
   

 

 13 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/04/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/04/2020 
 

  

         

            

 الشركة العامة للدواجن

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

  52,600.000 
 

BILFINGER BABCOCK 1 

 

ن تقديم خدمات استشارية لمشروع االشراف على تنفيذ توسعة انتاج الشركة م المواد والمعدات
 بيض المائدة الطازج

 TB/28355/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 52,600.000

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني أخرىعمالت 

  -329,130.669 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPMYS/12/2016 1 أمر تغييري أعمال صيانة وإعادة تهيئة نادي البحرين

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات 329,130.669-

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  36,719.550 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/20306/2015 1 تجديد IBM MACHINESعقد صيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,677.202 
 

IBM WORLD TRADE CORP. 1 

 

 TB/19604/2014 2 تجديد IBM SOFTWAREصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,996.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 

 

 3 3/2014 تجديد مشروع توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات الخدمات والمزايدات واالستثمار

  15,855.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 

 

 TB/28600/2020 4 تجديد (T4-T5تجديد عقد صيانة خوادم نظام االوراكل ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 131,247.752

 

 



   

 

 13 من 2 صفحة
 

 

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

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

  16,200.000 
 

E-BAHRAIN INFORMATION 
TECHNOLOGY 

1 

 

 TB/25465/2018 1 تجديد ( اخصائي حاسب آلي1تجديد عقد توفير عدد ) الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 16,200.000

 الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

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

  246,702.000 
 

GBCOPR TOWER 1 

 

 TB/16568/2012 1 تجديد ايجار مكاتب الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 246,702.000

 بورصة البحرين

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

  83,800.355 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 

 

 BHB/2019/1 1 تجديد لتأمين الصحي والتامين على الحياة لموظفي بوصة البحرينا الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,500.000 
 

 1 مؤسسة انجاز البحرين

 

 TB/27086/2019 2 تجديد جاز البحرينإنتجديد التعاقد مع مؤسسة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 123,300.355

 بوليتكنك البحرين

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

  108,349.500 
 

ARABIAN ADVANCED SYSTEMS - 
NASEEJ 

1 

 

 ELLUCIAN BANNER STUDENT LICENSES TIER 2 واالستثمار والمزايدات الخدمات
LICENSE  

 BP/018/2013 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 108,349.500

 تمكين

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز بحرينيدينار  عمالت أخرى

  12,144.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 

 

 LF-154 1 تجديد استئجار سيارات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,144.000

 جامعة البحرين

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

  131,950.000 
 

ATLAS BUSINESS MANAGEMENT 1 

 

 UOBP/13/2016 1 تجديد خدمات تنظيف في جامعة البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 131,950.000



   

 

 13 من 3 صفحة
 

 

 العقاريجهاز المساحة والتسجيل 

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

  39,410.700 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي 
    BENTLEY رخص برامج 

 TB/8622 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 39,410.700

 حلبة البحرين الدولية

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

  18,475.000 
 

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED 
FOREIGN BRANCHES COMPANY 

1 

 

 TB/28579/2020 1 مزايدة حلة البحرين الدوليةتأجير مبنى في  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,475.000

 العقاري لالستثمارشركة البحرين 

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

  196,115.400 
 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 

 

 TB/28560/2020 1 مناقصة السيارات بمجمع السلمانية الطبي مشروع مواقف -مقترح التأجير المباشر  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,000.000 
 

 1 اس تي سي البحرين لتأجير العقار

 

ة تجديد عقد اتفاقية االيجار مع شركة اتصاالت )اس تي سي البحرين( بمنطق الخدمات والمزايدات واالستثمار
 سلماباد

 TB/28657/2020 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 235,115.400

 شركة تطوير للبترول

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

  113,085.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

 

 LIFE WELL INFORMATION SOFTWARE (LOWIS) النفط
ANNUAL MAINTENANCE SUPPORT 

 TP-169-2017 1 مناقصة

  20,331.000 
 

WIPRO BAHRAIN LIMITED W L L 1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

PROVISION OF ORACLE AND MAXIMO SUPPORT 
SERVICES 

 TB/26642/2019 2 تجديد

  1,458,338.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 

 

 - API MACHINE SHOP SERVICES النفط
RFP/TATWEER/267/2019  

 TP-487-2019 3 مناقصة

  650,500.000 
 

COMPUTER WORLD 1 

 

 RFP/Tatweer/274/2019 4 مناقصة NETBACK UP APPLIANCESتراخيص وصيانة مدة سنة لنظام  النفط

  3,241,599.000 
 

OFFSHORE ENGINEERING & 
MARKETING 

1 

  14,386,523.000 
 

ENERSERV WLL 2 

  2,859,088.000 
 

TIANJIN PIPE CORPORATION 
(MIDDLE EAST) LIMITED 

3 

  95,623.000 
 

ARROW PIPES & FITTINGS FZCO 4 

 RFP/Tatweer/237/2019 5 مناقصة اتفاقية شراء طويلة األجل لتوريد خطوط االنابيب لمده خمس سنوات النفط



   

 

 13 من 4 صفحة
 

 

  )د.ب.(:المجموع  20,582,833
 

  863,287.000 
 

AXA INSURANCE (GULF) 1 

 

 RFP/Tatweer/27/2017 6 تجديد توفير تأمين صحي و تأمين على الحياة النفط

  10,000.000 
 

LANDSCAPE SOLUTIONS 
CONSULTANCY 

1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

PROVISION OF LANDSCAPE CONSULTANCY 
SERVICES  

 TB/28604/2020 7 تجديد

  32,000.000 
 

URBANSOFT TECHNOLOGIES  1 

 

 MANAGEMENT DASHBOARD DEVELOPMENT AND النفط
CONSULTATION 

 TB/26859/2019 8 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,730,374.000

 شركة مطار البحرين

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

  61,320.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 

 

 BAC/323/2020 1 مناقصة توريد هواتف  لشركة مطار البحرين مشاريع المطار

  182,248.000 
 

BAHRAIN LIMO 1 

 

 BAC/259/2018 2 أمر تغييري خدمات نقل الركاب من مواقف السيارات المختلفة بمطار البحرين الدولي مشاريع المطار

  40,000.000 
 

JALAL IONICS CO 1 

 

 BAC/192/2017 3 أمر تغييري توفير مياه شرب مع أكواب الطيران

       الترسيات بالدينار البحريني:مجموع  283,568.000

 شركة نفط البحرين

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

  234,300.000 
 

KHALED A.LATIF ELECTRICAL 
CONSTRUCTION 

1 

 

 UTILITIES COORDINATOR FOR BAPCO واالستثمار والمزايدات الخدمات
MODERNIZATION PROGRAM (BMP) 

 T160199(52) 1 مناقصة

  207,402.000 
 

OSI SOFT LLC 1 

 

 SOFTWARE RELIANCE PROGRAM OF THE PLANT النفط
INFORMATION (PI) SYSTEM  

 T190090 (39) 2 مناقصة

  965,773.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 

 

 T190045 (19) 3 مزايدة بيع وإزالة المواد الخردة من ساحة مصفاة بابكو النفط

  1,880.000 
 

BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 1 

 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط
INSURANCE 

 TB/11910/2010 4 تجديد

  40,192.000 
 

MARSH LTD. 1 

 

 AVIATION REFUELLING AND PRODUCT LIABILITY النفط
INSURANCE 

 TB/11910/2010 5 تجديد

EUR 654,825.000 321,519.075* 
 

CONTINENTAL FLANGES 1 
 

 CONSIGNMENT INVENTORY AGREEMENT FOR النفط
FLANGES AND FITTINGS 

 Q082853(12) 6 تجديد

  121,800.000 
 

AREENA CONTRACTING GROUP 1 

 

 OUTSOURCING OF SALES OPERATIONS AT النفط
BAPCO'S SERVICE STATIONS  

 T160028(24) 7 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,892,866.075



   

 

 13 من 5 صفحة
 

 

 شركة هال بحرين للضيافة

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

  54,600.000 
 

ASK REAL ESTATE SPC 1 

 

 APPOINTMENT OF REAL ESTATE AGENCY FOR واالستثمار والمزايدات الخدمات
HALA BAHRAIN HOSPITALITY STAFF 

ACCOMMODATION  

 RFP/HALA/4/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 54,600.000

 طيران الخليج

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

  132,080.261 
 

ORACLE SYSTEMS LIMITED 1 

 

 TB/9817/2009 1 أمر تغييري ORACLE SUPPORT CONTRACT واالستثمار والمزايدات الخدمات

  270,567.549 
 

ORACLE SYSTEMS LIMITED 1 

 

 TB/9817/2009 2 تجديد ORACLE SUPPORT CONTRACT واالستثمار والمزايدات الخدمات

  68,386.000 
 

ELAA TRAVEL, TOURISM AND 
CARGO CO. 

1 

 

 MEDICAL INSURANCE COVERAGE FOR GULF AIR واالستثمار والمزايدات الخدمات
STAFF AND FAMILY AT KSA 

 ITC 3-1418-9-15 مناقصة

  69,541.000 
 

SOCIATE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNCATION 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

 CUTE CONTRACT AT KUALA LUMPUR الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28493/2020 4 مناقصة

  105,167.000 
 

AEROPORTS DE PARIS 1 

 

 SERVICE AGREEMENT FOR FAST TRACK ARRIVALS الطيران
IN PARIS - CHARLES DE GAULLE AIRPORT (CDG) 

 TB/27125/2019 5 تجديد

  1,283,268.000 
 

EGYPT AIR 1 

 

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

HANDLING ONLY) 

 TB/18977/2014 6 أمر تغييري

  199,494.000 
 

STORM AVIATION 1 

 

 AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING, LINE الطيران
MAINTENANCE AT HAZRAT SHAHJALAL 

INTERNATIONAL AIRPORT - DHAKA (DAC) - 
BANGLADESH 

 ITC 7-1609-6-16 تجديد

USD 47,999.000 18,143.622* 
 

REED BUSINESS INFORMATION INC 1 
 

 AGREEMENTS NEGOTIATION: DIIO SCHEDULE الطيران
REFERENCE SERVICES AND INNOVATA SERVICES 

 TB/23079/2016 8 مناقصة

  20,000.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 

 

 BTB 9-1610-6-16 تجديد IMPLEMENTATION OF IT BACKUP SOLUTION واالستثمار والمزايدات الخدمات

  77,587.000 
 

AIRPORT AUTHORITIES 1 

 

 NEW/DIRECT APPOINTMENT OF OFFICE LEASE الطيران
AGREEMENT AT BAGHDAD INTERNATIONAL 

AIRPORT 

 TB/28522/2020 10 مناقصة

  374,268.000 
 

ETHIOPIAN AIRLINES 1 

 

 GROUND AND CARGO HANDLING SERVICES AT الطيران
ADDIS ABABA AIRPORT 

 TB/12775/2010 11 تجديد

  19,063.000 
 

CASINO AIR CATERERS & FLIGHT 
SERVICES 

1 

 

 LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT COCHIN الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/26948/2019 12 تجديد

  67,500.000 
 

AL HAIDARIYA HEAVY EQUIPMENT 
HIRING 

1 

 

 BTB 13-2087-01-20 مناقصة الثقيلةاستئجار رافعه لدعم المعدات  الطيران



   

 

 13 من 6 صفحة
 

 

  141,454.000 
 

SAVILLS MIDDLE EAST CO. S.P.C 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BTB 14-1802-03-18 تجديد تعيين وسيط لتقييم و بيع اصول شركة طيران الخليج

  76,622.000 
 

EMIRATES AIRLINE 1 

 

  .LOUNGE SERVICES AT SYDNEY, AUSTRALIA الطيران

 
 TB/28720/2020 15 مناقصة

  618,981.000 
 

TAV URBAN GEORGIA LLC 1 

 

 GROUND HANDLING SERVICES AT TBILISI الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT   

 TB/23376/2017 16 تجديد

  11,896.000 
 

GOLD STAR 1 

 

 ITC 17/11/02/0788 تجديد اختيار وكيل مبيعات المسافرين في اليونان الطيران

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات 3,554,018.432

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  20,620.000 
 

EMBLEM CONSULTING DMCC 1 

 

االقتصادية توفير خدمات الصيانة والتطوير الشامل لموقع مجلس التنمية  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 االلكتروني

 TB/26938/2019 1 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 20,620.000

 مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

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

  2,080.000 
 

 1 الفلوة للتنظيفاتشركة 

 

 BCSIES/1/2018 1 تجديد توفير عمال نظافة و ضيافة للمركز لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,080.000

 مركز عيسى الثقافي

 # المناقصةرقم  النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  5,544.000 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 

 

 RFP/ICC/2018/1 1 تجديد خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,544.000

 معهد اإلدارة العامة

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

  1,146.000 
 

ALMOAYED DATA GROUP 1 

 

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

 TB/27248/2019 1 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,146.000

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

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

  41,400.000 
 

AVIREPS TOURISM GMBH 1 

 

 BTEA149/2020 1 مناقصة التعاقد مع مكتب تمثيلي في روسيا الخدمات والمزايدات واالستثمار



   

 

 13 من 7 صفحة
 

 

       الترسيات بالدينار البحريني:مجموع  41,400.000

 هيئة الكهرباء والماء

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

  334,586.120 
 

ABU OBAID CONT. & TRADING 
GROUP 

1 

 

لماء الكهرباء وا إلنتاجتزويد وتركيب المواد العازلة والسقاالت بمحطة سترة  المواد والمعدات
 ين.الماء لمدة عام إلنتاجالكهرباء ومحطة أبو جرجور  إلنتاجومحطة الرفاع 

 RP-EPD 1-156-2019 مناقصة

  105,010.196 
 

FINE FOODS 1 

 

 RP-EPD  2-186-2019 مناقصة تزويد األطعمة لموظفي الهيئة في جزيرة حوار لمدة عامين المواد والمعدات

  20,520.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 

 

 PP-ETD 3-113-2019 مناقصة نقل الكهرباء إلدارةتوفير منصات عمل ألنظمة التحكم التابعة  المواد والمعدات

  1,666,236.000 
 

ORACLE SYSTEMS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 PM-GIS 4-026-2019 مناقصة العدادات الذكية.مشروع تنفيذ نظام إدارة بيانات 

  210,000.000 
 

ESB INTERNATIONAL 1 

 

ي محطة ف تكيلو فول 220جهد  الكهربائيةالستبدال المفاتيح  االستشاريةالخدمات  المواد والمعدات
 شمال مدينة عيسى لنقل الكهرباء 

 5 4672/2019/3100 مناقصة

  168,850.000 
 

GULF SERVICES CO 1 

 

و كيل 11توفير وحدات حلقة رئيسية مزودة بمحركات ذات حلقات زيتية بقدرة  المواد والمعدات
 عادة التركيب في الموقعإ -فولت لمحطات التوزيع اآللي الفرعية 

 PS-EDD 6-147-2019 مناقصة

  2,689.010 
 

BAHRAIN FAMILY LEISURE CO 1 

 

 RM-FRSD 7-038-2017 أمر تغييري تزويد خدمة  تقديم األطعمة لموظفي الهيئة في مواقع مختلفة لمدة عامين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  71,400.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 

 

 SUPPLY OF CISCO EQUIPMENT ANNUAL والمعدات المواد
MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES FOR ONE 

YEAR. 

 

 RSI-ISD 8-187-2019  مناقصة

  54,178.000 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 

 

 INVESTMENT OF TWO ADVERTISING LOCATIONS AT واالستثمار والمزايدات الخدمات
AL-SEEF AREA 

-AUC-2013-001-PM مزايدة
PSD 

9 

  3,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

PROCUREMENT OF SERVICES FOR SUPERVISOR, 
PURCHASING COORDINATION AND FOLLOW UP 

 RMI-FRSD 10-085-2018 تجديد

  89,982.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 RETROFITTING OF 11KV P122 OVER CURRENT والمعدات المواد
PROTECTION RELAYS IN 5 PRIMARY SUBSTATIONS 

 PP-ETD  11-180-2019 مناقصة

  581,221.750 
 

FAKHROO ELECTRONICS 1 

 

وزيع تمحطات  ألتمتهمناقصة إنشاء شبكة اتصاالت خاصة لهيئة الكهرباء و الماء  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الكهرباء

 PP-EDD 12-159-2019 مناقصة

  165,620.256 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 

 

 RP-FRSD 13-097-2015 تجديد تزويد سائقين مركبات ثقيلة مع عمال غير مهرة لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  169,110.000 
 

ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO  

1 

 

-TC/SH/PT مناقصة CABLE U/G والمعدات المواد
185/12/2019 

14 

  34,005.780 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO 
COMPANY W.L.L  

1 

 

-TC/AA/PT مناقصة وصالت مواسير حديدية المواد والمعدات
158/10/2019 

15 

  53,669.187 
 

KEMCO TECHNOLOGIES 1 

 

-SP/NF/PT مناقصة شراء مواد كيميائية لمحطة رأس ابو جرجور المواد والمعدات
163/10/2019 

16 



   

 

 13 من 8 صفحة
 

 

  267,896.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 

 

-TC/MM/PT مناقصة SUBSTATION, KIOSK والمعدات المواد
171/11/2019 

17 

  81,138.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

-SP/OK/PT مناقصة CABLES ,XLPE 66KV AND ACCESSORIES والمعدات المواد
133/09/2019 

18 

  252,051.052 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 

 

 PT/CSD/MA/2020/013 19 مناقصة  DI PIPE DN 500 MM والمعدات المواد

  45,600.000 
 

 1 جالف كرايو البحرين

 

 SUPPLY OF CARBON DIOXIDE  FOR RAS ABU والمعدات المواد
JARJUR PLANT 

 PT/CSD/NF/2020/027 20 مناقصة

  2,678,448.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 

  369,600.000 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 2 

  58,464.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

3 

  المجموع )د.ب.(: 3,106,512
 

 RP-FRSD 21-115-2019 مناقصة 76ستئجار رقم ا -استئجار مركبات خفيفة لمدة اربع سنوات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       الترسيات بالدينار البحريني:مجموع  7,483,275.351

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  13,896.750 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/27375/2019 1 مناقصة االشتراك في خدمات محتوى نظام الفريسكو

  19,800.000 
 

BAHRAIN MOBILITY 
INTERNATIONAL 

1 

 

 TB/26865/2019 2 تجديد تجديد عقد إيجار مواقف السيارات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,696.750

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

USD 31,680.000 11,975.040* 
 

ISONE 1 
 

 TRA/RFP/2017/042 1 أمر تغييري خدمات تطويرية لتصميم وتنفيذ نظام معلومات وإدارة الطيف الترددي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  53,000.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 

 

دد الحصول على خدمات استشارية إلعداد دراسة حول المخاطر األمنية التي ته والمزايدات واالستثمارالخدمات 
 مستخدمي الهواتف النقالة

 TRA/RFP/2019/070 2 مناقصة

GBP 129,700.000 79,117.000* 
 

WERRY CONSULTING LTD 1 
 

 TRA/RFP/2020/075 3 مناقصة للجنة تكافؤ الفرص والشئون التقنيةالحصول على خدمات استشارية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 144,092.040

 وزارة اإلسكان

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

  384,590.000 
 

UNITED ENGINEERING 
CONSULTANT 

1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

KUWAIT FUND FOR ARAB ENTOMIC DEVELOPMENT 
PROJECTS IN KINGDOM OF BAHRAIN  

GOVERNMENT GRAND NO. 3/62 CONSTRUCTION OF 

 SP/10/14 1 تجديد



   

 

 13 من 9 صفحة
 

 

398 VILLAS AND PHASE 1 INFRASTRUCTURE 
WORKS IN EAST HIDD HOUSING PROJECT  

  -177,315.826 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

 HP/25/15 2 أمر تغييري

  -181,179.478 
 

ALGHANAH CONTRACTING W.L.L 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

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

 HP/25/15 3 أمر تغييري

  176,000.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SP/06/13 4 أمر تغييري إلسكانيوالمعماري والبنية التحتية والتصميم لمشروع شرق سترة االتخطيط العام 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 202,094.696

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 # المناقصةرقم  النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى

  30,885.750 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 

 

 MUN/ MM/01/2018 1 تجديد مناقصة توريد عمالة زراعية لبلدية المحرق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  19,530.000 
 

AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/10/2018 2 تجديد منزل ضمن مشروع البيوت اآليلة للسقوط   22االشراف الهندسي لعدد 

  52,475.437 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الحد مجمع  902طريق  –تحويل خط مياه الصرف الصحي لشارع حاتم الطائي 
109  

 SES-16/0019 3 أمر تغييري

  50,800.000 
 

 1 شركة صلة الخليج

 

 MUN/DP/54/2019 4 مناقصة الوزارة لمركز االتصال الوطني انضمام الخدمات والمزايدات واالستثمار

  22,169.880 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

  39,321.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

2 

  المجموع )د.ب.(: 61,490.880
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/CMS/28/2017  5 مناقصة VIP –صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري 

  -147,500.000 
 

ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO  1 

 

ارع يوني بول على شارع الغوص وشمن نوع  2مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المطار بمحافظة المحرق

 MUN/MM/A26/2019 6 مزايدة

  78,189.300 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 

 

 SES-19/0037 7 مناقصة خطوط االتصاالت لنظام "سكادا الخدمات والمزايدات واالستثمار

  13,038,669.025 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 

  11,297,000.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 2 

  المجموع )د.ب.(: 24,335,669.025
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري )المرحلة الثانية(

 
 RDS-20/0004 8 مناقصة

  174,800.000 
 

ARABIAN MARINAS COMPANY 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

عائمة اعمال  تصميم و تنفيذ كواسر لألمواج وتصليح مراسي و ارصفة الزوارق ال
 القائمة في مرفأ الصيادين في الحد

 SPO/219/19 9 مناقصة

  1,197,781.070 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الطرق
 1089مجمع مشروع تطوير الطرق في 

 RDS-19/0005 10 مناقصة



   

 

 13 من 10 صفحة
 

 

  -119,679.720 
 

BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

BUSAYTIN BLOCK 228 - PHASE 1 ROAD 230 & 
ENVIRONS 

 RDS-13/0044 11 أمر تغييري

  1,290,302.728 
 

AL HAFEERA CONTRACTING CO 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0005 12 مناقصة الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي من منطقة عالي إلى سلماباد

  -137,500.000 
 

ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO  1 

 

 MUN/MM/A27/2019  13 مزايدة من نوع يوني بول 2مواقع اعالنية عدد  بتأجيرطرح مزايدة بانتفاع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  60,000.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 

 

 MUN/MM/A27/2019  14 مزايدة من نوع يوني بول 2مواقع اعالنية عدد  بتأجيرطرح مزايدة بانتفاع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  75,000.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 

 

ارع من نوع يوني بول على شارع الغوص وش 2مواقع إعالنية عدد مزايدة تأجير  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المطار بمحافظة المحرق

 MUN/MM/A26/2019 15 مزايدة

  163,170.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 

 

 MUN/MM/24/2019 16 مناقصة توفير عمال نظافة لبلدية المحرق  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 27,185,414.47

 وزارة التربية والتعليم

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

  6,000.000 
 

 1 دائرة األوقاف الجعفرية

 

 TB/22553/2016 1 تجديد تجديد عقود المباني المستأجرة من قبل وزارة التربية والتعليم  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  120,000.000 
 

 1 إدارة األوقاف السنية

 

 TB/3910/2006 2 تجديد تمديد استئجار ارض مدرسة المأمون االبتدائية للبنين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  70,512.000 
 

 1 محمود أحمد العلويورثة السيد 

 

 TB/16378/2012 3 تجديد استئجار مبنى كسكن للمعلمات الوافدات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 196,512.000

 وزارة الثقافة

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

  3,465.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 

 

 TB/21557/2015 1 تجديد تمديد التعاقد الستئجار مخازن الهيئة بمنطقة السهلة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,465.000

 وزارة الخارجية

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

  214,402.336 
 

BAYATY ARCHITECTS 1 

  485,597.664 
 

M4 CONTRACTING 2 

  المجموع )د.ب.(: 700,000.000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/27622/2019 1 مناقصة مشروع بناء مجمع القنصلية العامة لمملكة وسكن القنصل في دبي 

    مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 700,000.000

 

   



   

 

 13 من 11 صفحة
 

 

 

 وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب

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

  4,956.000 
 

AHMADI INDUSTRIES  1 

 

 TB/22950/2016 1 تجديد مبنى الوزارةتجديد عقد تنظيف  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,956.000

 وزارة الصحة

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

  9,000.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 

 

 للتعاقدف الموافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية السق المواد والمعدات
خدمات معالجة المخلفات الطبية الخطرة في وحدة  137/2017عقد رقم  -الداخلي

 المعالجة

 TB/26840/2019 1 تجديد

  111,672.540 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 

  12,753.720 
 

ALJISHI EST. W.L.L 2 

  1,493.818 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

3 

  48,692.675 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 4 

  344,272.893 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

5 

  684,652.500 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  5,619.650 
 

SPIGGLE & THIES 7 

  204.120 
 

AUDIO TECHNOLOGIES 8 

  المجموع )د.ب.(: 1,209,361.916
 

حة الشراء الموحد لمناقصة لوازم األنف واألذن والحنجرة من خالل مجلس الص المواد والمعدات
 لدول مجلس التعاون

 GHC-03/2018 2 مناقصة

  -378.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

 

 GHC-41/2019 3 أمر تغييري  الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المواد والمعدات

  9,784.530 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 

 

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

  -9,406.530 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 

 

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

  30,450.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 

 

 مغسله بقسم خدمات األقمشة بمجمع السلمانية( مشغل 29توفير خدمات عدد ) الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الطبي

 MOH/106/2017 6 تجديد

  313,200.000 
 

AL OMRAN CLEANING 1 

 

 MOH/115/2019 7 مناقصة ( مشغل مغسلة بقسم األقمشة بمجمع السلمانية الطبي.29توفير خدمات ) الخدمات والمزايدات واالستثمار



   

 

 13 من 12 صفحة
 

 

  2,541,840.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 

 

 MOH/119/2019 8 مناقصة . ادارة خدمات النقل والمواصالت  وتوفير المركبات والسواق لوزارة الصحة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,103,851.916

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  19,785.015 
 

HOME HEALTH CARE CENTRE 
W.L.L 

1 

 

 TB/27278/2019 1 تجديد خدمة توفير مرافقين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  20,940.000 
 

INTERNATIONAL MARKETING CO 1 

 

 2 1/2014 تجديد الوزارة الرئيسي ومراكز التدريب والتوظيف التابعة لهاتنظيف مبنى  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  425,925.000 
 

INTERNATIONAL MEDICAL CITY CO 1 

 

 MOSD/RFP/2016-16  3 تجديد توفير أيدي عاملة لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  14,000.000 
 

SILAH GULF W L L 1 

 

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

 E046/2019 4 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 480,650.015

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  7,000.000 
 

ERNST & YOUNG 1 

 

 TB/27158/2019 1 تجديد التدقيق على إدارة االستثمارات الحكومية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  5,894.990 
 

MSCI LIMITED 1 

 

 لتقديم خدمة قراءة مؤشرات MSCI LIMITEDالتعاقد مع السادة/شركة تجديد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 االسواق العالمية

 TB/25606/2018 2 تجديد

  141,750.000 
 

BLOOMBERG 1 

 

 TB/21584/2015 3 جديدت BLOOMBERGالتعاقد مع شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  55,036.000 
 

BATELCO 1 

 

ة خط )بتلكو(لترقي ةالالسلكيالسلكية و  لالتصاالتالتعاقد مع شركة البحرين  واالستثمار الخدمات والمزايدات
 أنترنت الوزارة

 TB/28529/2020 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 209,680.990

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  149,133.600 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MTT/PMA/01/2019 1 مناقصة صيانة العالمات االرشادية البحرية المحلية

EUR 14,479,968.490 7,109,664.529* 
 

INDRA SYTEMAS 1 
 

 MTT/AND/04/2019 2 مناقصة توسعة وتطوير نظم إدارة الحركة الجوية واالستثمارالخدمات والمزايدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 7,258,798.129

 

 

 



   

 

 13 من 13 صفحة
 

 

 وزارة شئون اإلعالم

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

  172,877.250 
 

GLOCOM 1 

 

ال موازج الصوت الخاصة طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع استبد المواد والمعدات
 هات االذاعيةباالستديو

 INFO/7/2019 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 172,877.250

 وزارة شئون الشباب والرياضة

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

  80,010.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 

 

 TB/28286/2020 1 أمر تغييري تنفيذ حفل ميثاق من ذهب الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 80,010.000
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


