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الشركة المتقدمة بأقل عطاء أقل عطاء العطاءاتنوع المناقصةوصف المناقصةالجهة

175,500Universal Electro Engineering 2عامةمفاتيح كهربائيةإدارة المخازن المركزية

223,200Khayber Trading CO W.L.L 3عامةمحوالت كهربائيةإدارة المخازن المركزية

21,642King Enterprise WLL 8عامةصمامات مياهإدارة المخازن المركزية

60,000Madar Arts Production 3عامةمناقصة شراء األلعاب النارية لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمال وان 2017حلبة البحرين الدولية

0-   5محدودةايفاف المصنع الرئيسي للغاز رقم 11 للفحص الدوري واعمال الصيانة الرئيسيةشركة غاز البحرين الوطنية

75,600Khaled A.latif Electrical Construction 1محدودةمنسق القوى والمرافق لمشروع تحديث المصفاة )BMP(شركة نفط البحرين

152,817Ahmed Mansoor Al A’ali 5عامةتوفير مثبت أثقال لقسم تثبيت األثقالشركة نفط البحرين

169,915Bahrain Workshop Company W.L.L 3عامةأعمال الصيانة والتصليح لحواجز إزالة الشوائب في الممرات المائيةشركة نفط البحرين

Advanced Technology Energy Equipment 27,013 4عامةالتزويد والتركيب لنظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة ومثبتات الجهد لمحطة ) FCCU (شركة نفط البحرين
Trading EST

Srilankan AirLines LTD-   1محدودةالدعم الفني للطائرات بمطار باندارانايكا الدولي )كولومبو( سريالنكاطيران الخليج

62,900CITYNOEN MIDDLE EAST W.L.L 3عامةتجهيز جناح مملكة البحرين لمعرض لندنهيئة البحرين للسياحة والمعارض

طرح مناقصة دولية لعمل دراسة جدوى شاملة لتطوير منطقة شارع الغوص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض
85,000AECOM Middle East Limited 4عامةالمحرق

816,000EMCO W.L.L 1عامةتزويد وتركيب نظام متكامل لعدادات المياه الذكية بمنطقة قاللي، الدير وسماهيج.هيئة الكهرباء والماء

12,355Gulf Global Business Consultants 1محدودةتزويد قطع غيار للتوربينات الغازية رقم 10 و11 بمحطة الرفاعهيئة الكهرباء والماء

790,734GRID Solutions SAS FOREGIN Branch 4محدودةاعمال التوسعات للمفاتيح والمعدات في محطات قائمة جهد 220 كيلو فولتهيئة الكهرباء والماء

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
365,000Yateem Airconditioning W.L.L 1محدودةمشروع صيانة األجهزة الكهربائية الميكانيكية بقصر القضيبيةالعمراني )األشغال(

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
Al moayyad Contracting W.L.L.186,335 3عامةأعمال صيانة النافورة وقاعة العرض في صرح الميثاق الوطني – الصخيرالعمراني )األشغال(

0-   24عامةتزويد مواد طبية مساندةوزارة الصحة

استبدال خزان الماء للغاليات البخارية وأعمال ميكانيكية أخرى في وحدة المعدات وزارة الصحة
34,360Mohammad Jalal & Sons Technology 3عامةالرئيسية بمجمع السلمانية الطبي

19,950AL A’ali Engineering Consultans 4عامةخدمات استشارية لبناء مركز الزالق الشبابي وزارة شئون الشباب والرياضة

مصر تدرس إعادة فرض ضريبة الدمغة على معامالت البورصة
§القاهرة - رويترز

] قال مصدران مطلعان في وزارة المالية 
مصر  إن  )الخميس(،  أمس  »رويترز«،  لـ 
على  الدمغة  بضريبة  العمل  إعادة  تدرس 
معامالت البورصة بعد أن جمدتها في العام 

.2014
اتفاق  تفاصيل  كشفت  أن  بعد  هذا  يأتي 
للحصول  الدولي  النقد  صندوق  مع  مصر 
أن  دوالر،  مليار   12 بقيمة  قرض  على 
على  ضريبة  إما  بتطبيق  تعهدت  الحكومة 
ضريبة  أو  للبورصة  مالية  الرأس  األرباح 
ال  موعد  في  البورصة  معامالت  على  دمغة 

يتجاوز السنة المالية 2017 - 2018.
إعالن  تم  الذي  القرض  اتفاق  ويهدف 
دفعة  إعطاء  إلى  األربعاء  يوم  تفاصيله 
لالقتصاد المصري الذي تضرر بفعل سنوات 

من االضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
تحدثا  اللذين  المصدرين  أحــد  وقــال 
اسميهما:  نشر  عدم  بشرط  »رويترز«  لـ 
معامالت  على  دمغة  ضريبة  فرض  »ندرس 
البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة 
العمل بضريبة األرباح الرأس مالية المؤجلة 

منذ مايو/ أيار 2015«.
ولم يحدد الموعد المستهدف إلعادة العمل 

بضريبة الدمغة. 
على  دمغة  ضريبة  فرضت  مصر  وكانت 
البائع والمشتري في معامالت البورصة في 
مليون   350 من  أكثر  وجمعت   2013 مايو 
جنيه )18.5 مليون دوالر( منها قبل أن توقف 

عشرة  بنسبة  ضريبة  وتفرض  بها  العمل 
واألرباح  النقدية  التوزيعات  على  المئة  في 

الرأس مالية في يوليو/ تموز 2014.

المستثمرين  من  قوية  اعتراضات  وبعد 
في  الحكومة  جمدت  السوق  على  والقائمين 
الرأس  األرباح  بضريبة  العمل   2015 مايو 

 .2017 أيار  مايو/  حتى  عامين  لمدة  مالية 
وقرر المجلس األعلى لالستثمار الحقاً تمديد 

العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

»اآلن  المالية:  بوزارة  آخر  مصدر  وقال 
على  الضريبة  لفرض  المناسب  الوقت  هو 
الضريبة  البورصة وهي في أفضل حاالتها. 
السابقة  النسبة  من  بكثير  أعلى  ستكون 
أحجام  اآلن  ندرس  األلف.  في  واحد  وهي 
تكون  حتى  البورصة  معامالت  وقيم 

الضريبة عادلة«.
هاتفي  اتصال  في  سامي  شريف  وقال 
يتعلق  جديد  تشريع  »أي  »رويترز«:  مع 
وفقاً  فيه  رأيها  أخذ  من  البد  الهيئة  بأنشطة 
ضريبة  )في  رأينا  أحد  يأخذ  لم  للقانون. 

الدمغة( ». 
نوفمبر/  في  الصرف  سعر  تحرير  ومنذ 
المصرية  البورصة  تشهد  الثاني  تشرين 
إلى  فيها  وصلت  قوية  صعود  موجة 

مستويات تاريخية.
هيرميس  في  البحوث  قطاع  رئيس  وقال 
سلبي  تأثير  أي  إن  الدين  شمس  أحمد 
إلعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معامالت 

البورصة سيكون قصير األجل.
على  كبيرة  تكون  لن  »الكلفة  أن  وأضاف 

المشتري«.
المقيدة في بورصة  الشركات  ويبلغ عدد 
شركة   270 من  أكثر  النيل  وبورصة  مصر 
حق  لهم  الذين  المستثمرين  عدد  ويبلغ 
التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر 
مرة  يتداولون  الذين  المتعاملين  عدد  لكن 
واحدة سنوياً على األقل يبلغ ما بين 80 ألفاً 

و100 ألف مستثمر.

البورصة المصرية

تجهيز جناح في معرض لندن بقيمة 63 ألف دينار

دراسة تطوير منطقة الغوص في المحرق بقيمة 85 ألف دينار لهيئة »السياحة«
§المنامة - عباس المغني 

] فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس الخميس 
حكومية،  مناقصة   20  ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
تنافست عليها شركات القطاع الخاص، بتقديم 83 عطاًء، 

توفر لها أرباحاً مجزية.
للسياحة  البحرين  لهيئة  المناقصات  مجلس  وفتح 
البحرين  مملكة  جناح  تجهيز  مناقصة  والمعارض 
دينار،  ألف   63 نحو  عطاء  أقل  وبلغ  لندن،  لمعرض 
مقدم من شركة CITYNOEN MIDDLE EAST W.L.L، فيما 

لمناقصة   AECOM Middle East Limited تقدمت شركة 
عمل دراسة جدوى شاملة لتطوير منطقة شارع الغوص 

في المحرق بأقل العطاءات بمبلغ 85 ألف دينار.
مناقصة  الدولية  البحرين  لحلبة  المجلس  وفتح 
الكبرى  البحرين  جائزة  لسباق  النارية  األلعاب  شراء 
3 شركات، وبلغ  2017، وتنافست عليها  للفورموال وان 
 Madar Arts شركة  من  مقدم  دينار  ألف   60 عطاء  أقل 
دينار  ألف   122 نحو  عطاء  أكبر  بلغ  فيما   ،Production

.Bahrain Gate Fireworks مقدم من شركة
لمناقصة  الفنية  بعطاءاتها  شركات   5 وتقدمت 

المصنع  بإيقاف  المتعلقة  الوطنية  البحرين  غاز  شركة 
الرئيسي للغاز رقم 11 للفحص الدوري وأعمال الصيانة 

الرئيسية.
البلديات  وشئون  األشغال  لوزارة  المجلس  وفتح 
مناقصتين،  ــال(  ــغ )األش العمراني  والتخطيط 
الكهربائية  األجهزة  صيانة  مشروع  مناقصة  األولى 
الميكانيكية بقصر القضيبية وتقدمت لها شركة واحدة 
ألف   365 بمبلغ   Yateem Airconditioning W.L.L وهي 
دينار. أما المناقصة الثاني فهي أعمال صيانة النافورة 
الصخير،   - الوطني  الميثاق  صرح  في  العرض  وقاعة 

 186 نحو  عطاء  أقل  وبلغ  شركات،   3 عليها  وتنافست 
 Al moayyad Contracting شركة  من  مقدم  دينار  ألف 

.W.L.L
وفتح المجلس لشركة نفط البحرين أربع مناقصات، 
وهي: مناقصة منسق القوي والمرافق لمشروع تحديث 
لقسم  أثقال  مثبت  توفير  مناقصة   ،)BMP( المصفاة 
والتصليح  الصيانة  أعمال  مناقصة  األثقال،  تثبيت 
ومناقصة  المائية،  الممرات  في  الشوائب  إزالة  لحواجز 
المنقطعة  التزويد والتركيب لنظام إمدادات الطاقة غير 

.)FCCU( ومثبتات الجهد لمحطة


