
   
 

 18 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/10/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/10/2020 
 

  

         
            

 الجهاز الوطني لإليرادات

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

  664,981.935 
 

SILAH GULF W L L 1 

 

 TB/27239/2019 1 تجديد التعاقد مع شركة صلة الخليج الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 664,981.935

 الشركة العامة للدواجن

 # ناقصةرقم الم النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  1,880,338.000 
 

BOKHOWA GROUP 1 

 

 إنشاء البنية التحتية المركزية لمزارع الدواجن المواد والمعدات

 
 GPC-3/2020  1 مناقصة

  24,570.000 
 

MILLET INTERNATIONAL 

ARCHITECTURE ENG. 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 GPC-4/2020 2 مناقصة انياألشراف على أعمال البناء والتركيب للمب

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,904,908.000

 المجلس األعلى للبيئة

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

  21,627.000 
 

 1 شركة البحرين للمواشي

 

 شهر 27ة ومحمية العرين لمدة توريد دجاج مجمد لمنتز المواد والمعدات

 
 SCE/04/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 21,627.000

 المجلس األعلى للشباب والرياضه

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

  44,928.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 

 

 TB/29207/2020 1 مناقصة استئجار مركبة لنائب سمو رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة دمات والمزايدات واالستثمارالخ

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 44,928.000



   
 

 18 من 2 صفحة
 

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 # قم المناقصةر النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  23,950.000 
 

AL AALI ENGINEERING 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
ة، نوبيالخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لجامع المعامير في المحافظة الج

 مدة العقد هو سنتلن
 HCIA/1-2020 1 مناقصة

  26,600.000 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 

 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الهندسية

 SCIA/4-2020 2 مناقصة اليةالخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لجامع كرزاكان في المحافظة الشم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,550.000

 النيابة العامة

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

  114,172.030 
 

INTEGRATED GULF BIOSYSTEMS 1 

AED 1,513,375.000 151,337.500* 
 

GULF BIO ANALYTICAL CO 2 

  314,995.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

3 

  131,202.000 
 

ADVANCED SCIENCE TRADING  4 

  154,445.550 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 

W.L.L 
5 

  المجموع )د.ب.(: 866,152.080
 

 1 3/2019 مناقصة أجهزة تحليلية ومستلزماتها من المواد االستهالكية المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 866,152.080

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # اقصةرقم المن النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  4,578.288 
 

 1 شركة المزروعي

 

 TB/27705/2019 1 تجديد (BOتجديد عقد التقارير ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  35,122.500 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 

 

 TB/28600/2020 2 تجديد (T4-T5تجديد عقد صيانة خوادم نظام االوراكل ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  61,096.620 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/19604/2014 3 تجديد IBM SOFTWAREصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,094.975 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 تجديد عقد صيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
IBM SUPPORT LINE 

 TB/20296/2015 4 تجديد

  73,438.170 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/20306/2015 5 تجديد IBM MACHINESعقد صيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  10,318.350 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/27706/2019 6 تجديد  NETWORK INFRASTRUCTUREتجديد عقد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       جموع الترسيات بالدينار البحريني:م 213,648.903



   
 

 18 من 3 صفحة
 

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

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

  -335.000 
 

E-BAHRAIN INFORMATION 
TECHNOLOGY 

1 

 

 TB/25465/2018 1 أمر تغييري ( اخصائي حاسب آلي1ر عدد )تجديد عقد توفي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 335.000-

 بنك األسكان

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

  223,230.735 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 

 

-2020توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي بنك اإلسكان والشركات التابعة  مارالخدمات والمزايدات واالستث
2023 

 

 EB/2020/E 01  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 223,230.735

 بنك البحرين للتنمية

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

  79,245.000 
 

MCLEGAN 1 

 

 إعادة تصميم استراتيجية الموارد البشرية لبنك البحرين للتنمية الخدمات والمزايدات واالستثمار

 
 RFP/BDB/2020/04  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 79,245.000

 جامعة البحرين

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

  7,850.000 
 

SECURITY 1 1 

 

 TB/29206/2020 1 تجديد CCTVتجديد عقد صيانة نظام كاميرات المراقبة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  55,680.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 

 

 الفني وصيانة األجهزة وملحقاتها توفير خدمة الدعم الخدمات والمزايدات واالستثمار

 
 UOBP/12/2019 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 63,530.000

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  300,000.000 
 

VERMESSUNG MEIXNER 1 

 

 TB/29212/2020 1 مناقصة 2020مشروع التصوير الجوي لمملكة البحرين لسنة  لطيرانا

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 300,000.000

 حلبة البحرين الدولية

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

  269,500.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 

 

 2018ة توفير مولدات كهربائية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسن المواد والمعدات
 2020إلى 

 BIC/07/2017 1 تمديد



   
 

 18 من 4 صفحة
 

  73,500.000 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 

SECURITY SOLUTIONS 
1 

 

 BIC/01/2020 2 اقصةمن نظام االتصال الداخلي الالسلكي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  305,000.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 

 

ين وسباق جائزة البحر 2020شراء األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني  المواد والمعدات

 2020الكبرى لطيران الخليج للفورمال وان 
 BIC/03/2020  3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 648,000.000

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

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

  343,200.000 
 

 1 شركة يعقوبي الدولية

 

 TB/22150/2016 1 تجديد تجديد عقد االيجار بالعقار الواقع بمنطقة سترة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  66,150.000 
 

 1 شركة التميمي ومشاركوه

 

 Edamah/LGL/102/2019 2 تجديد توفير خدمات قانونية لشركة البحرين لالستثمار العقاري  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  360,000.000 
 

 1 شركة نجمة الخليج للحفالت تضامن بحرينية

 

 TB/26248/2018 3 مزايدة 1671المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  طلب الموافقة للتعاقد الخدمات والمزايدات واالستثمار

  300,000.000 
 

GOLDEN EAGLE HEALTH CLUB 1 

 

 TB/26248/2018 4 مزايدة 1671طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع بعض المستأجرين للعقار رقم  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ت بالدينار البحريني:مجموع الترسيا 1,069,350.000

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.

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

  9,600.000 
 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 

 

 EXTENSION OF EXISTING ATM LEASE AGREEMENT الخدمات والمزايدات واالستثمار

AT TUBLI SERVICE STATION 
 TB/29216/2020 1 مزايدة

  260,017.080 
 

FOOD WORLD  1 

  538,836.000 
 

A. HAKEEM AL SHEMARI TRADING 
W.L.L. 

2 

  المجموع )د.ب.(: 798,853.080
 

، حمد ( محطات خدمة لمدة خمس سنوات )مدينة7تأجير مرافق برادات في سبعة ) الخدمات والمزايدات واالستثمار
 سيف، السنابس، المحرق، السوق المركزي، وادي حيان وتوبلي(.

 

 TB20012  2 مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 808,453.080

 شركة تطوير للبترول

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

  66,440.000 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 

 

 TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE النفط
INHIBITOR – DOWNHOLE INJECTION 

 RFP/Tatweer/312/2019 1 مناقصة

  400,321.000 
 

HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 

 

 TWO (02) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF SCALE النفط
INHIBITOR - SURFACE INJECTION - 

RFP/TATWEER/431/2020  

 TP-468-2019 2 مناقصة

  24,653,497.000 
 

AL MANSOORI WORKOVER 

SERVICES W.L.L 
ر مع بادمة اآلتوريد المعدات والمواد والكوادر الفنية لتوفير معدات الصيانة لخ النفط 1

  RFP/TATWEER/374/2020 -المعدات المرتبطة بها 
 TP-448-2019 3 مناقصة



   
 

 18 من 5 صفحة
 

  31,210,445.000 
 

MB PETROLEUM SERVICES LLC 2 

  المجموع )د.ب.(: 55,863,942
 

  1,489,169.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 

BAHRAIN  
1 

 

 PROVISION OF CENTRIFUGE MUD CHILLER النفط
SERVICES -RFP/TATWEER/377/2020   

 TP-517-2019 4 مناقصة

  2,024,788.000 
 

APEX PLUS CONSTRUCTION 1 

 

 -الخدمات االشرافية والهندسية لعمليات صيانة االبار و التصديع  النفط

RFP/TATWEER/471/2020  
 TP-527-2019 5 مناقصة

  2,441,970.000 
 

PRUDENT SOLUTIONS  1 

 

 جهزةاتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس سنوات لتوريد عناصر مختلفة من األ النفط
   RFP/TATWEER/315/2019-ة السلكي

 TP-483-2019 6 مناقصة

  75,682.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

 

 - SUPPLY OF CHECK VALVE & PLUGS النفط

RFP/TATWEER/480/2020  

 

 TP-581-2020  7 مناقصة

  1,580,024.000 
 

CHAMPIONX GULF LTD 1 

 

 YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF PRODUCTION 2 النفط
DEMULSIFIER 

 RFP/Tatweer/295/2019 8 مناقصة

  455,733.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

 

 RFP/Tatweer/17/2017 9 تجديد PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK SERVICES النفط

  5,459,032.520 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 

INSURANCE CO 
1 

 

 RFP/TWR/2020/4 -توفير التأمين الطبي والتأمين على الحياة  لنفطا

 
 TP-602-2020  10 مناقصة

  105,534.000 
 

BAKER TILLY CONSULTING 1 

 

 PROVISION OF IT GOVERNANCE AND COMPLIANCE النفط
SERVICES - RFP/TATWEER/399/2020 

 TP-557-2020 11 مناقصة

  60,623.000 
 

RESOURCE INSPECTIONS CANADA 
INCORPORATED CO  

1 

 

 توفير خدمات الفحص المختبري النفط

 
 TP-618-2020  12 مناقصة

  150,000.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 

MAINTENANCE 
1 

 

 RFP/Tatweer/59/2017 13 تجديد خدمات التنظيف و التنقيب لدائرة الصيانة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  30,000.000 
 

HAYNES AND BOONE 1 

 

 SERVICE AGREEMENT SA-371-2020 FOR EXTERNAL النفط

LEGAL SERVICES 
 TB/29256/2020 14 تجديد

  90,000.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 

 

 توفير خدمة التحقق من األصول الثابتة ووضع العالمات عليها النفط

 
 RFP/Tatweer/460/2020  15 مناقصة

  5,130,864.000 
 

ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES 

1 

 

 RFP/TWR/2020/16 -خدمات قطع وتثقيب  النفط

 
 TP-600-2020  16 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 75,424,122.520

 شركة مطار البحرين

 # لمناقصةرقم ا النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  356,660.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 

 

 CONSULTANCY SERVICES FOR COSTING DURING الطيران
CONSTRUCTION PHASE FOR THE AIRPORT 

 BAC/115/2014 1 تجديد

  26,700.000 
 

ULTRA ELECTRONICS LIMITED 1 

 

 TB/13049/2010 2 تمديد ULTRA CUSE COMMON USE SUPPORT AGREEMENT الطيران



   
 

 18 من 6 صفحة
 

  99,540.000 
 

I HEART FILM W.L.L 1 

 

 ليتصوير و إنتاج فيلم فيديو لمبنى المسافرين الجديد لمطار البحرين الدو الطيران

 
 RFP/BAC/2020/7 3 مناقصة

  408,608.550 
 

AMA MOTORS 1 

 

 توريد اليات تنظيف مدرج مطار البحرين الدولي الطيران

 
 BAC/344/2020  4 مناقصة

  178,003.177 
 

BEHZAD ELECTRICAL & 
CONSTRUCTION 

1 

 

 PROCURING OF AIRFIELD GROUND LIGHTING (AGL) الطيران

SPARE ITEMS 
 BAC/331/2020 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,069,511.727

 شركة نفط البحرين

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

  297,075.000 
 

ATHEEB INTERGRAPH - SAUDI 1 

 

 MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR النفط
SMARTPLANT SOFTWARE 

 T170089)ITD( 1 تجديد

  735,420.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 

  712,150.000 
 

MECHANICAL CONT AND SERVICES 

CO 
2 

  المجموع )د.ب.(: 1,447,570
 

( سنوات لتفريغ وتنظيف خزانات 5اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس ) النفط
 ئقةة فاالتخزين وغيرها من التسهيالت التشغيلية التي تستخدم ناقالت سحب فراغي

 T190113 (65) 2 مناقصة

  54,663.000 
 

HOWDEN THOMASSEN M.E 1 

 

 SPARE PARTS FOR HOWDEN THOMASSEN النفط
EQUIPMENT 

 3 .(PROC) 2-16814 مناقصة

  883,460.000 
 

FENDAHL INTERNATIONAL DWC 
WLL 

1 

 

 لطاقة وإدارة المخاطرا \تطبيق تجارة السلع  النفط

 
 T17624(24 ) 4 مناقصة

  29,075.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 

 

 ابيب أفران وأنابيب غير ملحومةشراء أن النفط

 
 Q13407(66 ) 5 مناقصة

  805,874.800 
 

ABDUL A"AL CLEANING & 

MAINTENANCE 
1 

  564,016.000 
 

ALAZHAR CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

2 

  المجموع )د.ب.(: 1,369,890.800
 

 راحةواماكن التوفير خدمات النظافة وتنظيف المركبات في مختلف مباني الشركة  النفط
 في منطقة المصفاة والمرفأ وسترة.

 

 T16529 (43 ) 6 مناقصة

  58,988.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

شراء نظام تخزين بتقنيةالفالش وتطبيق التخزين المحدد بالبرمجيات  النفط
(SOFTWARE DEFINED STORAGE) 

 

 T17569(24) 7 مناقصة

  47,030.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

الخدمات والمزايدات 

 واالستثمار

MAINTENANCE OF ACCESS CONTROL SYSTEM  تجديد T150070 )49( )M&G( 8 

  305,618.200 
 

ELLIOTT EBARA MIDDLE EAST 
MAINTENANCE 

1 

 

انة ( سنوات لتوفير خدمات االستشارة للصي5اتفاقية طويلة األجل لمدة خمس ) النفط

 م الفني لمعدات إيليوت إيباراوالدع
 T14082 (65) 9 مناقصة

  99,974.000 
 

STELLAR CONSTRUCTION 1 

 

 توفير خدمات مكافحة اآلفات في مناطق تشغيل الشركة وعوالي النفط

 
 T15589 (43) 10 مناقصة

  226,440.000 
 

PMI UNITED COMPANY W.L.L 1 

 

 ساحين حصر الكميات لدائرة المشترياتسنوات توفير خدمة م 3عقد لمدة  النفط

 
 T17106(24) 11 مناقصة



   
 

 18 من 7 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,819,784.000

 طيران الخليج

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

  197,904.000 
 

BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL 1 

 

رانالطي  PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO TRANSFER 

PASSENGERS AT THE NEW BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 

 TB/29233/2020 1 مناقصة

  228,247.000 
 

NAVBLUE 1 

 

 FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (FMS) DATABASE الطيران
FOR A320/A321 

 BTB  2-2118-02-20 مناقصة

USD 1,800,000.000 680,400.000* 
 

SOCIETE AIR FRANCE 1 
 

 BTB 3-2041-10-19 تجديد الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص الطيران

  4,243,605.000 
 

DO & CO 1 

 

 BTB 4-2054-10-19 مناقصة الخدمات التموينية في مطار لندن هيثرو الطيران

  17,550.000 
 

TECHNICAL PROTECTION 

ENGINEERING B.S.C.C 
1 

 

 SUPPORT AND MAINTENANCE CONTRACT FOR الطيران
ATTENDANCE TRACKING RECORDS SYSTEM 

 TB/28875/2020 5 تجديد

  431,813.000 
 

AVANI ATRIUM HOTEL 1 

 

 BTB 6-2110-2-20 مناقصة ندتايل –توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة في شركة طيران الخليج في بانكوك  الطيران

  44,190.000 
 

CROWN PLAZA 1 

 

 ONE YEAR EXTENSION OF FLIGHT CREW HOTEL الطيران
ACCOMODATION AT LONDON GATWICK, IN UK 

 TB/28248/2020 7 تجديد

  144,006.000 
 

DEUTSCH LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1 

 

 DIRECT APPOINTMENT FOR THE LOUNGE الطيران
SERVICES AGREEMENT AT FRANKFURT 

INTERNATIONAL AIRPORT (FRA) 

 TB/29224/2020 8 مناقصة

  738,516.000 
 

YOUSIF AHMED AL GHANIM 1 

 

 PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA) IN المواد والمعدات
KUWAIT  

 itc 9-0916-09-11 تجديد

  165,845.000 
 

AVIA WORLD 1 

 

 ITC 10-1002-2-12 تجديد ار وكيل المسافرين للواليات المتحدة األمريكية وكندااختي الطيران

  69,512.000 
 

ORTH DOXOU 1 

 

 SELECTION OF PASSENGER GENERAL SALES الطيران
AGENT (GSA) IN CYPRUS 

 ITC 11-1054-6-12 تجديد

  324,392.000 
 

SWISSPORT INTERNATIONAL 1 

 

 LONDON HEATHROW INTERNATIONAL AIRPORT T4 الطيران
(LHR) AIRCRAFT CLEANING SERVICES 

 BTB 12-2100-01-20 مناقصة

  5,972,418.360 
 

TAZUR COMPANY  1 

 

 BTB 13-2179-07-20 مناقصة التأمين الصحي لموظفي طيران الخليج و عوائلهم الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 13,258,398.360

 مجلس التنمية األقتصادية

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

  90,000.000 
 

MATTER IN HAND INTERNET W.L.L.  1 

 

 TB/22845/2016 1 تجديد  STARTUPBAHRAIN.BHنقل ملكية موقع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  10,240,000.000 
 

IGNITE SPORTS VENTURE 1 

 

 TB/28234/2020 2 مناقصة 2022إلى  2020رعاية عدة فعاليات لألعوام من  الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 18 من 8 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,330,000.000

 مجلس الشورى

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

  12,600.000 
 

ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 

 

اني تجديد تعاقد مجلس الشورى مع مؤسسة عبدالغفور عبدهللا لتقديم صيانة مب الخدمات والمزايدات واالستثمار

 مجلس الشورى
 TB/29223/2020 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,600.000

 ركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقةم

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

  32,021.850 
 

SOLIDARITY GENERAL TAKAFUL  1 

 

 BCSIES/3/2018  1 تجديد توفير خدمات التأمين الصحي للموظفين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  36,000.000 
 

NASIR MUSA MUSTAFA QAMASH 1 

 

 TB/27636/2019 2 تجديد 2019تقديم خدمات استشارية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 68,021.850

 معهد اإلدارة العامة

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

  30,004.000 
 

VAM SYSTEMS 1 

 

 دارةتوريد محلل نظم حاسب آلي للنظام اإللكتروني إلدارة التدريب لمعهد اإل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 العامة

 BIPA/IT/SAD/01/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 30,004.000

 هرباء والماءهيئة الك

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

  7,045,500.000 
 

 1 ابن عميرة للمقاوالت

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 1 4624/2016/3100 مناقصة تزويد مشروع شرق الحد األسكاني بالمياه

  13,436,934.000 
 

 1 للمياه والطاقة وشركة المؤيد للمقاوالتشركة نسما 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 2 4625/2016/3100 مناقصة تزويد مشروع مدينة خليفه )الجنوبية( األسكاني بالمياه

  421,038.156 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 

  2,920,940.747 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 

SONS B.S.C 
2 

  المجموع )د.ب.(: 3,341,978.903
 

 شراء أنابيب الحديد المرن مع ملحقاتها باإلضافة للصمامات المواد والمعدات

 
 3 4621/2020/3100 مناقصة

  -6,066,189.480 
 

FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 4 4624/2016/3100 أمر تغييري د األسكاني بالمياهتزويد مشروع شرق الح

  -11,137,179.060 
 

FAISAL ELECTRO MECHANICAL 
COMPANY 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 5 4625/2016/3100 أمر تغييري تزويد مشروع مدينة خليفه )الجنوبية( األسكاني بالمياه



   
 

 18 من 9 صفحة
 

USD 1,406,850.500 531,789.489* 
 

SAP MIDDLE EAST & NORTH 

AFRICA 
1 

 

 6 184/2009/6000 تجديد PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES الخدمات والمزايدات واالستثمار

  287,246.000 
 

 1 خدمات الكوهجي

 

 صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع الخدمات والمزايدات واالستثمار

VIP 
 7 116/2000/6010 تجديد

  36,796.000 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS 

 PS-EPD 8-101-2016 تجديد

  610,000.000 
 

ESBI ENGINEERING & FACILITY 

MANAGEMENT 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 دسيةالهن

 رباءمحطة نقل كه 15الخدمات االستشارية الستبدال نظام التحكم المتكامل في 

 
 9 4676/2019/3100 مناقصة

  162,603.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

ة ( استبدال أجهزة الحماية نوع  المثبتة على المغذيات و محول تغذيMCGG) المواد والمعدات

 محطات لنقل الكهرباء 8ألف فولت في عدد  11ن جهد المحطة وفواصل القضبا
 PP-ETD 10-178-2019 مناقصة

  2,761,492.138 
 

INDRA SYTEMAS 1 

 

 PM-PSD  11-098-2020 مناقصة استبدال نظام إدارة عالقات العمالء والفوترة المركزي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  479,378.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 

 

 SUBSTATION, KIOSK المواد والمعدات

 
 PT/CSD/MM/2020/074  12 مناقصة

  276,940.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PT/CSD/MA/2020/087 13 مناقصة عدة موصالت كهربائية المواد والمعدات

  28,560.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

 

والمعدات المواد  CABLES AND ACCESSORIES 

 
 PT/CSD/OK/2020/095  14 مناقصة

  186,558.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

 

 PT/CSD/MM/2020/075 15 مناقصة أعمدة إنارة المواد والمعدات

  69,121.800 
 

AMEERI STORES 1 

 

 أدوات كهربائية المواد والمعدات

 
 PT/CSD/MH/2020/080 16 مناقصة

  515,800.000 
 

ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO  

1 

 

 PT/CSD/MH/2020/083 17 مناقصة كابالت أرضية المواد والمعدات

  37,700.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PT/CSD/AA/2020/109 18 مناقصة بطاريات جافة المواد والمعدات

  43,050.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

 

 أدوات مياه المواد والمعدات

 
 PT/CSD/MA/2020/118 19 مناقصة

  171,651.000 
 

AMEERI STORES 1 

 

 CUT OUT المواد والمعدات

 
 PT/CSD/FN/2020/069 20 مناقصة

  58,320.000 
 

JADAWEL TRADING EST 1 

 

 أدوات مياه المواد والمعدات

 
 PT/CSD/SH/2020/111 21 مناقصة

  49,680.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

 

 موصالت كهربائية المواد والمعدات

 
 PT/CSD/OK/2020/127 22 مناقصة

  1,245,312.000 
 

ASCON 1 

 

 RP-FRSD  23-058-2020 مناقصة الث سنواتث -تزويد سواق المركبات الثقيلة والعمال غير المهرة  المواد والمعدات

  257,040.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 

 

 ءالماتوفير خدمة الحراسة األمنية بمختلف المواقع التابعة لهيئة الكهرباء و الخدمات والمزايدات واالستثمار

 
 RP-ISSD  24-105-2020 مناقصة



   
 

 18 من 10 صفحة
 

  -36,995.514 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 

W.L.L 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 -ماء صيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ال
 لمدة عامين

 PP-FRSD 25-098-2016 أمر تغييري

  -3,646.626 
 

DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 -ماء صيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب و محطات هيئة الكهرباء و ال

 لمدة عامين
 PP-FRSD 26-098-2016 أمر تغييري

  142,200.000 
 

SNC-LAVALIN MAJOR PROJECTS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 27 4673/2019/3100 مناقصة األعمال االستشارية الستبدال عشرة محوالت كهربائية 

  60,000.000 
 

INFORMATION TECHNOLOGY 
PEOPLE 

1 

 

 تزويد الهيئة بمستشار لنظام اس اي بي الخدمات والمزايدات واالستثمار

 
 RP-ISD 28-093-2020 مناقصة

  47,500.000 
 

RUKUN AL YAQEEN 
INTERNATIONAL 

1 

 

 احنها بمحطات نقل الكهرباءالقيام بأعمال الصيانة للبطاريات وشو المواد والمعدات

 
 RP-ETD  29-095-2020 مناقصة

  146,311.060 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 

SERVICES W.L 
1 

 

 تحليل الزيوت العازلة لمحوالت نقل الطاقة الكهربائية المواد والمعدات

 
 RP-ETD 30-028-2020 مناقصة

  270,000.000 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 

CO 
1 

 

 PM-ISSD 31-151-2019 أمر تغييري تقديم خدمات التأمين لمدة عام واحد الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 15,055,450.710

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 # قم المناقصةر النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  35,961.793 
 

MICROCENTER 1 

 

 TB/17733/2013 1 تجديد ERDASتجديد عقد صيانة برامج  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  18,375.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
SECURE APPLICATION AND SERVICE DELIVERY تجديد CITO/2012/09 2 

  885,527.664 
 

GLOBAL EXPRESS 1 

 

 TB/12789/2010 3 تجديد استئجار مكاتب لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  66,045.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 EMCVNXة عقد صيانة وحدة التخزين العام
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS 

 TB/26624/2019 4 تجديد

  7,200.000 
 

MEDIA PERCEPTION 1 

 

 TB/28866/2020 5 تجديد PERCEPTION MEDIAتجديد عقد السادة شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  15,840.000 
 

BAHRAIN MOBILITY 
INTERNATIONAL 

1 

 

 TB/26865/2019 6 مناقصة تجديد عقد إيجار مواقف السيارات يدات واالستثمارالخدمات والمزا

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,028,949.457

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

  60,480.000 
 

SILAH GULF W L L 1 

 

 TRA/RFP/2018/054 1 تجديد مناقصة توفير خدمات مركز اتصال لهيئة تنظيم االتصاالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 60,480.000



   
 

 18 من 11 صفحة
 

 هيئة تنظيم سوق العمل

 # اقصةرقم المن النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  -2,760.217 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار

ADVANTAGE LICENSES  
 LMRA/2017/06 1 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,760.217-

 وزارة اإلسكان

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز رينيدينار بح عمالت أخرى

  45,150.000 
 

AROMA GARDEN 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
في صيانة الزراعة التجميلية على  AROOMA GARDENالموافقة على 

 الشوارع العامة والحدائق بمدينة سلمان 
 TB/27589/2019 1 تجديد

  -16,280.667 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 

BUILDING EQUIPMENT RENTAL 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 HP/15/15 2 أمر تغييري  لبحرينكة االمقاولة الزمنية ألعمال تسوية المواقع والدفان لمواقع مختلفة في ممل

  3,464,137.190 
 

AL NAMAL CONTRACING AND 

TRADING 
1 

 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

 HP/18/19 3 مزايدة مشروع اللوزي اإلسكاني

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,493,006.523

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  40,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 1 تجديد

  40,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 لصحي مشاريع الصرف ا
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 2 تجديد

  40,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 3 تجديد

  40,000.000 
 

CELLMEC CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 مشاريع الصرف الصحي 

 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 
 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 4 تجديد

  74,782.000 
 

CELLMEC CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 5 تجديد

  78,680.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501المشروع رقم 

 SES-13/0081 6 تجديد

  72,885.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 7 تجديد

  60,395.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 8 تجديد



   
 

 18 من 12 صفحة
 

  106,190.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الصرف الصحي 
 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 

 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 9 تجديد

GBP 24,000.000 14,640.000* 
 

 1 ماستربل
 

 TB/23508/2017 10 تجديد 2020-2018تجديد عقد صيانة برنامج ماستربل لسنة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  230,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
تين لسن المقاولة الزمنية إلعمال الصيانة المدنية و الميكانيكية و الكهربائية

(2019-2021) 
 BMD-18/0017 11 تجديد

  250,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 

CONTRACTING .WL 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تين لسن لة الزمنية إلعمال الصيانة المدنية و الميكانيكية و الكهربائيةالمقاو
(2019-2021) 

 BMD-18/0017 12 تجديد

  40,000.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 مشاريع الصرف الصحي 

 تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي 
 SES-13-24-501رقم المشروع 

 SES-13/0081 13 تجديد

  400,000.000 
 

YZAYANI TRADING& CONTRACTING 
CO WLL 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 ( عشر سنوات لسنتين10المقاولة الزمنية لعوازل مياة األمطار مع ضمان )
(2019-2021) 

 BMD-18/0018 14 تجديد

  295,000.000 
 

HAFEERA- IJM CONTRACTING WLL 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0048 15 مناقصة 302جمع رقم م –تحويل التدفقات الموجودة في شارع االمام الحسين 

  35,615.685 
 

AQUA CHEM TRADING  1 

 

و  شغيلتوريد زجاجيات و مواد مستهلكة لمجموعة جودة المياه المعالجة بإدارة ت المواد والمعدات

 لصرف الصحيصيانة ا
 SES-19/0036 16 مناقصة

  77,483.805 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION SERVICES 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0035 17 مناقصة إعادة تشكيل أنظمة التحكم في محطات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة

  229,624.190 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 

 

و  تشغيل وصيانة وإدارة نظام سكادا لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة الخدمات والمزايدات واالستثمار

 مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي
 SES-18/0026 18 مناقصة

  -323.000 
 

AL THADAMUN EXCAVATION CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 ندسيةاله
 TB/21550/2015 19 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -5,161.000 
 

JAHECON 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/21550/2015 20 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -3,256.000 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 

 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الهندسية

 TB/21550/2015 21 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -2,588.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 TB/21550/2015 22 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -11,089.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/21550/2015 23 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  1,277.000 
 

MOHSIN HAJI ALI TRADING GROUP 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/21550/2015 24 أمر تغييري حافالت النقل العامإنشاء مساحات لوقوف 

  -22,780.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 TB/21550/2015 25 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -14,606.150 
 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 1 

 

شاءات واالستشارات اإلن
 الهندسية

 TB/21550/2015 26 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام



   
 

 18 من 13 صفحة
 

  -1,709.000 
 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/21550/2015 27 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -9,420.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/21550/2015 28 أمر تغييري إنشاء مساحات لوقوف حافالت النقل العام

  -34,993.677 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 RDS-15/0031 29 أمر تغييري نتطوير شارع الشيخ عبدهللا من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحري

  37,873.130 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 

BUILDING EQUIPMENT RENTAL 
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-16/0046 30 أمر تغييري 107ريق ط – 901إنشاء الجدار الساند في الرفاع مجمع 

  10,445.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

 

 MUN/CM/30/2016 31 تجديد خدمات تنظيف للمباني التابعة ألمانة العاصمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  12,551.605 
 

HYDER CONSULTING MIDDLE EAST 
LIMITED 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 RDS-16/0017 32 تغييري أمر طرح مناقصة تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي

  90,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

  90,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 2 

  90,000.000 
 

JAHECON 3 

  90,000.000 
 

 4 عبدالهادي العفو

  90,000.000 
 

 5 امسي للصيانة والتعمير

  90,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 6 

  90,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 7 

  المجموع )د.ب.(: 630,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0042  33 مناقصة تنظيف فتحات تصريف مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ الطارئة

  680,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 

  680,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2 

  680,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

3 

  680,000.000 
 

 4 امسي للصيانة والتعمير

  680,000.000 
 

JAHECON 5 

  المجموع )د.ب.(: 3,400,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 SES-17/0053 34 مناقصة ف الصحيتشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الصر

  63,228.375 
 

 1 شركة الجزيرة العالمية

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ياه إمداد وتشغيل أجهزة تحليلية ومساندة لمختبرات مجموعة مراقبة جودة الم
 المعالجة / جهاز البالزما المقترنة حثياً وجهاز المايكروويف

 SES-19/0059 35 مناقصة

  -34,400.505 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 RDS-16/0050 36 أمر تغييري 1701إلى طريق  1515ن طريق م -إعادة تأهيل شارع الملك فيصل 



   
 

 18 من 14 صفحة
 

  46,108.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ة خدمات شبكات مياه الصرف الصحي إدارة وصيان -لصرف الصحي مشاريع ا
 SES-16-14-501مشروع  -المعالجة 

 SES-16/0045 37 تجديد

  12,348.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-17/0035 38 تجديد أعمال سحب العينات الالزمة في منشآت الصرف الصحي وملحقاتها

  160,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 

  160,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2 

  160,000.000 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 3 

  160,000.000 
 

JAHECON 4 

  160,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  5 

  160,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 

CONTRACTING 
6 

  160,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 7 

  160,000.000 
 

 8 امسي للصيانة والتعمير

  160,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

9 

  160,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 10 

  المجموع )د.ب.(: 1,600,000
 

ات اإلنشاءات واالستشار

 الهندسية
 SES-17/0048 39 مناقصة مناقصة تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  537,051.249 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SPD-20/0007 40 مناقصة مشروع توسعة وتعميق قناة المعامير

  387,340.000 
 

AZMEEL CONTRACTING CO & 
DOWNTOWN CONSTRUCTION JV 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

 RDS-19/0013 41 أمر تغييري

       الدينار البحريني:مجموع الترسيات ب 8,723,191.707

 وزارة التربية والتعليم

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

  8,425.000 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
ر لغياارة شاملة قطع اصيانة وإصالح المصاعد الكهربائية بمدارس وإدارات الوز

 لمدة ثالثة سنوات
 S/2016 1/29 تجديد

  9,875.000 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 

ESCALATORS  
1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ر لغياصيانة وإصالح المصاعد الكهربائية بمدارس وإدارات الوزارة شاملة قطع ا
 لمدة ثالثة سنوات

 S/2016 2/29 تجديد

  743,618.288 
 

AL SATTER TRADING & 

CONTRACTING 
1 

 

 M/28/2019  3 مناقصة سنوات 4منية ز -توفير ادراج وكراسي  المواد والمعدات

  18,748.600 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 

 

ائية دالبتتوفير أدوات مختبرات العلوم للمباني الجديدة بمدرستي الرفاع الغربي ا المواد والمعدات

 للبنات ومدرسة المحرق االبتدائية للبنات
 M/33/2019 4 مناقصة



   
 

 18 من 15 صفحة
 

  195,898.500 
 

 1 شركة المؤيد للحلول االمنية

 

 S/3/2020 5 مناقصة صيانة وإصالح أجهزة السمعيات والبصريات في صرح الميثاق الوطني المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 976,565.388

 وزارة الخارجية

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

  51,480.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY 
1 

 

بحرين ة التغيير البدالة الرئيسية لوزارة الخارجية و ربطها ببداالت سفارات مملك الخدمات والمزايدات واالستثمار
 بالخارج

 RFP/MOFA/12/2016 1 مناقصة

  75,798.000 
 

BAKHEET ATEEQ ALI ALAYAN 
MUSLIMS 

1 

 

 TB/29262/2020 2 تجديد طلب تجديد عقد ايجار مقر سكن القنصل في كراتشي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 127,278.000

 وزارة الصحة

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

  20,171.307 
 

UNISKILLS 1 

 

 MOH/144/12 1 تجديد تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  22,384.961 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 

 

 MOH/115/2015 2 تجديد ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  321,635.356 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 

 

 (31ق لمدة )توفير خدمات الحراسة األمنية لمركز حالة بو ماهر الصحي بالمحر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 شهر.

 MOH/104/2015 3 تجديد

  29,496.089 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 

 

 MOH/115/2015 4 تجديد ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  123,091.624 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 

 

 MOH/115/2015 5 تجديد ( سنوات3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) ت والمزايدات واالستثمارالخدما

  164.354 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 

 

س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 TB/28237/2020 6 مناقصة

  -164.354 
 

UNION MEDISCIENCE 1 

 

س الشراء الموحد لمناقصة مواد جراحة العظام والعمود الفقري من خالل مجل المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 TB/28237/2020 7 أمر تغييري

  36,660.000 
 

TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY 

1 

 

 MOH/100/2019 8 تجديد سائق خدمات صحية  لوزارة الصحة 15توفير  المزايدات واالستثمارالخدمات و

  828,311.400 
 

SECURE ME 1 

 

 MOH/124/2018 9 مناقصة موقع صحي( من المواقع الصحية 15توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

  1,749.384 
 

PIEDRO INTERNATIONAL B.V. 1 

  1,555.848 
 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 2 

  84,985.589 
 

JAFFAR PHARMACY 3 

جلس مالشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول  المواد والمعدات
 التعاون 

 GHC-20-2019 10 مناقصة



   
 

 18 من 16 صفحة
 

  10,458.050 
 

MANAMA IMPORT & EXPORT EST 4 

  3,596.039 
 

THE MEDICAL STORE  5 

  10,710.630 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 6 

  56,531.792 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7 

  7,666.294 
 

TRANSWORLD INFORMATION 

TECHNOLOGY  
8 

  المجموع )د.ب.(: 177,253.626
 

USD 9,548,400.000 3,609,295.200* 
 

HARVARD MEDICAL SCHOOL 1 
 

 MOH/105/2020 11 مناقصة فحص تسلسل الجينوم الكامل و خدمات البحوث الخدمات والمزايدات واالستثمار

  13,924.900 
 

ALDAAYSI HOLDING COMPANY  1 

 

 MOH/013/2016 12 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  18,006.030 
 

AL ZAHRAA BAKERY 1 

 

 MOH/013/2016 13 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  23,256.420 
 

AL MARAI COMPANY  1 

 

 MOH/013/2016 14 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  65,389.180 
 

RADHWAN BAKERY 1 

 

 MOH/013/2016 15 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  67,758.350 
 

AWAL DAIRY CO 1 

 

المعداتالمواد و  MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 16 

  18,959.170 
 

FINE FOODS 1 

 

 MOH/013/2016 17 تجديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  43,784.800 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 

 

 MOH/013/2016 18 تمديد MINERAL WATER المواد والمعدات

  4,397.856 
 

 1 ات الطبية بالبحرينمصنع ابن سيناء لألدو

 

 الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 19 مناقصة

  -4,397.856 
 

SECOND ADVANCE MEDICAL 
COMPANY 

1 

 

 وخدمات نقل الدم من خالل مجلس الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات المواد والمعدات
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 20 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,419,378.413

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

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

  18,635.505 
 

NIDUKKI TRADING COMPANY 1 

 

 تنظيف وصيانة عامة لمنطقة البحرين العالمية لالستثمار في مدينة سلمان الخدمات والمزايدات واالستثمار

 الصناعية
 MOIC/16/2017  1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,635.505

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف



   
 

 18 من 17 صفحة
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني الت أخرىعم

  92,446.200 
 

BASMA SECURITY 1 

 

 1 2/2017 تجديد توريد حجاب لقاعات المحاكم الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 92,446.200

 جتماعيةوزارة العمل والتنمية اال

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

  3,900.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 

 

 TB/25690/2018 1 تمديد تجديد  عقد توفير خدمة استشارية في جرد األصول الثابتة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  24,000.000 
 

 1 شركة البحرين للسياحة

 

 إستئجار المكاتب اإلدارية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الخدمات والمزايدات واالستثمار
 اإلجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 TB/7173/2008 2 تجديد

  5,612.333 
 

 1 جمعية أولياء أمور المعاقين 

 

 TB/16310/2012 3 أمر تغييري مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين والمعداتالمواد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,512.333

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  50,760.000 
 

ONE VISION FOR CONSULTANCY 1 

  70,392.000 
 

ETISALCOM BAHRAIN CO 2 

  65,596.640 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 3 

  المجموع )د.ب.(: 186,748.64
 

كل مطورين اورا 2وزارة المالية واالقتصاد الوطني بحاجه إلى التزود بعدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
مالي م الانات الستكمال وتنفيذ االعمال الفنية المتعلقة بالنظاوإداري قاعدة بي

 المركزي

 HFR/03/2020 1 مناقصة

  19,025.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
بق خدمات استشارية خاصة بتجهيز مكاتب الجهاز الوطني لاليرادات لثالث طوا

 ن التجاري العالميفي مركز البحري
 NBR/2/2019 2 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 205,773.640

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  73,979.850 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY 
1 

 

 TB/29270/2020 1 مناقصة تطوير وصيانة البنية التحتية لمركز التحكم لمواد والمعداتا

  133,333.333 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

  133,333.333 
 

 2 يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت

  133,333.333 
 

AL TADHAMUN EXCAVATING 3 

  المجموع )د.ب.(: 399,999.999
 

نشاءات واالستشارات اإل

 الهندسية
 MTT/LTD/05/2019 2 مناقصة المقاولة الزمنية لألعمال المدنية والصيانة



   
 

 18 من 18 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 473,979.849

 وزارة شئون اإلعالم

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

  16,056.600 
 

ARADOS CAR HIRING 1 

 

 MIA/20/2016 1 تجديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  40,608.000 
 

 1 شركة عرب سات

 

 TB/29175/2020 2 مناقصة التعاقد المباشر مع شركة عرب سات لتوفير الحجوزات الفضائية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  469,868.534 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

 طرح مناقصة عامة محلية لمشروع تطوير الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض المواد والمعدات
 التابعـة لمواقـع وزارة شؤون اإلعالم

 INFO/20/2019 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 526,533.134

 الشباب والرياضة وزارة شئون

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

  1,104,000.000 
 

DESERT LANDSCAPE 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 

 الهندسية
 عقد زمني لصيانة العشب الطبيعي لمنشآت وزارة شؤون الشباب والرياضة

 
 RFPMYS/6/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,104,000.000
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


