
 

 

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

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

  595,650.000 
 

ARTHUR D LITTLE 1 
 

 iGA/2021/08 1 مناقصة مشروع إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة لإلقتصاد الرقمي  زایدات واالستثمار ملخدمات والا

  9,997.900 
 

SPECIALIZED TECHNICAL 
SERVICES  

1 
 

 TB/28760/2020 2 تجدید  للبحث  FUSIONتجدید ترخیص أداة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  41,487.907 
 

INFOSYSTA 1 
 

 IGA/2020/11 3 تجدید  برنامج نظام إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات  ات والمزایدات واالستثمار مالخد

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 647,135.807

 وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني 

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

  439,318.000 
 

SOM 1 
 

 UPDA/2022/9 1 مناقصة المرحلة األولى -مشروع تخطیط منطقة بوري الشمالیة والجنوبیة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  -122,872.077 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

في   226مجمع   - 227قع و م D11وحدة سكنیة نوع  35تیة لعدد  عمال البنیة التح 
 البسیتین 

 HP/11/17 2 أمر تغییري 

  100,940.000 
 

UNITED ENGINEERING AND 
TECHNICAL CONSULTANT 

1 
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الھندسیة

KUWAIT FUND FOR ARAB ENTOMIC DEVELOPMENT 
PROJECTS IN KINGDOM OF BAHRAIN  

GOVERNMENT GRAND NO. 3/62 CONSTRUCTION OF 
398 VILLAS AND PHASE 1 INFRASTRUCTURE 

WORKS IN EAST HIDD HOUSING PROJECT  

 SP/10/14 3 تمدید

  78,628.170 
 

PACE & ANSARI ENGINEERING 
SERVICES JV 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

طرح   طلب الموافقة على  -ولة الكویت الشقیقة منحة د  -برنامج التنمیة الخلیجي  
 وحدة سكنیة بالمدینة الشمالیة 314مناقصة اإلشراف على بناء 

 SP/04/17 4 تمدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 496,014.093

 وزارة األشغال 

 # قم المناقصةر النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  1,000,000.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-21/0068 1 مناقصة ) 1مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي (المنحدر  

  30,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

  30,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2 

  المجموع (د.ب.):  60,000.000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 ندسیةھال

 2024- 2022أعمال المسح التلفزیوني لشبكة الصرف الصحي
 

 SES-21/0020 2 مناقصة

  296,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 لصرف الصحي المعالجة إعادة تأھیل غرف البنیة التحتیة لشبكة میاه ا
 

 SES-21/0018 3 مناقصة

  27,667.400 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 الحزمة (ج) -إضافة طابق على مبنى المكتبة-مشروع تطویر بولیتكنك البحرین 
 الخدمات األستشاریة لإلشراف على تنفیذ المشروع 

 SPD-18/0008 4 تمدید

   
 

 11 من 9 صفحة
 

 

  144,330.940 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الھندسیة

 أعمال الصیانة الشاملة للمعھد الدیني الجعفري 
 

 BMD-22/0010 5 مناقصة

  33,271.591 
 

UNIVERSAL LABORATORIES 
(BAHRAIN)  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

جھزة المخبریة لمجموعة مراقبة جودة المیاه المعالجة أدارة  معایرة وصیانة األ 
 ل وصیانة الصرف الصحيیتشغ

 

 SES-21/0034 6 مناقصة

  196,689.000 
 

TASHREEQ ENGINEERING CO 1 

  196,689.000 
 

EURO GROUP FOR ENGINEERING 
CONSULTANCY FOREIGN BRANCH 
COMPANY  

2 

  المجموع (د.ب.):  393,378.000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 یة ألعمال تصامیم الطرق في القرىسالخدمات االستشاریة الھند
 

 RDS-21/0062   7 مناقصة

  274,435.279 
 

SARAB CONTRACTING EST.  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

مدرسة بوري  أعمال الصیانة الشاملة لمدرسة الرفاع الغربي االبتدائیة للبنات و 
 االبتدائیة للبنات 

 

 BMD-22/0009 8 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 2,229,083.210

 وزارة الخارجیة 

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

USD 3,156,000.000 1,192,968.000* 
 

PAULA CASSIA GALVAO & 
MAKHEIROS DA FRANCE 

1 
 

 TB/31894/2022 1 مناقصة لرئیس بعثة مملكة البحرین في برازیلیا نشراء سك الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  84,386.000 
 

SHELBURNE HOTEL & SUITES 1 
 

للجمعیة العامة لألمم   76الدورة ال تكالیف إقامة وفد وزارة الخارجیة المشارك في الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 2022سمبر ی د 31لغایة  2022سبتمبر   8المتحدة في نیویورك 

 

 TB/32213/2022 2 مناقصة

  24,314.330 
 

 1 شركة ضمان 
 

 TB/32280/2022 3 تجدید  2023-2022التأمین الصحي لموظفي بعثة مملكة البحرین في أبو ظبي لعام  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  233,420.000 
 

NATIONAL HOTELS COMPANY 
B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

1 
 

دیسمبر   31الى 2022یولیو   1ابرام عقد ایجار في برج الدبلومات للفترة من  ات والمزایدات واالستثمار مالخد
2024 

 TB/32212/2022 4 مناقصة

  43,832.500 
 

 1 الجنیبي العالمیة للسیارات ش.م.م 

  25,610.000 
 

 2 شركة الزواوي للتجارة ش.م.م 

  المجموع (د.ب.):  69,442.500
 

 2022شراء سیارة مرسیدس وبي ام بلیو لبعثة مملكة البحرین في مسقط لعام  والمزایدات واالستثمار  الخدمات
 

 TB/32304/2022 5 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,604,530.830

 وزارة الصحة 

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

  572,634.480 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

1 
 

 MOH/014/2017 1 تجدید  تزوید غازات طبیة لمدة سنتین  المواد والمعدات

  229,532.160 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 توفیر ادویة   الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 ECULIZUMAB 300MG/30ML 

 TB/32288/2022 2 مناقصة
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 11 من 9 صفحة
 

 

  144,330.940 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الھندسیة

 أعمال الصیانة الشاملة للمعھد الدیني الجعفري 
 

 BMD-22/0010 5 مناقصة

  33,271.591 
 

UNIVERSAL LABORATORIES 
(BAHRAIN)  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

جھزة المخبریة لمجموعة مراقبة جودة المیاه المعالجة أدارة  معایرة وصیانة األ 
 ل وصیانة الصرف الصحيیتشغ

 

 SES-21/0034 6 مناقصة

  196,689.000 
 

TASHREEQ ENGINEERING CO 1 

  196,689.000 
 

EURO GROUP FOR ENGINEERING 
CONSULTANCY FOREIGN BRANCH 
COMPANY  

2 

  المجموع (د.ب.):  393,378.000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 یة ألعمال تصامیم الطرق في القرىسالخدمات االستشاریة الھند
 

 RDS-21/0062   7 مناقصة

  274,435.279 
 

SARAB CONTRACTING EST.  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

مدرسة بوري  أعمال الصیانة الشاملة لمدرسة الرفاع الغربي االبتدائیة للبنات و 
 االبتدائیة للبنات 

 

 BMD-22/0009 8 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 2,229,083.210

 وزارة الخارجیة 

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

USD 3,156,000.000 1,192,968.000* 
 

PAULA CASSIA GALVAO & 
MAKHEIROS DA FRANCE 

1 
 

 TB/31894/2022 1 مناقصة لرئیس بعثة مملكة البحرین في برازیلیا نشراء سك الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  84,386.000 
 

SHELBURNE HOTEL & SUITES 1 
 

للجمعیة العامة لألمم   76الدورة ال تكالیف إقامة وفد وزارة الخارجیة المشارك في الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 2022سمبر ی د 31لغایة  2022سبتمبر   8المتحدة في نیویورك 

 

 TB/32213/2022 2 مناقصة

  24,314.330 
 

 1 شركة ضمان 
 

 TB/32280/2022 3 تجدید  2023-2022التأمین الصحي لموظفي بعثة مملكة البحرین في أبو ظبي لعام  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  233,420.000 
 

NATIONAL HOTELS COMPANY 
B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

1 
 

دیسمبر   31الى 2022یولیو   1ابرام عقد ایجار في برج الدبلومات للفترة من  ات والمزایدات واالستثمار مالخد
2024 

 TB/32212/2022 4 مناقصة

  43,832.500 
 

 1 الجنیبي العالمیة للسیارات ش.م.م 

  25,610.000 
 

 2 شركة الزواوي للتجارة ش.م.م 

  المجموع (د.ب.):  69,442.500
 

 2022شراء سیارة مرسیدس وبي ام بلیو لبعثة مملكة البحرین في مسقط لعام  والمزایدات واالستثمار  الخدمات
 

 TB/32304/2022 5 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,604,530.830

 وزارة الصحة 

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

  572,634.480 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

1 
 

 MOH/014/2017 1 تجدید  تزوید غازات طبیة لمدة سنتین  المواد والمعدات

  229,532.160 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 توفیر ادویة   الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 ECULIZUMAB 300MG/30ML 

 TB/32288/2022 2 مناقصة

   
 

 11 من 10 صفحة
 

 

  14,553.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

)  31توفیر خدمات الحراسة األمنیة لمركز حالة بو ماھر الصحي بالمحرق لمدة ( الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 شھر. 

 MOH/104/2015 3 تمدید

  8,505.000 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 دسیةن الھ

 TB/29024/2020 4 تجدید  96/2018طلب الموافقة على تجدید عقد 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 825,224.640

 األوقافوزارة العدل والشئون اإلسالمیة و

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

  270,072.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

حارس أمن لوزارة العدل و الشئون اإلسالمیة و   16حاجب و عدد   36توفیر عدد  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 األوقاف

 

 1 2022-2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 270,072.000

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # لعطاء الفائز ا دینار بحریني عمالت أخرى 

  80,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

 توفیر وتركیب العازل المائي الحراري للمباني التابعة للوزارة  واد والمعداتالم
 

 RFP/MLSD/2022/21 1 مناقصة

       :يمجموع الترسیات بالدینار البحرین 80,000.000

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 # قم المناقصةر النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  57,868.800 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 HFR/01/2017 1 تجدید  CFSاستشاریین للنظام المالي المركزي  3االستعانة بعدد 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 57,868.800

 وزارة المواصالت واالتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  نار بحرینيدی عمالت أخرى 

  34,485.000 
 

AFFNO MIDDLE EAST 1 
 

 MTT/ISD/07/2021 1 ناقصةم تطویر نظام تسجیل السفن الصغیرة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  79,900.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

  -تجھیز شالیھ لمعرض البحرین الدولي للطیران بمعرض فانبروا الجوي في لندن دات واالستثمار الخدمات والمزای 
 2022المملكة المتحدة 

 

 MTT/BIAS/20/2022 2 مناقصة

  137,768.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 لجدید لوزارة المواصالت واالتصاالت المتطلبات التقنیة للمبنى الرئیسي ا الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 MTT/ISD/03/2021  3 مناقصة

  160,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

رضیة للطائرات المشاركة بمعرض البحرین الدولي  توفیر خدمات المناولة األ الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 2022للطیران 

 MTT/BIAS/03/2022 4 مناقصة

     مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 412,153.000
 

  

   
 

 11 من 11 صفحة
 

 

 وزارة شئون البلدیات والزراعة

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

  1,002,000.000 
 

 1 شركة كلین داون ذ.م.م 
 

 تنظیف خزانات الصرف الصحي للمناطق التابعة لبلدیة المنطقة الشمالیة مناقصة  الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

 MUN/Nam/20/2021  1 مناقصة

  1,498,098.800 
 

BEHBEHANI BROS 1 
 

 لا بناء وتورید قارب مسح بحثي جدید لمشروع رم المواد والمعدات
 

 MUN-AG-59-2021-23 2 مناقصة

  1,033,074.000 
 

Y.K ALMOAYYED & SONS 1 
 

 TB/32115/2022 3 تجدید  عقد إنتفاع شركة یوسف خلیل المؤید بمنطقة غرب سوق المنامة المركزي  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  48,502.080 
 

 1 مایكروسنتر 
 

 TB/9803/2009 4 تجدید  ESRI ARCGISة تراخیص برامج  ن صیا الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  1,475,283.391 
 

EMAAR ENGINEERING  1 
 

 MUN/SAM/A11/2021  5 مزایدة استثمار جزء من عقار ممشى االستقالل  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  64,350.000 
 

MILLET ENGINEERING 1 
 

 1204استشاریة إلنشاء حدیقة نباتیة في مدینة حمد مجمع  تاخدم الخدمات والمزایدات واالستثمار 
 

-MUN-CMS-P-15 مناقصة
2021-M1 

6 

  47,647.514 
 

SIEMENS LTD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

في قصر  3و 2مشاریع صیانة المباني مرحلتي الترقیة األساسیة لنظام المراقبة 
 القضیبیة 

 BMD-21/0030 7 مناقصة

  295,200.400 
 

ENVIRONMENT ARABIA 
CONSULTANCY SERVICES 

1 
 

 TB/32132/2022 8 مناقصة مشروع الدراسة البیئیة األولیة للمدن الخمس الجدیدة الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  1,170,672.000 
 

 1 بحرین) اللدز ا(ماكدون  الشركة العالمیة للتنمیة
 

 9 441221/2020و ش ب/ مزایدة مة ونالدز من العقار الكائن بمنطقة بوغزال في المنادید عقد انتفاع ماكد مت  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

  40,000.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 
 

 MUN/AGR/58/2022 10 مناقصة صیانة العالمات البحریة االرشادیة في المیاه االقلیمیة بمملكة البحرین  الخدمات والمزایدات واالستثمار 

       :مجموع الترسیات بالدینار البحریني 6,674,828.185

 وزارة شئون الشباب والریاضة 

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

  557,286.600 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 یدة بنادي البدیعنشاء صالة ریاضیة جدا
 

 RFPMYS/16/2021  1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 557,286.600
 

           

 * مبلغ الترسیة األصلي بالعملة األخرى. 
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

 اإعالن رقم )80( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حل وت�سفية �سركة )نت كمبيوتك ذ.م.م(

وحتويلها اإىل موؤ�س�سة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )بيكر تيلى جيه اف �شى ذ.م.م(، 

نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم  )نت كمبيوتك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم: 

ال�شيد / ح�شين علي  وتعيين  ت�شفيًة )اختياريًة(  �شركة )نت كمبيوتك ذ.م.م(  ت�شفية  )1-101799(، طالبًة 

ميرزا �شلمان اإبراهيم، م�شفيًا لها، وتحويل قيدها بما فيه من اأ�شول وموجودات اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد 

/ ميثم علي اإبراهيم اأحمد عبداهلل.

وبهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�ص المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�ص المادة )335( من ذات القانون، ُيخطر الم�شفي 

جميع دائني ال�شركة لتقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

ح�شين علي ميرزا �شلمان اإبراهيم

)+973(  33020456 

HUSAIN.EBRAHIM@BTBAHRAIN.COM


