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 تقرير الترسيات الشهري
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 أكاديمية الخليج للطيران

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  911,400.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

إنشاء مركز تدريب على الواقع االفتراضي في أكاديمية الخليج للطيران،   الطيران 
  البحرين.

 

 GAA-Q-101-20   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  911,400.000

 الشركة العامة للدواجن

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  مالت أخرى ع

  3,818,468.000 
 

 1 البنك االهلي المتحد 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 GPC-9/2020 1 مناقصة الحصول على تمويل مصرفي 

  215,823.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 
 

ايدات  الخدمات والمز
 واالستثمار

 GPC-7/2020 2 مناقصة توريد أيدي عاملة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,034,291.000

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  105,406.770 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/NGH/2021/4 1 مناقصة على الحياة للشركة القابضة للنفط والغاز  والتأمينالطبي  التأمين فيروت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  105,406.770

 المجلس األعلى للبيئة 

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

  26,034.420 
 

 1 مركز البحرين الدولي ألدوية ولوازم البيطرة 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/INT/SCE/2020/5 1 مناقصة ومحمية العرين  زهلمنتتوريد أدوية بيطرية  



   
 

 18 من 2 صفحة 
 

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 26,034.420

 المحكمة الدستورية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  76,003.200 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية
 

 CCB 01/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  76,003.200

 النيابة العامة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحدينا عمالت أخرى 

  74,151.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  توريد أيدي عاملة مختصة بتقنية المعلومات 
 

 PP2/2020   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  74,151.000

 ن االجتماعي العامة للتأمي يئةاله

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

  42,480.000 
 

SEEF PROPERTIES B.S.C 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/23027/2016 1 تجديد المحرق وتجهيزاته - استئجار فرع للهيئة بمجمع السيف 

  56,352.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 2 3/2014 تجديد مشروع توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  98,832.000

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  اع قط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  8,696.000 
 

BATELCO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29945/2021 1 تجديد  GDN في خدمة الشبكة الحكومية االشتراكتجديد 

  25,130.000 
 

MB3 HEALTHCARE LTD 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  ISQUAماد  تطوير المعايير والتحضير لمسح اعت
  

 RFP-NHRA-2020-4 2 قصةمنا

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  33,826.000

 الهيئة الوطنية للنفط والغاز  

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

USD 210,000.000 79,380.000* 
 

 1 معهد ستوكهولم للبيئة
 

 TB/30216/2021 1 مناقصة ات المياه مع معهد ستوكهولم للبيئة ة إدارة معلومعقد اعداد منص النفط 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  79,380.000

 
 



   
 

 18 من 3 صفحة 
 

 بدالة انترنت البحرين 

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

USD 58,312.000 22,041.936* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

 واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

UPGRADING OF INTERNET CAPACITY FROM 2-
STM-1'S TO-STM-4 

 BIX/LI/0116/006 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  22,041.936

 بناغاز 

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  ع القطا # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  60,483.531 
 

 1 اليابان  -شركة هيتاشي للمنتجات الصناعية المحدودة 
 

 TB20/05001T-AJP 1 مناقصة 7إعادة ملئ المخزون لقطع غيار محطة الضغط رقم  النفط 

  152,876.500 
 

 1 شركة حسن ابراهيم بوكمال وأوالده 
 

 TB20/06001T-AJP 2 مناقصة 3ضخات المثبتة بمصنع الغاز رقم للم خزونالم  ئملار شراء قطع غي المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  213,360.031

 جامعة البحرين 

 # ة رقم المناقص النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  528,494.400 
 

 1 داينا للمقاوالت 
 

يدات  الخدمات والمزا
 رواالستثما

 UOBP/5/2019   1 مناقصة توفير خدمات الزراعة في جامعة البحرين 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  528,494.400

 حلبة البحرين الدولية

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

  291,829.000 
 

UNIVERSAL MEDIA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  تعيين وكالة شراء وسائط رقمية لحلبة البحرين الدولية 
 

 BIC/06/2020   1 مناقصة

  124,625.000 
 

 1 االتحاد البحريني للسيارات 
 

الخدمات والمزايدات  
 تثمارواالس

ران  حرين الكبرى لطيالتعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق جائزة الب
 2021وان  للفورموالالخليج 

 TB/29809/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  416,454.000

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -9,715.471 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

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

 EDAMAH/ES/109/2019 1 أمر تغييري 

  91,576.500 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/30163/2021 2 مزايدة  لمنطقة الهملةفي ا  للعقار الواقع اتفاقية إيجار جديدة 

  29,400.000 
 

H C P Y ARQUITECTOS 
ASOCIADOS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 EDAMAH/ES/089/2018 3 أمر تغييري  المرحلة الثانية -اختيار استشاري رئيسي لتطوير مشروع "سعادة" 

       ريني: بالدينار البح مجموع الترسيات 111,261.029



   
 

 18 من 4 صفحة 
 

  
  

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

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

  71,558.550 
 

DREES & SOMMER GULF 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

لرئيسي لمشروع  تكلفة للمخطط اتوفير دراسة االستراتيجية المجتمعية وال
  ئر بالج الجزا

 

 RFP/BAJRD/2020/03 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  71,558.550

 شركة تطوير للبترول 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني دينار بح عمالت أخرى 

  10,000.000 
 

AL THAWADI ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 
 

 PROVISION OF REPAIR AND TESTING OF  النفط 
ELECTRICAL MOTORS 

 TB/30059/2021 1 تجديد

  74,206.000 
 

OITS INDUSTRIAL SERVICES WLL 1 
 

لنفط ا  SUPPLY OF SPARES GLYCOL CIRCULATION FOR 
THE PERONI PUMP  

 INT/TWR/2020/199 2 مناقصة

  1,255,238.671 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 
 

  خدمات الدعم العامة لتنظيف وترتيب المنشئات النفطية     النفط 
 

 TP-650-2020 3 مناقصة

  25,079,237.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 CEMENTING AND REMEDIAL CEMENTING النفط 
STIMULATION SERVICES 

 TP-402-2019 4 مناقصة

  72,800.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

  عقد أربع سنوات  -توفير خدمة إعادة تدوير النفايات  النفط 
 

 TP-636-2020  5 مناقصة

  24,257.861 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 

  14,636.700 
 

KHALID.S.ALSHAHRANI EST. 2 

  المجموع (د.ب.):  38,894.561
 

 SUPPLY OF EMERSON (OR EQUIVALENT) النفط 
TRANSMITTER  

 TP-626-2020 6 مناقصة

  479,142.380 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 TP-619-2020 7 مناقصة  PROVISION OF A/C MAINTENANCE SERVICES النفط 

  108,469,845.000 
 

TDE OVERSEAS LTD. 1 
 

 TP492-2019 / CO-471-2019 8 مناقصة هندسة وشراء وبناء وحدات تجفيف الغاز البعيدة   النفط 

  110,660.000 
 

OREGON SYSTEMS SPC  1 
 

 PROVISION OF OWL CYBER DEFENSE SUPPORT النفط 
SERVICES  

 TB/30189/2021 9 مناقصة

  2,687,849.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR النفط 
GAS EXPANSION PROJECT PHASE-1 (AGEP CS-

08/20) COMPRESSION STATION    

 TB/30200/2021 10 مناقصة

  94,340.000 
 

APERGY MIDDLE EAST LL 1 
 

 SUPPLY AND INSTALLATION OF PROGRESSIVE النفط 
CAVITY PUMPS 

 TP-208-2018 11 أمر تغييري 

  4,020,815.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-344-2018 12 أمر تغييري  ي صناعة النفط والغاز خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ف النفط 



   
 

 18 من 5 صفحة 
 

  150,700.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 RFP/Tatweer/219/2019 13 أمر تغييري  قال توفير خدمات الهاتف الن النفط 

  29,642.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  االنابيب  ألنظمةتوريد توصيالت العزل  النفط 
 

 TP-675-2020  14 مناقصة

  118,761.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

 PROVISION OF WINDOWS 10 DESKTOP النفط 
MODERNIZATION WITH APP PORT  

 INT/TWR/2020/156 15 مناقصة

  81,421.000 
 

DTS INC 1 
 

 - SUPPLY OF DTS DASAN SOUTH KOREA النفط 
RFP/TWR/2020/64  

 TP-640-2020  16 مناقصة

  729,529.000 
 

LUFKIN MIDDLE EAST 1 
 

 CALL-OFF LONG TIME PURCHASE AGREEMENT النفط 
FOR THE SUPPLY OF LUFKIN SPARES 

 RFP/Tatweer/292/2019   17 مناقصة

  139,615,200.000 
 

BAUER RESOURCES GMBH 1 
 

 TP-380-2019  18 مناقصة للبيئة للمياه المنتجة من حقل نفط البحرين   معالجة مستدامة وصديقة  ط فنلا

  211,495.880 
 

DELMON INDUSTRIAL AND 
MECHANICAL INSULATION 
FACTORY  

1 

 

 FIVE (5) YEARS LONG TERM PURCHASE النفط 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF VARIOUS OF 

GASKETS - RFP/TWR/2020/45  
 

 TP-637-2020 19 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  283,329,776.492

 شركة مطار البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  قطاع لا # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  275,040.000 
 

SILAH GULF W L L 1 
 

  ت و اإلعالن الداخلي بمطار البحرين الدولي صاالإتز ركأجل مإتفاقية من  الطيران 
 

 RFP/BAC/2020/16 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  275,040.000

 شركة نفط البحرين 

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

  150,900.000 
 

GREEN INNOVA TRADING 1 
 

 PROVISION OF METER PROVING AND TANK النفط 
CALIBRATION SERVICES 

 

 T17133 (65)  1 مناقصة

  169,705.400 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

  سنوات   3اتفاقية لمدة  -الت المتنقلة لألعمال ات االتصاتوفير خدم النفط 
 

 T21739 (24) 2 مناقصة

  1,092,720.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

 T19723 (26) 3 مناقصة سنوات   4لمدة  زمنيتوفير خدمات نقل األسفلت بالجملة عقد   النفط 

  141,837.000 
 

THERMODYNE S.A.S 1 
 

 Q11856 (48) 4 مناقصة داين لتوربينات ثرموشراء قطع غيار  النفط 

  357,928.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 
 

سنوات لتوفير متعقبي التسليم، أمناء المخازن وخدمات    5عقد زمني لمدة  النفط 
  دعم تسليم المواد 

 

 T20286(65) 5 مناقصة

  294,770.410 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

  يب اإلسفلتيةمضخات األسفلت واألناب واستبدالأعمال مشروع تشييد  النفط 
 

 T22092 (58) 6 مناقصة



   
 

 18 من 6 صفحة 
 

  749,350.100 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

عقد زمني لمدة أربعة أعوام لتوفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء   النفط 
    للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

 مرفأ سترة وغيرها من مناطق الشركة المختلفة المصفاة،في 

 T18078 (39) 7 مناقصة

USD 25,000.000 9,450.000* 
 

MARSH LTD. 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط 
INSURANCE 

 TB/11910/2010 8 تجديد

USD 5,000.000 1,890.000* 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 1 
 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط 
INSURANCE 

 TB/11910/2010 9 تجديد

  60,000.000 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

برنامج التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية لإلدارة العليا /   النفط 
  التنفيذية
 

 T26461 (24)  10 تمديد

       ر البحريني: يات بالدينامجموع الترس 3,028,550.910

 شركة هال بحرين للضيافة

 # رقم المناقصة  النوع  موضوع لا ع اقط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  2,020,564.000 
 

SSP BAHRAIN W.L.L 1 
 

تعيين شخص مختص بتشغيل المطبخ اإلعدادي لقاعة شركة هال بحرين   الطيران 
 جديد بمطار البحرين الدوليبمبنى المسافرين ال

 RFP/HALA/7/2020 1 مناقصة

       ني: مجموع الترسيات بالدينار البحري 2,020,564.000

 طيران الخليج 

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

  57,070.000 
 

WORLDACD MARKET DATA 1 
 

 BTB 1-2169-07-20 مناقصة  MARKET INTELLIGENT TOOLS الطيران 

  193,600.000 
 

SUN AVIATION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 رثماستواال

 ITC 2-0929-09-11 تجديد اختيار وكيل المسافرين في تايالند

  109,725.000 
 

CASINO AIR CATERERS & FLIGHT 
SERVICES 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT COCHIN الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/26948/2019 3 مناقصة

  525,258.000 
 

PLUSGRADE L.P 1 
 

 APPOINTMENT OF NEW ONLINE UPGRADE الطيران 
BIDDING SYSTEM 

 

 BTB 4-2194-08-20 مناقصة

  14,604.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 EXTENSION PF PABX TELEPHONY SYSTEM الطيران 
RENTAL AGREEMENT AT GULF AIR 

HEADQUARTER 

 TB/24176/2017 5 تجديد

  87,682.000 
 

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED (CIAL) 

1 
 

 INLINE SCREENING SGHA AT COCHIN (COK) الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED (CIAL) 

 TB/27196/2019 6 تجديد

  228,698.000 
 

SEC ITALIA SRL 1 
 

 BTB 7-2111-02-20 مناقصة إيطاليا -الخدمات األمنية في مطار ميالن  الطيران 

  299,689.000 
 

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES 1 
 

  خدمات مناولة البضائع والبريد في مطار ميالن مالبينسا الدولي  الطيران 
 

 BTB 8-2123-03-20 مناقصة

  311,738.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  مومباي ، الهند  الدولي،خدمات التموين في مطار شاتراباتي  الطيران 
 

 BTB 9-2132-03-20 مناقصة



   
 

 18 من 7 صفحة 
 

  409,618.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  مطار نيودلهي الدولي  غاندي،خدمات التموين الجوي في إنديرا  الطيران 
 

 BTB   10-2137-03-20 مناقصة

  202,583.000 
 

OBEROI FLIGHT SERVICES 1 
 

  الهند  الدولي،خدمات التموين الجوي في مطار تشيناي   الطيران 
 

 BTB 11-2130-03-20 قصةمنا

  798,650.000 
 

AERO DARAT SERVICES 1 
 

  الدولي،خدمات المناولة األرضية والخدمات األمنية في مطار كوااللمبور   الطيران 
  ماليزيا 
 

 BTB 12-2138-03-20 ةمناقص

  103,015.300 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 1 

  71,528.000 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 2 

  المجموع (د.ب.):  174,543.300
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF CONDIMENTS: SALT, PEPPER, 
SUGAR AND CREAMER 

 

 BTB 13-2170-07-20 مناقصة

  616,897.000 
 

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES 1 
 

  خدمات الشحن والبريد في مطار هيثرو الدولي بلندن الطيران 
 

 BTB 14-2202-09-20 مناقصة

  114,167.000 
 

QSA AERONAUTICAL 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

 BTB 15-1837-4-18 تجديد المغرب  –الدعم الفني والصيانة في مطار كازابالنكا الدولي  الطيران 

  634,418.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

 BTB 16-2218-10-20 قصةمنا AIRCRAFT DEEP CLEANING SERVICES الطيران 

  8,343,808.000 
 

KUWAIT AIRWAYS CO 1 
 

  خدمات الشحن والمناولة األرضية في مطار كويت الدولي  الطيران 
 

 BTB 17-2184-08-20 مناقصة

  36,705.000 
 

MENZIES AVIATION  1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT KEMPEGOWDA الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT, BANGLORE INDIA  

 TB/29635/2020 18 مناقصة

  796,996.000 
 

WORLDWIDE AVIATION & 
TOURISM LTD 

1 
 

  في المملكة المتحدة) GSAوكالة المبيعات العامة للركاب ( الطيران 
 

 BTB 19-2238-12-20 اقصةنم

  539,177.000 
 

DANATA 1 
 

 TB/28719/2020 20 ةصاقمن  .HANDLING SERVICES AT SYDNEY, AUSTRALIA الطيران 

  1,097,652.000 
 

AHMADI INDUSTRIES  1 
 

 BTB 21-2167-07-20 مناقصة توريد أنواع مختلفة من المشروبات الغازية  الطيران 

  380,814.000 
 

CHAMP CARGO SYSTEMS 1 
 

 ITC 22-0509-8-09 تجديد نظام الشحن المتطور الشامل  الطيران 

  391,924.000 
 

ICICI BANK LIMITED 1 
 

 RENEWAL AGREEMENT FOR ACQUIRING BANK الطيران 
IN INDIA 

 TB/25114/2018 23 تجديد

       وع الترسيات بالدينار البحريني: مجم 16,366,016.300

 
  
  
 
 



   
 

 18 من 8 صفحة 
 

 مجلس المناقصات والمزايدات

 # صة ناقرقم الم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  29,925.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM 
BAHRAIN 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  االستراتيجية والمزايداتادرات مجلس المناقصات خدمات استشارية لتنفيذ مب
 

 RFP/BTB/2020/1 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  29,925.000

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  بحريني ار دين رى عمالت أخ

  18,933.600 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 

  30,525.600 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 2 

  المجموع (د.ب.):  49,459.200
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  سيارات لمجلس النواب   8استئجار عدد 
 

 PUBLIC4\2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  49,459.200

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # م المناقصة قر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  34,372.800 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  علوماتولوجيا المتكنة لهنيتوريد خدمات م
 

 1 01/2021 مناقصة

  6,000.000 
 

STUDIO ANN HOLTROP 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

لتراثية في شمال المحرق  الخدمات االستشارية للحفاظ والتأهيل للمباني ا
 طريق اللؤلؤ وسوق القيصرية لمشروع 

 J01/2016 2 تجديد

  12,209.400 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 3 4/2017 تجديد ن للثقافة واآلثاراستئجار سيارات الستخدام هيئة البحري

       ي: مجموع الترسيات بالدينار البحرين 52,582.200

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

 # مناقصة ال  رقم وع الن الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  54,600.000 
 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 1 
 

دمات والمزايدات  الخ 
 واالستثمار

نة  في دبي لس والسياحةإنشاء وتصنيع وتشييد منصتي عرض لمعرض السفر 
2021  
 

 BTEA 172/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  54,600.000

 ءلماهيئة الكهرباء وا

 # رقم المناقصة  النوع  وع الموض القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  39,994.992 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمدة   الهيئةتزويد 
 سنتين

 RP-GIS 1-199-2017 تجديد

  172,000.000 
 

ELECTRICITY SUPPLY BOARD OF 
IRELAND - ESBI 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 2 4662/2017/3100 أمر تغييري  الخدمات االستشارية لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء 



   
 

 18 من 9 صفحة 
 

  338,234.310 
 

GRID SOLUTIONS SAS - FOREIGN 
BRANCH 

1 
 

ية في  الفنية لصيانة المفاتيح الكهربائ والمساندة  دعمال تقديم GE-ALSTOM المواد والمعدات 
  كيلو فولت صناعة 66و 220محطات نقل الكهرباء جهد 

 

 RS-ETD 3-070-2020 مناقصة

  15,720.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RP-ISD 4-147-2017 تجديد VEEAMلنظام خدمات االشتراكات والدعم الفني  تقديم   المواد والمعدات 

  4,428,251.976 
 

MOHAMED ABDULMOHSIN AL 
KHARAFI & SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال أنابيب المياه  -سلمان والرملي بالمياه  اإلسكانية بمدينةتزويد المشاريع 
 حزمة أ وحزمة ب   -

 5 4622/2018/3100 مناقصة

  28,911.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

  التحكم المتكامل تزويد وحدات نظام المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 6-149-2020 مناقصة

  29,457.174 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  4,686.000 
 

NEWTECH INTERNATIONAL 2 

  المجموع (د.ب.):  34,143.174
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

PATCH PANEL مناقصة IN/CSD/MA/2020/173 7 

  35,000.000 
 

ESBI, IRELAND 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

كيلوفولت لألعوام   66و  220مشروع نطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
 ة األولىالمرحل )2012-2016(

 8 4662/2018/3100 أمر تغييري 

  245,100.000 
 

FUJI ELECTRIC CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة دسيالهن

لطارئة للمفاتيح المعزولة بالغاز بمحطات نقل  مال الصيانة واإلصالحات اعأ
  نوع فوجي - كيلوفولت  66و  220الكهرباء ذات الجهد 

 

 RS-ETD 9-076-2020 مناقصة

  23,942.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

GIS AND RESPONDER SERVERS ANNUAL 
MAINTENANCE 

 TB/30075/2021 10 تجديد

  19,740.000 
 

TOURISM SERVICES CO. W.L.L. 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

SUPPLY OF OFFICE HELPER SERVICES (FOUR 
PERSONS) 

 TB/30077/2021 11 تجديد

  35,406,227.800 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 
 

تصنيع وتركيب معوضات   -لثة تصحيحية الثاال  عملال مشروع انشاء خطط  المواد والمعدات 
 القدرة الغير فعالة الديناميكية

 12 4674/2019/3100 مناقصة

  58,989.000 
 

K-SOFT COMPANY  1 
 

  إلدارة نقل المياه) WTD( توفير نظام جديد إلدارة المعلومات المختبرية   المواد والمعدات 
    بهيئة الكهرباء والماء

 

 PP-ISD 13-159-2020 مناقصة

  78,256.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

س  بمحطتي السناب 6و 5و 3إجراء الصيانة الخارجية للخزانات األرضية رقم  
  والرفاع الغربي لخلط المياه

 

 PM-WTD   14-062-2020 مناقصة

  498,683.410 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

والمزايدات   خدماتلا
 واالستثمار

  إجراء الصيانة الشاملة للمولدات الكهربائية من نوع كتربيلر بمحطة حوار 
 

 PS-WTD 15-033-2021 مناقصة

  39,960.000 
 

COMSIP AL A"ALI 1 
 

عقد صيانة ألجهزة التحكم في سرعة مضخات المياه ذات الجهد المتوسط في   المواد والمعدات 
محطة الدور ومحطة الحد ومحطة سلماباد) من صنع  ه (مياال محطات ضخ

  سيمينزشركتي أي بي بي و 
 

 RP-WTD 16-190-2020 مناقصة

  64,427.760 
 

TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RP-FRSD 17-104-2018 أمر تغييري  سنوات  3) سائقي مركبات خفيفة لمدة 11تزويد عدد (

  1,944,800.000 GULF SERVICES CO 1  معدات كهربائية  المواد والمعدات  
  

 PT/CSD/SH/2020/162(LTC)  18  مناقصة



   
 

 18 من 10 صفحة 
 

  494,100.000 

  310,959.000 
 

  1,152,900.000 

  725,571.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

2 

  المجموع (د.ب.):  4,628,330.000
 

  34,400.000 
 

COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L 

1 
 

  إلنتاج المياه سائل الكلور لمحطة رأس أو جرجور  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/OK/2020/190  19  مناقصة

  33,600.000 
 

 1 دار المستقبل   كةشر
 

  قواطع كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2020/208  20  مناقصة

  24,447.150 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

  146,800.000 
 

AMEERI STORES 2 

  المجموع (د.ب.):  171,247.150
 

  اعمدة انارة   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MA/2020/199  21  مناقصة

  48,031.635 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  أطراف عازلة إلدارة نقل الكهرباء   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/KA/2020/198  22  ةمناقص

  238,077.000 

  91,080.000 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 

  860,000.000 

  102,033.000 

  393,700.000 

  212,520.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 2 

  المجموع (د.ب.):  1,897,410
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MA/2020/166(LTC)  23  مناقصة

  41,290.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/ZA/2020/145  24  قصةمنا   DOOR, STEEL  المواد  والمعدات 

  58,506.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/AY/2021/001  25  مناقصة

       لبحريني: ر ا ينامجموع الترسيات بالد 48,440,396.807

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  80,141.241 
 

INFOSYSTA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 IGA/2020/11 1 مناقصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  برنامج نظام 



   
 

 18 من 11 صفحة 
 

  1,260.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/26550/2019 2 أمر تغييري  صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة

  3,437.500 
 

AIRMECH COMPANY W.L.L 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

 TB/27380/2019 3 تجديد لمبنى  ي لركزصيانة جهاز تبريد الهواء الم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  84,838.741

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  436,703.495 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 LMRA/2020/02 1 تجديد مين الصحي لموظفي هيئة تنظيم سوق العمللتأر اتوفي

  -1,856.885 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF 
PASSPORT ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 2 أمر تغييري 

       ر البحريني: يناالدمجموع الترسيات ب 434,846.610

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  462,400.000 
 

 1 آل ثانيم بن حمد بن عبدهللا خالد بن سحي
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25467/2018 1 ديدتج  ليم تجديد عقد استئجار مبنى هيئة جودة التع

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  462,400.000

 وزارة اإلسكان

 # قصة قم المنار النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -96,683.895 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ترسية أعمال وضع   -سكنية في مدينة شرق سترة ال داتمشروع بناء الوح 
 حجر األساس على مورد واحد 

 TB/27638/2019 1 أمر تغييري 

  -159,400.361 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

عمارات   4دوعد D11وحدة سكنية نوع  142أعمال البنية التحتية لعدد 
 الرفاع  -في الحجيات  939مجمع  -225موقع  AU09سكنية نوع

 HP/04/16 2 أمر تغييري 

  26,838.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

 TB/19835/2014 3 تجديد لقسم تقنية المعلومات باإلعارةتوظيف اداري قاعدة بينات اول 

  -477,517.000 
 

 1 شركة أطلس للنقل والمقاوالت والخدمات الميكانيكية 
 

الخدمات والمزايدات  
 ستثمارواال

شامال أعمال تجهيز الطرق   السكنية،تصميم وإنشاء مناسيب الوحدات 
منطقة مدينة   1214، مجمع 154لبنية التحتية في موقع ة وأعمال اواألرصف

 حمد

 HPD/12/09 4 أمر تغييري 

       الترسيات بالدينار البحريني: وع  مجم 706,763.256-

 خطيط العمراني وزارة األشغال وشئون البلديات والت

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  298,597.342 
 

 1 لو للتجارةشركة الح 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

والمواد االستهالكية الضرورية لمحطة   يارالغعقد زمني لتوريد قطع 
  المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 

 

 SES-19/0012 1 مناقصة



   
 

 18 من 12 صفحة 
 

  378,999.538 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية 

  والطرق المحيطة 3330رصف الطريق رقم   – 733الناصفة: مجمع 
 

 RDS-20/0032 2 صةمناق

  55,629.000 
 

WABAG OPERATION AND 
MAINTENANCE  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

الجة مياه مركز توبلي لمع وتشغيل خدمات إدارة  -مشاريع الصرف الصحي 
 الصرف الصحي 

 SES-16/0031 3 يدتجد

  43,205.313 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SD/04/07 4 مناقصة ار (المرحلة الثالثة)ة سشبك

  -20,010.136 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0037 5 أمر تغييري  2018/2019المشاة  لتوريد وتركيب حواجزالمقاولة الزمنية 

  -2,271.396 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0037 6 أمر تغييري  2018/2019المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز المشاة 

  152,153.000 
 

STANTEC KHONJI 1 
 

 SD-12/2011 7 تجديد توصيل المشاريع االسكانية الجاري انشائها بشبكة الصرف الصحي والمعدات  المواد 

  135,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

إدارة وصيانة خدمات شبكات مياه الصرف   -مشاريع الصرف الصحي 
 SES-16-14-501مشروع   -الصحي المعالجة 

 SES-16/0045 8 تجديد

  125,000.000 
 

JAHECON 1 

  125,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

2 

  المجموع (د.ب.):  250,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2020المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز المشاة 
 

 RDS -19/0037   9 مناقصة

  556,789.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  المحجر البيطري في بوري عة توسمشروع 
 

 CPD-20/0007 10 مناقصة

  -127,846.036 
 

BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-17/0038 11 أمر تغييري  الشيخ محمد بن خليفة للقلب  ز تطوير شارع سترة المؤدي لمرك

  74,187.000 
 

AL HAFEERA CONTRACTING CO 1 
 

ات واالستشارات  شاءإلنا
 الهندسية 

 SES-14/0047 12 أمر تغييري  2017 – 2016المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي 

  -83,540.498 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

ت واالستشارات  نشاءااإل
 الهندسية 

 R/06/2013 13 أمر تغييري  2015-2013المقاولة الزمنية لصيانة الجسور 

  297,880.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عسكر االبتدائية االعدادية للبنين وأعمال  
 مد الفاتح االبتدائية االعدادية للبنينمدرسة أح الصيانة الشاملة ل

 BMD-20/0018 14 مناقصة

  270,795.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

تشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي الحالي للصرف الصحي في البسيتين  
  228مجمع 

 

 SES-19/0039 15 مناقصة

  -18,197.793 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0006 16 أمر تغييري  ع الصرف الصحي قطافي تفريغ واستبدال حاويات القمامة بعدة مباني 

  181,500.000 
 

 1 مؤسسة القاسمي التجارية
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/2539 17 تجديد ف للمركباتالستخدامهما كمواقاستئجار قطعتي ارض 

  168,931.498 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

ية وكواشف " لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة يائكيمشراء وتوريد مواد  المواد والمعدات 
  إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي  /

 

 SES-20/0013   18 مناقصة



   
 

 18 من 13 صفحة 
 

  167,475.104 
 

CELLMEC CO 1 
 

  ) مضخة غاطسة 184(وثمانين توريد قطع غيار لمئة وأربعة  دات المواد والمع
 

 SES-20/0026 19 مناقصة

  792,440.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مشروع توسعة المحجر البيطري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل / رقم  
  20 001المشروع: 

 

 CPD-21/0007 20 مناقصة

  2,500.000 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  اله فقة ردم األرض واالعمال المرا 
 

 SPO/230/2020   21 أمر تغييري 

  296,100.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

  أمانة العاصمة من نوع ميجاكوم في  21مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد 
  

 MUN/CM/A06/2020  22  مزايدة 

  55,402.715 
 

 1 المؤسسة االستهالكية للحرس الوطني
 

الستشارات  وا ءات اإلنشا
  الهندسية 

  مناقصة زمنية لشراء أعالف األسماك لمركز االستزراع السمكي
  

 MUN/AG/32/2020    23  مناقصة

  134,387.400 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اءات واالستشارات  اإلنش
  الهندسية 

 MUN/CMS/P/36/2020  24  مناقصة  الزنج - ة ممشى ام الحصم مناقص

  -1,004.650 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/CMS/P/39/2019  25  أمر تغييري   المرحلة االولى  -مناقصة حديقة محمد بن فارس  

  -13,588.575 
 

YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 BMD-GP/20-0001    26  أمر تغييري   القضيبية  قصرة بمشروع صيانة األجهزة الكهربائية الميكانيكي

  -0.023 
 

AROMA GARDENING & 
LANDSCAPING 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

لخضراء بمدينة  لتشغيل وصيانة المسطحات ا  التعاقد المباشر للمرحلة االنتقالية
  )14, 13, 12, 11, 10سلمان (

 MUN/DP/40/2020  27  أمر تغييري 

  132,705.406 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/NAM/24/2016  28  تجديد  مناقصة الصرف الصحي لمباني ومجمعات البلدية

  98,911.100 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 MUN/AG/06/2020  29  مناقصة  TSEاإلمدادات بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة  مالستكإعادة تأهيل وا 

  4,406,778.376 
 

 1 كراجات وورش سلماباد
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 TB/24050/2017  30  تجديد  (مزايدة)  لمابادعقود كراجات وورش س تجديد

  3,223,522.575 
 

 1 ارات عقة المجموعة رامز لالستثمارات وإدار
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 TB/29478/2020  31  تجديد  (مزايدة)  تجديد اتفاقية مجمع رامز التجاري بسوق مدينة عيسى الشعبي

  29,979.180 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 32  24/2018  أمر تغييري   دة سنتينمبية لالجنو  صيانة المزروعات في المناطق السكنية بالمنطقة

  249,445.980 
 

STRATEGY OPTIMIZATION 
CONSULTING 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 MUN/29/2020  33  مناقصة  اعات الوزارة راتيجي في قطالشراء المباشر لتفعيل دور التخطيط االست

  183,976.800 
 

AL JAMEEL FOR GARDEN CARE 1 
 

ت واالستشارات  انشاءاإل
  الهندسية 

  حديقة في أمانة العاصمة 21وصيانة ممشى سترة 
  

 MUN/CM/25/2020  34  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  12,370,832.220

 
 
 
 



   
 

 18 من 14 صفحة 
 

 والتعليم  وزارة التربية

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  361,047.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29591/2020 1 تجديد ) MPLSالتعاقد المباشر بشأن توفير خطوط االتصاالت ( 

  1,083,141.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29591/2020 2 تمديد ) MPLSر بشأن توفير خطوط االتصاالت ( شالمباتعاقد ال

  47,287.800 
 

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 
 

الكهربائية في المدارس المعاهد والمباني اإلدارية   صاعد صيانة وإصالح الم المواد والمعدات 
 لغيارطع ا التابعة الى وزارة التربية والتعليم شاملة ق

 S/31/2020 3 اقصةمن

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,491,475.800

 وزارة التنمية االجتماعية 

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

  -6,166.667 
 

REAL SOFT ADVANCED 
APPLICATION 

1 
 

  الخدمات والمزايدات
 رستثماواال

 TB/13238/2010 1 أمر تغييري  صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية 

  72,500.000 
 

 1 جمعية تنمية المرأة البحرينية
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

 TB/7929/2008 2 تجديد إدارة وتشغيل دار الوالدين بمنطقة الرفاع 

       ار البحريني: ينت بالدرسيا مجموع الت 66,333.333

 وزارة الخارجية 

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

  54,307.900 
 

 1 االجتماعية  للتاميناتالمؤسسة العامة 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/30073/2021 1 يدتجد اض الريعقد إيجار مقر سكن معالي سفير مملكة البحرين في 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  54,307.900

 وزارة الصحة 

 # اقصة رقم المن النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع دينار بحريني  عمالت أخرى 

  410,925.000 
 

GULF PHARMACY  1 

  727,177.500 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 2 

  641,538.600 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 3 

  20,312.730 
 

CIGALA GULF MEDICAL 4 

  20,000.000 
 

AL JAZIRA GROUP  5 

  1,525,096.108 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  268,084.688 
 

GENERAL MEDICAL 7 

اكز الصحية ومختلف مرافق وزارة الصحة  ية بالمرالطبعقود صيانة األجهزة  المواد والمعدات 
 بمملكة البحرين 

 TB/28731/2020 1 مناقصة



   
 

 18 من 15 صفحة 
 

  المجموع (د.ب.):  3,613,134.626
 

  5,257,949.000 

  122,360.000 
 

IGB 1 

  589,712.000 
 

GULF PHARMACY  2 

  85,400.000 
 

MANAMA SCIENTIFIC CO 3 

  المجموع (د.ب.):  6,055,421
 

الخدمات والمزايدات  
 ارواالستثم

 TB/30202/2021 2 مناقصة ) 19-بر وطني جديد (كوفيدنشاء مختإ

  10,851.139 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/110/2012 3 أمر تغييري  سنوات  4صيانة األجهزة الطبية لمدة  المواد والمعدات 

  11,381.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 

  430.000 
 

GENERAL MEDICAL 2 

  31,965.000 
 

GULF PHARMACY  3 

  13,251.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 4 

  162.000 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 5 

  3,888.000 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 6 

  المجموع (د.ب.):  61,077
 

  -الصحي لكو توريد وتركيب أجهزة مختبرية / طبية إضافية لمركز بت المواد والمعدات 
 الحنينية 

 MOH/106/2020 4 مناقصة

  12,625.200 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  لمواد والمعدات ا  GHC-41/2019 5 أمر تغييري 

  12,971.259 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

حد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون راء الموالش المواد والمعدات   GHC-41/2019 6 أمر تغييري 

  5,896,128.447 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

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

  349,209.535 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 
 

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

  182,082.220 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 
 

ول مجلس التعاون الصحة لدجلس  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل م المواد والمعدات   GHC-41/2019 9 أمر تغييري 



   
 

 18 من 16 صفحة 
 

  643,548.704 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 10 أمر تغييري 

  107,258.823 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

لتعاون الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس ا  دات اد والمعالمو  GHC-41/2019 11 أمر تغييري 

  29,200.500 
 

 1 حبيبه للرعاية الطبية
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 12 أمر تغييري 

  144,502.837 
 

HASHIM PHARMACY 1 
 

د لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الشراء الموح  المواد والمعدات   GHC-41/2019 13 أمر تغييري 

  223,502.585 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

اون جلس التعول مالشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لد المواد والمعدات   GHC-41/2019 14 أمر تغييري 

  682,659.306 
 

MASKATI PHARMACY B.S.C 
CLOSED 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 15 أمر تغييري 

  10,949,617.925 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

لدول مجلس التعاون الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة  المعدات اد والمو  GHC-41/2019 16 أمر تغييري 

  1,499,797.782 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 17 أمر تغييري 

  515,063.404 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 18 أمر تغييري 

  26,460.000 
 

EUROPEAN EGYPTION PHARM 1 
 

من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  األدوية اقصةالشراء الموحد لمن المواد والمعدات   GHC-41/2019 19 مر تغييري أ

  47,204.564 
 

TABUK PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  المواد والمعدات   GHC-41/2019 20 أمر تغييري 

  47,282.130 
 

PHARMA INTERNATIONAL 
COMPANY 

1 
 

الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  والمعدات المواد   GHC-41/2019 21 أمر تغييري 

  125,238.771 
 

NASSER PHARMACY 1 
 

 GHC-41/2019 22 أمر تغييري  التعاون مجلسالشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  31,234,837.757

 ئون اإلسالمية واألوقافوزارة العدل والش

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

  80,430.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

خدمات والمزايدات  ال
 واالستثمار

الكهربائية   واألعمالمناقصة عامة لتوفير خدمة صيانة المكيفات المركزية 
المباني األوقاف و اإلسالمية و والشئوندل  لوزارة الع  النجارةوالسباكة  لوأعما

 التابعة لها 

 1 3/2020 مناقصة

  110,657.700 
 

 1 شركة الخليج للمشاريع 
 

ت  ايدا المزات والخدم
 واالستثمار

 TB/4416/2006 2 تجديد استئجار مكاتب لتوسعة المحاكم ودائرة الشئون القانونية

  201,007.800 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

ت والمزايدات  الخدما
 واالستثمار

مستخدمين مكتب   4 وعددعامل نظافة  39مطرح مناقصة عامة لتوفير عدد 
سعة  تمباني التابعة لها وذلك لمدة سنة والة وميإلسالا والشئونلوزارة العدل  

  شهور 
 

 3 2/2020 مناقصة



   
 

 18 من 17 صفحة 
 

       ريني: مجموع الترسيات بالدينار البح 392,095.500

 نمية االجتماعيةوزارة العمل والت

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

  36,656.390 
 

SUPER LAUNDRY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

توفير خدمة غسيل مختلف أنواع المالبس والشراشف لدور ومراكز الرعاية  
  بعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية هيل االجتماعي التاوالتأ

 

 RFP/MLSD/2021/10 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,656.390

 تصاد الوطنية واالق يلمالوزارة ا

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

USD 365,148.000 138,025.944* 
 

BLOOMBERG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

مستخدمين في ادارة   3توفير الخدمة االخبارية لألسواق المالية لعدد 
 زارة في الو ةكومياالستثمارات الح 

 TB/20355/2015 1 تجديد

USD 60,000.000 22,680.000* 
 

S&P DOW JONES INDICES 1 
 

  الخدمات والمزايدات
 الستثماروا

لتقديم خدمة االطالع على   S&P DOW JONESتجديد التعاقد مع شركة 
الواليات المتحدة  بيانات األسهم الخاصة بالسوق الخليجية ومؤشرات أسعار و

 كية يمراال

 TB/22495/2016 2 دتجدي

  15,624.400 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28362/2020 3 تجديد وادم النظام المالي المركزي خ  صيانة

  3,057.600 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/25508/2018 4 تجديد TSMترازي  نسخ االح لم اتجديد عقد صيانة نظا

  7,350.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 رواالستثما

 TB/27158/2019 5 تجديد ق على إدارة االستثمارات الحكوميةالتدقي

  130,368.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بنى وزارة المالية واالقتصاد  حارس) لم 16 توفير حراس أمن (العدد الكلي
  ة الواقع فيالمنامة باإلضافة إلى مبنى الوزار - الوطني بالمنطقة الدبلوماسية 

  منطقة عوالي. 
 

 HFR/02/2021 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  317,105.944

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ء الفائز العطا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  20,200.000 
 

MAICOM IT SERVICES W.L.L 1 
 

 توالمزايدا  الخدمات
 واالستثمار

HARDWARE MAINTENANCE SERVICE OF 
BAHRAIN AERONAUTICAL INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM  

 TB/30005/2021 1 تجديد

  761,184.000 
 

FARNBOROUGH INTERNATIONAL 
LTD 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

م معرض البحرين ا الدولية البريطانية لتنظيالتعاقد المباشر مع شركة فانبرو
 2026-2024-2022الدولي للطيران 

 TB/29499/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  781,384.000

 وزارة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  نار بحريني دي أخرى   تمالع

  24,084.900 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MIA/20/2016 1 تجديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة 



   
 

 18 من 18 صفحة 
 

  183,120.317 
 

THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION 

1 
 

ايدات  ات والمزملخدا
 واالستثمار

 THE BRITISH BROADCASTINGتجديد التعاقد مع إذاعة 
CORPORATION BBC ) (مزايدة 

 TB/29994/2021 2 يدتجد

  94,537.430 
 

BSS TRADING CO 1 
 

مشروع استبدال نظام وحدة تحكم االنتاج لمازج الصورة بمركز األخبار في   المواد والمعدات 
  عالم وزارة شؤون اال

 

 INFO/9/2020 3 صةقمنا

  368,424.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

ي عاملة لتغطية أعمال الصيانة الكهربائية وصيانة التكييف وأعمال  أيد  توفير
  السباكة
 

 INFO/6/2020   4 مناقصة

  139,462.050 
 

GLOCOM 1 
 

يكرويف للتغطيات المباشرة لفعاليات وزارة شؤون  ت بث ماتوفير وصال  المواد والمعدات 
  والجهات المحلية األخرى  اإلعالم

 

 INFO/8/2020   5 مناقصة

  1,363,831.712 
 

RCS WORKS MENA DMCC 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  6وغرفة التحكم المركزية لمشروع  ت لألستوديوهامشروع التجهيز التقني 
 اعيةاذ ت توديوهاأس

 INFO/17/2019 6 ناقصةم

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 2,173,460.409

 ةوزارة شئون الشباب والرياض

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

  350,985.600 
 

MILLET ENGINEERING 1 
 

رات  اإلنشاءات واالستشا
 ة سيالهند

رة شؤون الشباب  زمني لتوفير خدمات هندسية واستشارات لوزاعقد  
  والرياضة 

 

 RFPMYS/10/2020 1 مناقصة

       جموع الترسيات بالدينار البحريني: م 350,985.600
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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