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 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/12/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/12/2020 
 

  

         
            

 الجهاز الوطني لإليرادات

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

  105,924.600 
 

GOLDEN HORIZON MEDICAL EST 1 
 

 طلب الموافقة على التعاقد مع شركة كوشمان آند ويكفيلد الستئجار مكاتب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 وطنيومواقف في مركز البحرين التجاري العالمي بهدف مباشرة أعمال الجهاز ال

 للضرائب

 TB/25863/2018 1 تجديد

  1,050,000.000 
 

KONTRA 1 
 

طني تجهيز مكاتب ألربع طوابق في مركز البحرين التجاري العالمي للجهاز الو المواد والمعدات
  لإليرادات

 

 NBR/2020/04  2 مناقصة

  257,843.565 
 

INVENIO BUSINESS SOLUTIONS 
LIMITED 

1 

 

 SAP HANAجيات األعمال التعاقد المباشر لشراء ترقية ترخيص برم الخدمات والمزايدات واالستثمار
ENTERPRISE 

 TB/29664/2020 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,413,768.165

 الشركة العامة للدواجن

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

  395,543.000 
 

GULF POULTRY COMPANY 1 
 

 GPC-6/2020 1 مناقصة طن علف دجاج بياض 2721توريد  واد والمعداتالم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 395,543.000

 والرياضةالمجلس األعلى للشباب 

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

  4,200.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

ة ي تقنيلة فتمديد التعاقد لتوفير االستشارات التقنية والدعم التقني وتوفير العما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المعلومات

 TB/29646/2020 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,200.000
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 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ء الفائزالعطا دينار بحريني عمالت أخرى

  -22,500.000 
 

SANAD ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPMYS/17/2016 1 أمر تغييري الخدمات االستشارية لمشروع تطوير وتجديد نادي المحرق الرياضي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 22,500.000-

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  183,779.250 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 SIO/10/2017  1 أمر تغييري أتمتة عمليات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 183,779.250

 بدالة انترنت البحرين

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

  40,000.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  نظم ادارة المعلومات تتوفير خدما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 BIX/01/2019  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 40,000.000

 بنك األسكان

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

  143,179.340 
 

ALRODHAN COMMERCIAL 1 
 

ت ت الشمسية لمواقف السيارامظال 462مناقصة لتعيين مصمم و مورد و تركيب  المواد والمعدات
 رينلمباني شقق التمليك التابعة لوزارة االسكان بعدة مناطق في مملكة البح

 EB-2020-E 02  1 مناقصة

  3,213,000.000 
 

A J M KOOHEJI GROUP BSC 
CLOSED 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29019/2020 2 مناقصة وحدة سكنية في منطقة السهلة 27شراء عدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,356,179.340

 بنك البحرين للتنمية

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

  11,858.868 
 

UTILITY A/C & REFIGERATION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

GENERAL MAINTENANCE OF SITRA MALL تجديد TB/28664/2020 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,858.868

 بوليتكنك البحرين

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

  15,619.458 
 

AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C. 

1 

 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

 BP/007/2017 1 تجديد أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين
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  40,710.600 
 

SECURE ME 1 
 

 TB/29566/2020 2 تجديد توفير حراس أمن لبوليتكنك البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  73,943.100 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

 IN/BP/L005/2020 3 تجديد خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك البحرين ثمارالخدمات والمزايدات واالست

  129,483.900 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

دة واح توفير خدمة التأمين الطبي لموظفي بوليتكنك البحرين وعوائلهم لمدة سنة الخدمات والمزايدات واالستثمار
)1/1/2021 - 31/12/2021.(  

 

 BP/002/2020  4    مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 259,757.058

 تمكين

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

  2,328,213.150 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 LF-189-2 1 مناقصة التأمين الصحي لموظفي تمكين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,328,213.150

 حلبة البحرين الدولية

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

  327,378.450 
 

PKE GULF 1 
 

  مناقصة دائرة صيانة الجهد المنخفض اإلضافي المواد والمعدات
 

 BIC/11/2020 1 صةمناق

  144,900.000 
 

CELLMEC CO 1 
 

  تقديم خدمات الصيانة للمنشآت الكهربائية لثالث سنوات المواد والمعدات
 

 BIC/07/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 472,278.450

 ديوان الخدمة المدنية

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

  9,690.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 TB/22809/2016 1 تجديد I WORLD CONNECTتجديد عقد السادة شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  27,307.261 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/29609/2020 2 مناقصة لبحرين للحاسبات اآللية للدعم الفني والصيانةتعاقد مباشر مع شركة ا الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 36,997.261

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

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

  98,259.000 
 

ANSARI ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تعيين استشاري للتصميم واالشراف على تطوير مشروع مستودعات في منطقة 
 RFP/EDAMAH/2020/104 -سترة 

 RFP/EDAMAH/2020/12 1 مناقصة

  11,688.600 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

 EDAMAH/PM/047/2019 2 تجديد من والسالمة بمنطقة بالج الجزائرتوفير خدمات األ الخدمات والمزايدات واالستثمار

  76,650.000 
 

UNISONO CO 1 
 

ي خدمات إعادة تصميم العالمات التجارية لشركة البحرين لالستثمار العقار الخدمات والمزايدات واالستثمار
 (إدامة)

 RFP/EDAMAH/2020/43 3 مناقصة
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       ينار البحريني:مجموع الترسيات بالد 186,597.600

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م.

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

  241,920.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 

 

  مة والصيانة لساحل بالج الجزائرتوفير خدمات التنظيفات العا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BAJRD/2020/02 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 241,920.000

 شركة تطوير للبترول

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

USD 44,896,386.000 16,970,833.908* 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 - RENTAL GAS COMPRESSION SERVICES - PHASE 1 النفط
PURCHASE THE GAS COMPRESSION EQUIPMENT 

 SA-013-2010 1 تجديد

USD 124,813,281.000 47,179,420.218* 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 - RENTAL GAS COMPRESSION SERVICES - PHASE 4 النفط
PURCHASE THE GAS COMPRESSION EQUIPMENT 

 SA-064-2014 2 تجديد

  139,396.000 
 

BU ALI SPICE CO WLL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFP/Tatweer/173/2018 3 أمر تغييري )TATWEER CAFEعقد زمني لتوفير خدمات التموين لكفتريا (

  59,560.000 
 

BAHWAN CYBER TEK FZ LLC 1 
 

 TIBCO SPOTFIRE LICENSES MAINTENANCE النفط
SUPPORT SERVICES 

 TP-662-2020 4 تجديد

  163,973.000 
 

SALAMANDER AV 1 
 

 ACQUISITION AND INSTALLATION OF A DOWN HOLE النفط
HEATING CABLE  

 TP-599-2020 5 مناقصة

  2,337,400.000 
 

HALLIBURRTON WORLDWIDE 1 
 

غير ة الفر واالختبار والخدمات المرتبطة بآبار التقييم النفطيتوفير خدمات الح النفط
 تقليدية بناء على عقد تسليم جاهز

 RFP/Tatweer/143/2018 6 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 66,850,583.126

 شركة مطار البحرين

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

  1,893,136.950 
 

CAVOTEC MIDDLE EAST FZE 1 
 

 RE-CONSTRUCTION OF PRECONDITIONED AIR  الطيران
(PCA) HOUSE AT STAND 26, BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT 
 

 RFP/BAC/2020/13  1 مناقصة

  43,718.330 
 

UNITED INTERNATIONAL DECOR 
CO. W.L.L 

1 

 

  المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي ىبمبنأعمال ديكور لمتجر  طيرانال
 

 RFP/BAC/2020/14 2 مناقصة

  13,800.000 
 

ZAYANI OTIS ELEVATOR CO 1 
 

 ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF OTIS الطيران
ELEVATORS AND ESCALATORS AT THE TERMINAL 

BUILDING,  BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT  

 BAC/FM/04/2014 3 تمديد

  5,428.800 
 

RAPISCAN SYSTEM LTD 1 
 

 X-RAY MACHINES TECHNICAL SUPPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار
AGREEMENT 

 TB/29618/2020 4 تمديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,956,084.080
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 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  104,897.000 
 

SIEGEL & GALE MIDDLE EAST FZ-
LLC 

1 

 

  التسمية، والعالمات التجارية وإعادة العالمة التجارية لشركة ممتلكات الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 TC/002/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 104,897.000

 شركة نفط البحرين

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

  335,160.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 
 

ية توفير خدمات الصيانة واإلصالح ألجهزة االتصاالت الالسلكية واإللكترون النفط
  المالحة البحرية التابعة لشركة بابكو لمدة خمس سنوات ومعدات

 

 T17803)24( 1 مناقصة

  53,815.200 
 

WOODFIELD SYSTEMS LTD 1 
 

 Q19313 2 مناقصة SUPPLY OF LOADING ARM SPARES النفط

USD 135,000.000 51,030.000* 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE AND النفط
SUPPORT SERVICES FOR ORACLE E-BUSINESS 

SUITE 

 T150040 3 أمر تغييري

  208,620.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

 T19389 )19( 4 مناقصة وفير موظفين لدائرة المشترياتت - عقد زمنى لمده ثالث سنوات النفط

  382,984.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  جديد منصة أنظمة أي بي أم المؤسسيةت النفط
 

 T17431 )24 ( 5 مناقصة

  87,500.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

مات تيرابايت لكل مجال بيانات جنبًا إلى جنب مع الضمان والدعم خد 64شراء  النفط
  لمدة ثالث سنوات.

 

 T17806)24( 6 مناقصة

  58,800.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 
 

نفطال  GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND MATERIAL 
TESTING SERVICES 

 7 2-17518 مناقصة

USD 94,500.000 35,721.000* 
 

PIMSOFT 1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE SERVICES FOR الخدمات والمزايدات واالستثمار
SIGMAFINE SOFTWARE 

 TB/20469/2015 8 تجديد

USD 168,027.000 63,514.206* 
 

SUEZ ENVIRONMENT S.A. 1 
 

 RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT النفط
REFINERY 

 T160158 9 تجديد

  2,444,220.380 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

  تكيبااتفاقية طويلة األمد لتوفير وإدارة المخزون للصمامات، الفلنجات والتر النفط
 

 Q16357 )65 ( 10 مناقصة

  50,000.000 
 

ENVIRONMENT ARABIA 
CONSULTANCY SERVICES 

1 

 

ير تقارمراقبة المياه الجوفية في مصنع التكرير ومنطقة خزانات سترة وإصدار ال النفط
 الالزمة. عقد زمني لثالث سنوات

 T19287)26( 11 مناقصة

  63,350.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR 
YARDCO - ASRY 

1 

 

 Q19540-2 )26) (OS&E( 12 مناقصة ''SCHEDULED SLIPPING OF TWO BOAT ''SHARIO النفط

USD 225,000.000 85,050.000* 
 

TELETEK SOLUTIONS LLC 1 
 

  عقد لمدة سنتين لصيانة برمجيات ودعم فني لنظام ادارة الوقود النفط
 

 T190104)24 ( 13 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,919,764.786
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 طيران الخليج

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

  411,375.000 
 

◌ٍSOLIDARITY - AL AHLIA 
INSURANCE CO (SOLIDARITY) 

1 

 

 APPOINTMENT OF NON-AVIATION INSURANCE الخدمات والمزايدات واالستثمار
PROVIDER FOR GULF AIR AND ASSOCIATED 

COMPANIES  

 ITC 1-1421-9-15 تجديد

  5,975.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 SUPPL OF COMPRESSED GASES FRO TECHNICAL المواد والمعدات
PURPOSES  

 ITC 2-1428-10-15 تجديد

  72,566.000 
 

SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES 
MIDDLE EAST DWC-LLC 

1 

 

 BTB 3-2063-11-19 مناقصة طائره 17نيو  المكون من  320ا  ألسطولترات النجاة شراء س الطيران

  86,643.000 
 

IATA 1 

  745,237.000 
 

ATPCO 2 

  المجموع (د.ب.): 831,880
 

 DATING OF OPEN ENDED CONTRACTS, ATPCO AND الطيران
IATA 

 TB/29523/2020 4 مناقصة

  153,216.000 
 

GOLD AIR 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF THE GROUND HANDLING الطيران
AND SECURITY SERVICES AT MYKONOS AIRPORT 

 TB/29336/2020 5 مناقصة

  112,698.000 
 

AIRLOGICA CORPORATION 1 
 

 AIRLOGICA ZEUS LICENSE AND MAINTENANCE الطيران
AGREEMENT 

 TB/23223/2017 6 تجديد

  139,741.000 
 

EMIRATES NATIONAL FACTORY 
FOR PLASTIC 

1 

 

  توريد بطاقات األمتعة الحرارية الطيران
 

 BTB 7-2173-07- 20 مناقصة

  16,691.300 
 

LINK DOT NET 1 
 

 ITC 8-1199-12-13 أمر تغييري نظام ادارة المحتوى الخدمات والمزايدات واالستثمار

  51,820.000 
 

 1 الهالل للكمبيوتر
 

 VMWARE MAINTENANCE AND SUPPORT CONTRACT الطيران
RENEWAL 

 

 BTB 9-2219-10-20 مناقصة

  15,834.000 
 

AIRLOGICA CORPORATION 1 
 

 AIRLOGICA ZEUS LICENSE AND MAINTENANCE الطيران
AGREEMENT 

 TB/23223/2017 10 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,811,796.300

 مجلس النواب

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

  568,143.419 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 ) لكل من السادة سعادة النواب و موظفي 2/2019مناقصة التأمين الصحي (  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2019/2020ب و عائالتهم األمانة العامة لمجلس النوا

 1 2/2019 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 568,143.419

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  92,325.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 TB/28959/2020 1 مناقصة )SITPSتوريد خدمات مهنية لتكنولوجيا المعلومات ( ستثمارالخدمات والمزايدات واال
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  27,709.146 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

فة لثقالتوريد قوى عاملة ألعمال المساعدة والمراسلين والضيافة بهيئة البحرين  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 واآلثار

 2 18/2018 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 120,034.146

 هيئة الكهرباء والماء

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

  88,950.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

 RP-CC 1-231-2015 تجديد ) سنوات3مشتركين لمدة (تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات ال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  144,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

  تقديم خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-CSD 2-094-2020 مناقصة

  339,995.000 
 

EMCO  W.L.L 1 
 

 PT/CSD/MH/2020/090 3 مناقصة METER, WATER ELECTRONIC المواد والمعدات

  36,185.765 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

  وصالت مياه المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/151 4 مناقصة

  27,772.000 
 

 1 شركة ورشة البحرين 
 

 IN/CSD/MA/2020/169 5 مناقصة VENT, STEEL LOUVERED المواد والمعدات

  21,720.000 
 

 1 شركة مصنع الخاجة
 

 DOOR, STEEL المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/132 6 مناقصة

  3,714,950.000 
 

EMCO CO 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/130 7 مناقصة SMART METER المواد والمعدات

  35,034.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 1 
 

 PIPE, POLYETHELENE المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AA/2020/147 8 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,408,606.765

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  12,600.000 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

1 

 

 TB/29470/2020 1 تجديد BLUECATتجديد عقد  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

  47,829.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 iGA/2018/14 2 مناقصة تطوير وصيانة نظام إدارة سير عمل االجراءات الخدمات والمزايدات واالستثمار

  96,115.950 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

  VMWAREتراخيص جديدة لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية  شراء الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2020/06  3 مناقصة

  29,820.000 
 

 1 شركة صلة الخليج
 

 TB/29417/2020 4 مناقصة )CHATBOTمناقصة المتحدث اآللي ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  1,162,144.000 
 

LG CNS CO 1 
 

 TB/29624/2020 5 مناقصة 3.0مشروع تطوير نظام سجالت  ستثمارالخدمات والمزايدات واال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,348,509.550

  



   
 

 12 من 8 صفحة
 

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  1,800,780.000 
 

 1 قاريشركة جواهر لالستثمار الع
 

 LMRA/2015/08 1 تجديد تأجير مبنى خاص لهيئتي سوق العمل وصندوق العمل الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,800,780.000

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  300,000.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

1 

  380,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

2 

  100,000.000 
 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 3 

  60,000.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

4 

  المجموع (د.ب.): 840,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 1 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  735,174.720 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-19/0046 2 مناقصة ولىألالمرحلة ا –لرفاع ا - 917تطوير طرق مجمع 

  -26,927.713 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-15/0038 3 أمر تغييري 2018-2016اعمال المسح التلفزيوني لشبكات الصرف الصحي 

  863,257.417 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 سيةالهند

 RDS-19/0040 4 مناقصة لرفاعا -913والمنطقة المحيطة به في مجمع  1311تطوير طريق 

  -2,628.530 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  مشاريع الطرق
 1089مشروع تطوير الطرق في مجمع 

 RDS-19/0005 5 أمر تغييري

  976,000.000 
 

 1 يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SPD-19/0004 6 مناقصة انشاء صالة متعددة األغراض بمنطقة الحد

  100,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 2 

  100,000.000 
 

 3 .م.م.يوكو للهندسة المحدودة ذ

  المجموع (د.ب.): 500,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 7 مناقصة 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

  40,931.600 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 SERVERS MAINTENANCE الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IT/CTSS/2020/06  8 مناقصة

  2,281,672.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0030 9 مناقصة الخدمات االستشارية لالشراف على تنفيذ مشروع تطوير شارع الفاتح 



   
 

 12 من 9 صفحة
 

  4,466,045.493 
 

DADABHAI CONSTRUCTION JV G R 
PROJECTS COMPANY FOR 
CONTRACTING 

1 

 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي في مملكة 
عربية ة الالبحرين ضمن المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادي

 ائمة المقاولين للمبانيق -والصندوق السعودي للتنمية 

 CPD-17/0010 10 مناقصة

  33,043.500 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 MUN/DP/38/2020 11 مناقصة BENTLEY MICROSTATION) تراخيص برنامج 10شراء عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  34,713.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 MUN/06/HR/2017 12 تجديد توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -9,900.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 13 أمر تغييري مناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس البلدي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -26,800.000 
 

ALHANAFI CLEANING CO 1 
 

 MUN/NAM/10/2017 14 أمر تغييري البلديمناقصة تنظيف مباني البلدية والمجلس  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  25,200.000 
 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 1 
 

  مناقصة جمع واصطياد الكالب الضالة المواد والمعدات
 

 MUN/AR/28/2020 15 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,729,781.487

 وزارة التربية والتعليم

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ر بحرينيدينا عمالت أخرى

  724,500.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 

 

 M/26/2020 1 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -724,500.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 M/26/2020 2 أمر تغييري توفير أجهزة حاسب آلي محمول زايدات واالستثمارالخدمات والم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 0.000

 وزارة الداخلية

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

  243,562.620 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

 CA/1/2010 1 تجديد مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك والمزايدات واالستثمار الخدمات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 243,562.620

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

 12 من 10 صفحة
 

 وزارة الصحة

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

  2,793.600 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 

  623,086.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 2 

  12,215.280 
 

HASHIM PHARMACY 3 

  1,076,500.000 
 

UNION MEDISCIENCE 4 

  518,581.590 
 

JAFFAR PHARMACY 5 

  2,477,731.701 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  14,850.000 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

7 

  846,994.250 
 

ALJISHI EST. W.L.L 8 

  425,003.026 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

9 

  1,021,453.145 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  1,477,464.000 
 

CIGALAH PHARMACY 11 

  657,600.380 
 

GULF PHARMACY  12 

  701,586.610 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

13 

  المجموع (د.ب.): 9,855,859.582
 

 MOH/004/2020 1 مناقصة مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات

  3,596.039 
 

GOLDEN BIO TRADING 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول  المواد والمعدات
 ن مجلس التعاو

 GHC-20-2019 2 مناقصة

  -3,596.039 
 

THE MEDICAL STORE  1 
 

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

 GHC-20-2019 3 أمر تغييري

  1,500.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 

  52,530.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  2 

  106,821.000 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  2,734.000 
 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 4 

  26,599.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

5 

نة توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة الطبية لمركز مدي المواد والمعدات
  خليفة ومركز عسكر الصحي

 

 MOH/119/2020 4 مناقصة



   
 

 12 من 11 صفحة
 

  244,518.000 
 

GULF PHARMACY  6 

  12,589.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 7 

  25,516.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 8 

  33,347.500 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 9 

  14,872.880 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  المجموع (د.ب.): 521,027.38
 

       ع الترسيات بالدينار البحريني:مجمو 10,376,886.962

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

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

  176,085.000 
 

MEXICO CLEANING SERVICES 1 
 

  ةلوزارة الصناعة والتجارة والسياح تقديم خدمات تنظيف المكاتب اإلدارية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MOIC/2020/01  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 176,085.000

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  14,265.200 
 

WHITE JEUAN CLEANING 1 
 

 1 4/2017 تجديد قهوةتنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقديم الشاي وال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  69,334.650 
 

BASMA SECURITY 1 
 

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

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع 83,599.850

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  -1,300.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 

 

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

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,300.000-

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  707,687.400 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 
 

رات لوزاتجديد وثائق تأمين األصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة با الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2024-2021والجهات الحكومية لمدة أربع سنوات 

 HFR/07/2020 1 مناقصة

  193,000.000 
 

DRIVE AUTO COSMETICS SHINE 
PHOLTERY 

  سيارة حكومية 40طرح مزايدة لعدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 1
 

 HFR/A01/2020 2 مزايدة



   
 

 12 من 12 صفحة
 

  8,501.000 
 

ADNAN MOHAMMED 
ABDULRAHMAN BUCHEERI 

2 

  المجموع (د.ب.): 201,501
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 909,188.400

 وزارة المواصالت واالتصاالت

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # فائزالعطاء ال دينار بحريني عمالت أخرى

  44,000.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 
 

 SCHEDULE SHIFT/ROSTER SYSTEM FOR BAHRAIN الخدمات والمزايدات واالستثمار
ATC 

 TB/29550/2020 1 مناقصة

  54,075.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 

 

 MTT/PMA/01/2020 2 مناقصة كيب وصيانة المساعدات البحريةتر المواد والمعدات

  58,960.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

DESIGN AND  
SUPERVISION CONSULTANT FOR THE NEW ROYAL 

TERMINAL AND TEMPORARY VVIP TERMINAL 
FACILITY BIA 

 TB/28885/2020 3 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 157,035.000

 وزارة شئون الشباب والرياضة

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

  435,750.000 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 

 

  رياضةصهاريج المياه لمرافق وزارة شؤون الشباب والالستئجار التعاقد الزمني  االستثمارالخدمات والمزايدات و
 

 RFPMYS/9/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 435,750.000
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


