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 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/03/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/03/2020 
 

  

         

            

 الجهاز الوطني لإليرادات

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  18,144.000 
 

SECURE ME 1 

 

ير يرغب الجهاز الوطني لإليرادات دعوة الشركات المحلية ذات العالقة بتوف الخدمات والمزايدات واالستثمار
راسل م 6د القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوفير خدمة المراسلين عد

 ة وحدةبحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات الجهاز ، بعقد لمدة سن

 NBR/03/2019 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,144.000

 الشركة العامة للدواجن

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  379,000.000 
 

DELMON POULTRY CO 1 

 

 GPC- 6/2019 1 مناقصة اج بيضطن علف دج 2,774توريد  المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 379,000.000

 الشركة القابضة للنفط والغاز

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  5,666.625 
 

GLOBAL BANKING CORPORATION 
B.S.C. 

1 

 

 TB/27466/2019 1 أمر تغييري SOLE SOURCE LEASE FOR COMMERCIAL OFFICE النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,666.625

        

 بدالة انترنت البحرين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  26,444.227 
 

BNET B.S.C 1 

 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الهندسية

ي بين مركزSTM-4 1Gتجديد وترقية اتفاقية خدمة الربط المحلي من سعة 
 JUFFAIR NOCوالجفير  SEEF NOCعمليات البدالة في السيف 

 TB/27876/2019 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 26,444.227



   

 

 10 من 2 صفحة
 

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # اء الفائزالعط دينار بحريني عمالت أخرى

  22,025.000 
 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 EB-2019-E 03 1 مناقصة تعيين ماسح الكميات لمشروعي دفان بندر الساية ودانات الساية

  73,206.320 
 

BYRNE LOOBY PARTNERS  1 

 

اءات واالستشارات اإلنش
 الهندسية

 EB/2019/E-1 2 مناقصة طرح مناقصة تعيين استشاري لالشراف على اعمال الدفان في بندر الساية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 95,231.320

 بنك البحرين للتنمية

 # قصةرقم المنا النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  2,355,094.000 
 

TATA CONSULTANCY SERVICES 1 

 

 RFP/BDB/2020/1 1 مناقصة توفير الحلول المصرفية الرقمية والخدمات المهنية للتنفيذ والدعم الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,355,094.000

 بورصة البحرين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ار بحرينيدين عمالت أخرى

  162,864.000 
 

NASDAQ 1 

 

ن تجديد عقد الصيانة والدعم الفني لنظام التداول الرئيسي لبورصة البحري الخدمات والمزايدات واالستثمار
NASDAQX-STREAM 

 1 24/2019م ح/ تجديد

  1,266.970 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 

 

 BHB/2019/1 2 أمر تغييري لتأمين الصحي والتامين على الحياة لموظفي بوصة البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 164,130.970

 بوليتكنك البحرين

 # رقم المناقصة لنوعا الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  23,011.842 
 

AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BP/007/2017 1 تمديد أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,011.842

 جامعة البحرين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # الفائز العطاء دينار بحريني عمالت أخرى

  57,850.500 
 

ARABIAN ADVANCED SYSTEMS - 
NASEEJ 

1 

 

 TB/22769/2016 1 مناقصة توفير رخصة بوابة المكتبة األلكترونية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 90,000.000 34,020.000* 
 

ARABIAN ADVANCED SYSTEMS - 
NASEEJ 

1 

 

 TB/22697/2016 2 تجديد الصيانة السنوية لنظام سيمفوني الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 91,870.500

 حلبة البحرين الدولية
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 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  1,167,845.000 
 

GULF HOTELS GROUP - GULF 
HOTEL 

1 

 

 BIC/18/2019 1 مناقصة خدمات الضيافه والتموين لحلبه البحرين   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,167,845.000

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

 # رقم المناقصة النوع الموضوع اعالقط # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  390,670.537 
 

AHQ HOLDING COMPANY W.L.L. 1 

 

 جار مقر جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة البحرينالعقارياستئ -  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 لالستثمار 

 يجار مع مبنى آركبيتا عقد اإل- 

 TB/18660/2014 1 تجديد

  93,684.014 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

أعمال تحضيرية  –شرق" الكائن في منطقة المحرق  –مشروع تطوير "سعادة 
 للموقع

 EDAMAH/ES/109/2019 2 مناقصة

  4,562.250 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 

 

 EDAMAH/PM/047/2019 3 أمر تغييري خدمات األمن والسالمة بمنطقة بالج الجزائرتوفير  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 488,916.801

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  172,475.000 
 

KARTEC SERVICES 1 

 

 TB20001 1 مناقصة يدلتزوتوفير أعمال الصيانة الكهربائية لمحطات الوقود التابعة لشركة بابكو ل النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 172,475.000

 شركة تطوير للبترول

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  7,267.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 

 

 TB/28349/2020 1 تمديد PROVISION OF WASTE RECYCLING SERVICES والمعدات المواد

  648,919.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 

 

 - PROVISION OF CORE CUTTING SERVICES النفط
RFP/TATWEER/251/2019 

 TP-332-2018 2 مناقصة

  310,681.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

 

 RFP/Tatweer/37/2017  3 تجديد خدمات عوازل لآلبار ذو الحفر المغلفة و الغير مغلفة المواد والمعدات

  849,075.000 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 

 

 RFP/Tatweer/48/2017 4 تجديد توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه المواد والمعدات

  566,038.000 
 

AL MANSOORI PETROLEUM 
SERVICES  

1 

 

 DEEP PENETRATION TUBING CONVEYED النفط
PERFORATION ( TCP ) SERVICES 

 RFP/Tatweer/40/2017 5 تجديد

  1,830,189.000 
 

AL MANSOORI WORKOVER 
SERVICES W.L.L 

1 

 

 PROVISION OF WORKOVER RINGS WITH النفط
ASSOCIATED EQUIPMENT AND SERVICE  

 CO-262-2013 6 تجديد

  73,144.000 
 

STREAM-FLO INDUSTRIES LTD (SFI) 1 

 

 CALL-OFF PURCHASE AGREEMENT FOR SUPPLY النفط
STREAM-FLO PARE 

 PA-409-2015 7 تجديد
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  150,943.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 

 

 RFP/Tatweer/34/2017 8 تجديد الطرد المركزي وخدمات محطات الطين السائل ألنشطة النفط والغاز تأجير النفط

  8,962,264.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 

 

 PROVISION OF CEMENTING AND REMEDIAL النفط
CEMENTING STIMULATION SERVICES 

 TB/28334/2020 9 تجديد

  600,000.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 

 

 RFP/Tatweer/43/2017  10 تجديد توفير صهاريج شفط الخدمات والمزايدات واالستثمار

  653,490.500 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 

 

 TP-426-2019 11 مناقصة توريد انواع مختلفه من  GENERIC VALVES المواد والمعدات

       جموع الترسيات بالدينار البحريني:م 14,652,010.500

 شركة مطار البحرين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  3,072,944.000 
 

DHL INTERNATIONAL 1 

 

 ACQUISITION OF BAHRAIN INTERNATIONAL المطار مشاريع
AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY (BIADCO) 

ASSETS 

 TB/26738/2019 1 مناقصة

  678,321.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 

 

منية ة االتوفير خدمات الدعم والصيانة لالجهزة التقنية وانظمة الحماية و االنظم مشاريع المطار
 بمطار البحرين الدولي

 BAC/302/2019 2 مناقصة

  87,300.000 
 

PROJACS INTERNATIONAL CO 1 

 

نشاءات واالستشارات اإل
 الهندسية

تعيين شركة خدمات استشارية لحساب التكلفة لمشروع اعادة تأهيل المبنى 
 الرئيسي لشؤون الطيران المدني

 BAC/303/2019 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,838,565.000

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  1,048,000.000 
 

MCKINSEY & CO 1 

 

المرحلة  - المراجعة االستراتيجية لألعمال االستثمارية والتشغيلية لشركة ممتلكات الخدمات والمزايدات واالستثمار
 األولى

 TC/0023/2019 1 أمر تغييري

       ات بالدينار البحريني:مجموع الترسي 1,048,000.000

 شركة نفط البحرين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  363,555.000 
 

AQUA CHEM TRADING  1 

 

 SUPPLY OF METHYDIETHANOLAMINE (MDEA) AND النفط
DIETHANOLAMINE (DEA) (TSD) 

 Q194000020 (53) 1 مناقصة

USD 180,000.000 68,040.000* 
 

MARSH LTD 1 
 

 T070177 A 2 تجديد الغطاء التأميني للشركة النفط

  4,580.000 
 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE CO 1 

 

 T070177 A 3 تجديد الغطاء التأميني للشركة النفط

  47,000.000 
 

INOBITS ME FZ 1 

 

 MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR K2 النفط
BLACKPEARL AND SMARTFORMS WORKFLOW 

SOFTWARE  

 TB/28372/2020 4 تجديد



   

 

 10 من 5 صفحة
 

  75,000.000 
 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 1 

 

 T13493(24) 5 مناقصة 2023الي  2020توفير خدمات تعيين مدققين خارجيين للفتره من  النفط

  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) 6 تجديد

  181,400.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

 

 T180150 (19) 7 مناقصة تقديم خدمات التنظيفات في مستشفى العوالي النفط

  10,700.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 T180080 )ITD( 8 أمر تغييري ( سنوات3تقديم برمجيات فييم المتكاملة بعقد دعم وصيانة لمدة ثالث ) النفط

USD 900,500.000 340,389.000* 
 

ASPEN TECHNOLOGY INC 1 
 

 PROVISION OF HYSIS SOFTWARE LICENCE AND النفط
SOFTWARE MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES 

 T130188 9 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,102,064.000

 شركة هال بحرين للضيافة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  550,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 

 

 RFP/HALA/01/2018 1 تجديد خدمات التموين لقاعات هال بحرين في مطار البحرين الدولي مشاريع المطار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 550,000.000

 شئون الجمارك

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  59,577.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 

 

 TB/24063/2017 1 تجديد التعاقد مع شركة انتركول لصيانة أجهزة الكشف باألشعة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 59,577.000

 طيران الخليج

 # رقم المناقصة النوع لموضوعا القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

USD 10,529.000 3,979.962* 
 

MESSIER GOODRICH 1 
 

 A321NEO- MAIN WHEEL AND CARBON SUPPLY الطيران
AGREEMENT 

 TB/27091/2019 1 مناقصة

  112,558.000 
 

IGA AUTHORITIES 1 

 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT الطيران
AT YANI HAVALIMANI INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28339/2020 2 تجديد

  33,740.000 
 

THE RAVIZ KADAVU RESORT 1 

 

 ,CREW HOTEL ACCOMMODATION IN CALICUT (CCJ) الطيران
INDIA 

 TB/27121/2019 3 تجديد

  1,610,344.000 
 

SWISSPORT OMAN SERVICES GHA 1 

 

 APPOINTMENT OF GROUND HANDLING AGENT الطيران
(GHA) AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT (MCT) 

 BTB 4-1991-06-19 مناقصة

  49,117.000 
 

UNITED AIRPORT GEORGIA LLC 1 

 

 AVIATION SERVICES AT TBILISI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT 

 TB/23511/2017 5 تجديد

  1,529,711.000 
 

SWISSPORT INTERNATIONAL 1 

 

 GROUND HANDLING SERVICES AT EL QASSIM الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28088/2019 6 مناقصة



   

 

 10 من 6 صفحة
 

  53,661.000 
 

ALMOAYYED INTERIORS 1 

 

 BTB 7-1931-02-19 مناقصة توريد وتركيب أثاث مصّمم لقاعة الصقر الذهبي لشركة طيران الخليج المواد والمعدات

  157,096.000 
 

ROYAL JORDANIAN AIRLINES 1 

 

 RFT FOR AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT BUGDAD INTERNATIONAL 

AIRPORT BAGDAD (BGW) - IRAQ 

 BTB 8-1628-10-16 تجديد

  10,439.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 

 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT الطيران
AT KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT - 

JEDDAH 

 TB/24101/2017 9 تجديد

  17,797.000 
 

HAWK INTEGRATED SERVICES 
LIMITED  

1 

 

 RENEWAL O BUGGY HAWK INTEGRATED SERVICES الطيران
LTD AGREEMENT AT LONDON HEATHOW 

INTENATIONAL AIPORT (LHR) 

 TB/28432/2020 10 تجديد

  344,647.000 
 

EGYPT AIR 1 

 

 GROUND HANDLING SERVICES AT CAIRO الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT (BELOW THE WING RAMP 

HANDLING ONLY) 

 TB/18977/2014 11 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,923,089.962

 مجلس التنمية األقتصادية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينار بحرينيد عمالت أخرى

  20,375.040 
 

GULF HOTELS GROUP - GULF 
HOTEL 

1 

 

 RFP/11-2019/015 1 مناقصة 2020حجز فنادق خمسة نجوم لضيوف سباق الفورميال وان  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 20,375.040

 معهد اإلدارة العامة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  22,920.000 
 

ALMOAYED DATA GROUP 1 

 

مات لخد اإللكتروني الشامل طلب تجديد التعاقد مع شركة المؤيد لتطوير البرنامج الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المعهد

 TB/27248/2019 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 22,920.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

EUR 183,000.000 89,853.000* 
 

LA BIENNALE DI VENEZIA 1 
 

 TB/28311/2020 1 مناقصة 2020المشاركة في معرض بينالي البندقية لعام  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 89,853.000

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

 # رقم المناقصة عالنو الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  73,500.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 -موسكو  MIITمشروع إنشاء تصنيع تسليم وتفكيك منصة العرض لمعرض 
 روسيا

 BTEA 147/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 73,500.000

 هيئة الكهرباء والماء



   

 

 10 من 7 صفحة
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني ت أخرىعمال

  32,061.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 

 

 PP-ETD 1-146-2019 مناقصة تزويد وحدات نظام التحكم المتكامل في المحطات الفرعية لنقل الكهرباء المواد والمعدات

  64,560.000 
 

CONSOLIDATED ENGINEERING 
COMPANY KHATIB AND ALAMI 

1 

 

 RP-GIS  2-103-2019 مناقصة تزويد الهيئة بمطو ر تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية لمدة عامين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  44,935.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 RP-ISD 3-136-2019 مناقصة SUPPLY AND INSTALLATION OF BLUECOAT SYSTEM والمعدات المواد

  59,979.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PP-ETD 4-075-2019 مناقصة تزويد قطع غيار لوحدات التحكم بمحطات نقل الكهرباء المواد والمعدات

  19,833.333 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 RP-ISD  5-043-2017 تجديد IBM SMART CLOUDتركيب تراخيص تزويد و الخدمات والمزايدات واالستثمار

  19,775.667 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 

 

 RP-ISD 6-185-2016 تجديد سنوات 3مدة ل -تقديم خدمات إدارية لنظام المعلومات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  9,900.000 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 

 

نشاءاتاإل  واالستشارات 
 الهندسية

SUPPLY OF 2 DESKTOP SUPPORT TECHNICIANS  تجديد TB/28486/2020 7 

  28,820.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PP-ETD 8-138-2019 مناقصة تزويد قواطع حماية للمحطات الفرعية لنقل الكهرباء المواد والمعدات

  16,440.000 
 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. 
B.S.C.CLOSED 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مدة لماء فحص وصيانة وإختبار الرافعات العلوية بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء وال
 عامين .

 RP-EPD 9-180-2017 تجديد

  47,620.000 
 

 PAN ARAB TRADING COMPANY 1 

 

 SP/NF/PT-167/10/2019  10 مناقصة ة رأس ابو جرجورشراء مواد كيميائية لمحط المواد والمعدات

  10,019.895 
 

MOHAMMED JALAL CATERING 1 

 

 RM-FRSD 11-038-2017 أمر تغييري تزويد خدمة  تقديم األطعمة لموظفي الهيئة في مواقع مختلفة لمدة عامين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار 353,943.895

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  152,272.620 
 

SEEF PROPERTIES B.S.C 1 

 

 TB/19409/2014 1 دتجدي لمحرقا -استئجار مكاتب كفرع الدارة بطاقة الهوية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,660.600 
 

SECURE ME 1 

 

 iGA/2018/07  2 تجديد توفير خدمات األمن و الحراسة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  69,800.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 

 

 CIO/2014/02 3 تجديد  BACKUP & RECOVERY SOLUTION واالستثمار والمزايدات الخدمات

  12,824.700 
 

KANOO INFORMATION TECNOLOGY 1 

 

 TB/28189/2020 4 تجديد ترخيص برنامج المفتاح االلكتروني الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,007.050 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 EMCVNXعقد صيانة وحدة التخزين العامة 
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS 

 TB/26624/2019 5 تجديد



   

 

 10 من 8 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 322,564.970

 هيئة تنظيم االتصاالت

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  31,046.000 
 

TUV SUD 1 

 

طاع توفير خدمات استشارية تتعلق بإعداد الئحة تنظيمية للفوترة والقياس بق رالخدمات والمزايدات واالستثما
 االتصاالت

 TRA/RFP/2019/069 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 31,046.000

 هيئة تنظيم سوق العمل

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  259,182.720 
 

TASHEELAT CAR LEASING CO 1 

 

 LMRA/2019/06 1 مناقصة سنوات 4أستئجار مركبات خفيفة لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 259,182.720

 وزارة اإلسكان

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # الفائز العطاء دينار بحريني عمالت أخرى

  184,082.940 
 

TECHNICAL CONSTRUCTION CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
 ، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

 HP/25/15 1 أمر تغييري

  180,385.842 
 

M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(C) 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
 ، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

 HP/25/15 2 أمر تغييري

  163,682.620 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 

 

 646و  643، مجمع 128عمارات سكنية، موقع  10أعمال البنية التحتية لعدد   غير مصنف
 في منطقة هورة سند.

 HP/03/10 3 أمر تغييري

  230,103.000 
 

ZAYANI TRAD. 1 

 

لفة إعادة عزل تسرب المياه ألسطح الوحدات والعمارات السكنية في مناطق مخت غير مصنف
 المملكةمن 

 HP/02/10 4 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 758,254.402

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  14,799.960 
 

CLEANCO W.L.L 1 

 

 TB/27966/2019 1 تمديد خدمات النظافة واالستثمارالخدمات والمزايدات 

  91,862.176 
 

BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/19/2019 2 مناقصة مناقصة تجميل واجهه المرفأ المالي

USD 136,478.120 51,588.729* 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

 TB/22181/2016 3 مناقصة ORACLEشراء تراخيص صيانة برنامج  مزايدات واالستثمارالخدمات وال

  23,850.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 

 

 TB/28363/2020 4 تجديد توريد حراس أمن لبلدية المحرق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,724.800 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 

 

 CM/INT/08/2019 5 أمر تغييري مساعدين 8سائقين مركبات ثقيلة و  8تمديد عقد توفير  مات والمزايدات واالستثمارالخد



   

 

 10 من 9 صفحة
 

  118,131.300 
 

 1 شركة ورشة البحرين 

 

 MUN/AG/46/2019 6 مناقصة شراء محرقة جديدة الستخدام المحجر الطبي المواد والمعدات

  9,109.800 
 

ARADOS CAR HIRING 1 

 

 TB/27834/2019 7 تجديد خدمة تأجير سيارات وصهاريج لبلدية المحرق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  15,044.400 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 

 

 TB/27834/2019 8 تجديد خدمة تأجير سيارات وصهاريج لبلدية المحرق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  58,150.000 
 

BAHRAIN MEDIA 1 

 

 MUN/SAM/A20/2019 9 مناقصة جنوبية( من نوع موبيز ببلدية المنطقة ال27مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  2,004,041.235 
 

AZMEEL CONTRACTING COMPANY  1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مدنيةاألعمال ال  -المرحلة االولى  مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري
 ولتكيلوف 220التحضيرية إلنشاء ممرات الخدمات الالزمة لمد خطوط الكهرباء 

 RDS -19/0013 10 مناقصة

  44,970.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

اشد رظام الري لنادي مقاولة أعمال الصيانة لمدة سنتين للمسطحات الخضراء ون المواد والمعدات
 للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الصخير

 BMD-19/0016 11 مناقصة

  34,182.750 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SPO/221/19 12 أمر تغييري المنامة –اعمال تغيير أبواب و شبابيك االلومنيوم لمبنى وزارة الخارجية 

  121,500.000 
 

 1 السيدة/ جليلة السيد جعفر أحمد

 

 TB/9260/2009 1 تجديد استئجار مبنى للمجلس البلدي لبلدية المنامة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  27,000.000 
 

BLUE SCAPE CIVIL & ELECTRO-
MECHANICAL SERVOCES 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MAM/4/2014 2 مزايدة شعبي بمدينة عيسىادارة المحالت الجديدة بالسوق ال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,617,955.150

 وزارة الصحة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  119,788.650 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 

 

 MOH/117/2019 1 مناقصة REPLACE AKU RO SYSTEM @ SMC والمعدات المواد

  67,830.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 

  162,225.000 
 

CLEANCO W.L.L 2 

  92,100.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

3 

  600,930.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 4 

  756,795.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

5 

  المجموع )د.ب.(: 1,679,880
 

 MOH/118/2019 2 مناقصة توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  82,687.500 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MOH/133/2018 3 ناقصةم هدم وإعادة بناء السور الخارجي لمركز البديع الصحي

  40,317.480 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 

 

 GHC-41/2019 4 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المواد والمعدات



   

 

 10 من 10 صفحة
 

  745,922.520 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

 

 GHC-41/2019 5 أمر تغييري  اقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاونالشراء الموحد لمن المواد والمعدات

  567.000 
 

NASSER PHARMACY 1 

 

 GHC-41/2019 6 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المواد والمعدات

  990,401.580 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 

 

 GHC-41/2019 7 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المواد والمعدات

  473,977.980 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 

 

 GHC-41/2019 8 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المواد والمعدات

  12,000.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 

 

تعاقف ف للالموافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية السق المواد والمعدات
/ خدمات نقل المخلفات الطبية الخطرة من  395/2017عقد رقم  -الداخلي

 المواقع الصحية غلى وحدة المعالجة

 TB/26839/2019 9 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,145,542.710

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  121,120.000 
 

SILAH GULF W L L 1 

 

 بوزارة 998ز االتصاالت و خدمة خط نجدة ومساندة الطفل توفير خدمات مرك المواد والمعدات
 العمل والتنمية االجتماعية

 E046/2019 1 مناقصة

  66,600.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 

 

 MOSD/RFP/2016-22  2 تجديد ةجتماعياال توفير حراس أمن مدنيين لحراسة المباني التابعة لوزارة العمل والتنمية الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 187,720.000

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  24,208.800 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/28362/2020 1 تجديد صيانة خوادم النظام المالي المركزي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 24,208.800

 وزارة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  39,274.200 
 

ARADOS CAR HIRING 1 

 

 MIA/20/2016 1 تجديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة  ايدات واالستثمارالخدمات والمز

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 39,274.200
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


