
  

   1441شعبان   23الموافق  2020ابريل  17الجمعة   11332العدد 

  ألف دينار لبناء محطة أرضية وإطالق أول قمر اصطناعي 286

  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أظهرت بيانات مجلس المناقصات والمزايدات، أمس الخميس، تقدم
)، وإطالق قمر اصطناعي مكعب، وتنافس على U3بمناقصة لتنفيذ مشروع بناء محطة أرضية مصغرة ( 

دينار   ألف 286) بعطاء بلغت قيمته JSC Glavkosmosشركات تقدمت بأقل عطاء شركة ( 3المناقصة  
  . بحريني

إطالق أول قمر  -2014التي تأسست في العام  -وفقاً لخطة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء  البحرين وتستهدف
  وازنة المالية أو الكوادر الفنية البحرينية المؤهلة.، سواء من خالل الم2020صناعي في نهاية  

ومن ضمن صلب استراتيجيات الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بناء محطة أرضية والعمل على بناء أقمار  
صناعية، كما تتضمن العمل على خلق كوادر قادرة على تحليل البيانات والصور الفضائية وتوفير  

قطاع الخاص بناء على احتياجاتهم, في سياق آخر، شهدت جلسة المعلومات للجهات الحكومية وال
المناقصات ليوم أمس تراجعاً في تلقي عطاءات المناقصات الحكومية لألسبوع الثاني على التوالي؛ إذ أدرج 

مناقصة ومزايدتين لجهات حكومية مختلفة، تعذر فتح غلبياتها لعدم تلقي    12في جلسة فتح العطاءات  
مناقصات فقط، ويعزى ذلك إلى التدابير االحترازية التي تتخذها    7ها، وتم فتح عطاءات عطاءات مالية ل

معظم الشركات للعمل عن بعد، واستمرار سريان قرار غلق بعض المحالت التجارية بسبب تفشي فيروس 
 6  مناقصات حكومية، طرحتها  7عطاًء قدمت لـ 27كورونا المستجد, وفتح مجلس المناقصات خالل الجلسة 

ألف دينار بحريني, وتصدرت الجلسة من حيث  663جهات حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 
عدد المناقصات المطروحة وزارة المواصالت واالتصاالت التي تقدمت بمناقصتين لتشييد مرافق مؤقتة  

  لقادم».لمعرض البحرين الدولي للطيران، وتفعيل التحكم األمني بشبكة الوزارة «الجيل ا

وطرحت شركة نفط البحرين «بابكو» مناقصة لتوفير الفتات إعالنية رقمية في محطات «بابكو» للوقود 
سنوات (عوالي، السايح، المعامير، مدينة سلمان)، وتقدمت للمناقصة مجموعة أورجن ميديا   5الجديدة لمدة  

)ORANGE MEDIA GROUP نار بحريني.ألف دي 124) بعطائها الوحيد الذي بلغت قيمته  

كما تقدم كل من أكاديمية الخليج للطيران، الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، المخازن المركزية، ووزارة  
  األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بمناقصة واحدة لكل منها.



  


