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 تقرير الترسيات الشهريملحق 
 

    

            

          
            

  مجلس التنمية االقتصادية

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

  188,500.000 
 

Pinnacle 1 
 

 ( Pro Modified Drag Racing )رعاية فريق البحرين لسباقات السيارات  واالستثمارالخدمات والمزايدات 
2020 

 TB/28398/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 188,500.000

 جامعة البحرين

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

  80,893.050 
 

 1 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
 

 UOBP/11/2019 1 مناقصة (Firewallتوفير جهاز الجدار الناري ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 80,893.050

  حلبة البحرين الدولية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # الفائزالعطاء  دينار بحريني عمالت أخرى

USD 163,400.000 61,438.400 
 

Cantronic Systems 1 
 

ند التعاقد المباشر لشراء أجهزة طبية (كواشف حرارة) لفحص فيروس كورونا ع مواد ومعدات
 2020 البوابات خالل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان

 TB/28403/2020 1  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 61,438.400

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.

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

  62,784.612 
 

Bahrain Pharmacy 1 
 

 ,Rent and Operate Commercial Shops Facility at Alsayah الخدمات والمزايدات واالستثمار
Maameer, Wadi Hayyan and Seef Service Station  

 TB19004 1  مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 62,784.612
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 شركة تطوير للبترول

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

  58,253,569.000 
 

Petrofac Internatioan Bahrain 1 
 

 ENGINEERING, PROCUREMENT AND النفط
CONSTRUCTION OF PRE-UNAYZAH GAS WELL 

HOOK-UPS, ASSOCIATED PIPELINES AND TIE-INS 
AT GAS DEHYDRATION UNITS. 

 TP-387-2019 1  مناقصة

  1,088,895.000 
 

Chevron Bahrain  1 
 

 Long Term Purchase Agreement for the Supply of النفط
Chevron Oil and Coolant for five (05) years 

RFP/Tatweer/297/2019 مناقصة
  

2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 59,342,464.000

 شركة مطار البحرين

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

  50,400.000 
 

Perceptions Media 1 
 

 Allocating a Copy Writing Agency for Bahrain Airport الطيران
Company 

 BAC/312/2019  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,400.000

  شركة نفط البحرين

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

  200,705.250 
 

Fine Foods 1 
 

 Three (3) Years LTA for Management Snacks and مواد ومعدات
Refreshments 

 1 )24( 12556  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 200,705.250

  الشركة القابضة للنفط والغاز

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

  67,095.000 
 

Protiviti 1 
 

 TB/GEN/20/022 1  مناقصة تقديم خدمات استشارية في مجال التدقيق الداخلي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 67.095.000

  طيران الخليج

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

  4,583,173.280 
 

Global Eagle Entertainment  1 
 

 Appointing Inflight Entertainment Content Service الخدمات والمزايدات واالستثمار
Provider (IFE CSP) 

 BTB 1-2008-07-19 مناقصة

  2,145,571.000 
 

Bird Worldwide Flight Services 1 
 

 ) Ground Handling at Indira Gandhi International Airport الطيران
DEL ) 

 BTB 2-2001-07-19 مناقصة

USD 135,410,000.00 50,914,160.000 
 

Air France Industries 1 
 

 BTB 3-2040-10-19 مناقصة A320 CEO CFM56 %B Engine Maintenance Contract الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 57,642,904.280
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 هيئة الكهرباء والماء

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

  100,000.000 
 

Three Crowns 1 
 

ي القضايا فالخدمات االستشارية والفنية لمتابعة األمور المتعلقة بعملية التحكيم  والمزايدات واالستثمارالخدمات 
 طاقة والمياهالخالفية التعاقدية والفنية بين هيئة الكهرباء والماء وشركة الدور لل

 1 4603/2019/3100 مناقصة

  43,540.000 
 

 1 مواسير البحرين
 

-TC/MM/PT  مناقصة PIPE PVC  مواد ومعدات
071/05/2019 

2 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 143,540.000

 توزارة المواصالت واالتصاال

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

  995,867.459 
 

CITY NEON 1 
 

 BIAS 2020/12/2019 1  مناقصة إعادة تأهيل وتجديد كافة شاليهات معرض البحرين الدولي للطيران الخدمات والمزايدات واالستثمار

  127,680.000 
 

Almoayyed Security  1 
 

 MTT/FRD/01/2019 2 مناقصة إلى البنوك واالتصاالتمناقصة نقل األموال الخاصة بوزارة المواصالت  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,123,547.459

  مجلس الشورى

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

  76,030.080 
 

Batelco 1 
 

 TB/28080/2019 1 مناقصة لشركة بتلكو AWSمشروع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 76,030.080

  وزارة الصحة

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

  155,800.000 
 

Bahrain Pharmacy 1 
 

 TB/28252/2020 1 مناقصة ( MEROPENEM 500 MG/1.Vشراء و توفير دواء مخزن ( مواد ومعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 155,800.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  95,050.000 
 

 1 نيوكاسل للمقاوالت ذ.م.م.
 

تجميل في شارع القدس  الواقع في نطاق أمانة العاصمة اعمال مواد ومعدات  MUN/CM/10/2019 1 مناقصة 

  501,000.000 
 

Media Ways 1 
 

ة من نوع ميجاكوم بمساح 10طرح مزايدة لتشييد وتشغيل مواقع اعالنية عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
)4x3 )  سنوات  5لمدة بمنطقة السيف بمحافظة العاصمة  2819متر بشارع

 ميالدية .

 MUN/CM/A02/2019 2 مزايدة

  4,523,281.618 
 

 1 شركة واباغ بالحصا جي في
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

 SES-18/0018 3 مناقصة تشغيل وصيانة محطة معالجة مياة الصرف الصحي بمدينة سلمان



   
 

 4 من 4 صفحة
 

  188,738.244 
 

 1 شركة مقاوالت المؤيد
 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 CPD-19/0003 4  مناقصة 17 008في الحرم الجامعي بمدينة عيسى : 31تأهيل مبنى 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,308,069.862
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


