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 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

31/08/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/08/2020 
 

  

         
            

 المجلس األعلى للبيئة

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

  130,024.440 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RFPSCE/8/2016 1 تجديد سنوات 3صيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد لمدة 

  126,324.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 EN/1/2018 2 مناقصة سنوات 3مجلس األعلى للبيئة لمدة توفير خدمات النظافة والمكاتب لل

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 256,348.440

 بوليتكنك البحرين

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

  -5,707.800 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

زايدات الخدمات والم
 واالستثمار

 BP/008/2017 1 أمر تغييري خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك البحرين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 5,707.800-

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

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

  50,556.000 
 

AL ZAMIL GROUP B.S.C. (CLOSED) 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/25409/2018 1 مزايدة طلب الموافقة لتأجير قطعة ارض كائنة بمنطقة فريج الفاضل بصورة مؤقتة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,556.000

 شركة تطوير للبترول

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز نار بحرينيدي عمالت أخرى

  154,747.000 
 

PETROTEL INC 1 
 

 RFP/Tatweer/296/2019 1 مناقصة دراسة جدوى حقن ثاني أكسيد الكربون في المكامن النفطية النفط
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  98,060.000 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

 -ز وم للصدأ والكربون الصلب لمبادالت الحرارة والغاتوريد الفوالذ المقا النفط
RFP/TATWEER/324/2019  

 TP-533-2019 2 مناقصة

  253,698.000 
 

PRAXIS SOLUTIONS 1 
 

  شراء برمجيات آي بي أم مكسيمو لالستخدام المتازن لقطاع النفط والغاز النفط
 

 TP-609-2020 3 مناقصة

  11,482.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 RFP/Tatweer/348/2020 4 مناقصة SUPPLY OF CONTROL VALVE SPARES النفط

  158,092.830 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES 

1 

 

 RFP/Tatweer/323/2019 5 مناقصة SUPPLY OF 3 INCH & 4 INCH CHOKE VALVE النفط

  244,806.000 
 

ABDUL AZIZ JUMA ABD 
MOHAMMED CO 

1 

 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

PROVISION OF HANDYMAN SERVICES - 
RFP/TATWEER/491/2020 

 

 TP-571-2020  6 مناقصة

  10,575.332 
 

SIGMA THERMAL 1 
 

 SUPPLY OF BURNER MANAGEMENT SYSTEM النفط
(BMS) FOR THE ENVIRONMENTAL PILOT PROJECT 

AT GDU K37 

 TPC-858-2019 7 أمر تغييري

  821,860.000 
 

ISIT WLL 1 
 

طرح مناقصة  EXPANSION OF NETAPP OR EQUIVALENT النفط
 حتى توسيع في التخزين الحالي بما في ذالك جميع المميزات مع الدعم الشامل

  2022ديسمبر 
 

 RFP/Tatweer/442/2020 8 مناقصة

  45,100.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 - SUPPLY OF TRANTER GMBH HEAT EXCHANGER النفط
RFP/TATWEER/451/2020 

 TP-588-2020  9 مناقصة

  55,000.000 
 

KEYPOINT SOLUTIONS 1 
 

 PROVISION OF DISASTER RECOVERY النفط
MANAGEMENT SYSTEM& CYBER ATTACK 

SIMULATION EXERCISE 

 RFP/INT/Tatweer/447/2020 10 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,853,421.162

 شركة مطار البحرين

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

  247,200.000 
 

MEMAC OGILVY & MATHER. 1 
 

 دارةإاإلبتكار و  إبرام عقد لتعيين وكالة لتوفير خدمات الدعاية، التسويق، الطيران
 الفعاليات من أجل شركة مطار البحرين

 BAC/310/2019 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 247,200.000

 شركة نفط البحرين

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

  43,110.000 
 

ABDUL A"AL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 

 

 PROVISION OF JANITORIAL AND VEHICLE النفط
CLEANING SERVICES AT VARIOUS COMPANY 
BUILDINGS AND AMENITIES IN THE REFINERY 

SITRA AND WHARF 

 T150117 (25) (MTCE) 1 تجديد

  46,500.000 
 

AREENA CONTRACTING GROUP 1 
 

 PROVISION OF JANITORIAL AND VEHICLE النفط
CLEANING SERVICES AT VARIOUS COMPANY 
BUILDINGS AND AMENITIES IN THE REFINERY 

SITRA AND WHARF 

 T150117 (25) (MTCE) 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 89,610.000
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 شئون الجمارك

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

  70,087.500 
 

MOHAMMAD BIN JASIM AL ZAYANI 
TRADING 

1 

 

رك توريد وتجهيز الطابق األول والثاني والطابق األرضي بمبنى شئون الجما المواد والمعدات
 بأثاث مكتبي

 CA/TCS/1/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 70,087.500

 ن الخليجطيرا

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

  129,656.973 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 

  240,615.311 
 

SHANGHAI HALIWEN 2 

  المجموع (د.ب.): 370,272.284
 

 BTB 1-1989-06-19 مناقصة توفير  منتوجات من االلمنيوم الطيران

  7,004.000 
 

FALCON TRAVEL SERVICES 1 
 

 TB/12771/2010 2 تجديد GENERAL SALES AGENT FOR YEMEN محدد غير القطاع

  375,812.000 
 

AVIAREPS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 ITC 3-0931-09-11 تجديد اختيار وكيل مبيعات المسافرين للمملكة المتحدة

  13,469.000 
 

GOZEN HAVACILIK VE TICARET  1 
 

 PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA)IN الطيران
TURKEY 

 TB/26815/2019 4 تجديد

  24,535.000 
 

MR. RAJ JAGGI 1 
 

 SUGGESTED PROCESS FOR GULF AIR OFFICES الطيران
LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 5 مناقصة

  71,172.000 
 

AHMADI INDUSTRIES  1 
 

 BTB 6-1678-06-17 مناقصة شراء مشروبات غازية الطيران

  78,660.000 
 

BACK BONE MEDICAL EQUIPMENT 1 
 

 SUPPLY OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT الطيران
(PPE) FOR ALL GULF AIR FLIGHTS 

 TB/29107/2020 7 مناقصة

  310,046.000 
 

TURKISH AIRLINES 1 
 

يرانالط  AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE 
MAINTENANCE AT ATATURK INTERNATIONAL 

AIRPORT - (IST) TURKEY 

 ITC 8-1363-5-15 تجديد

  63,031.595 
 

AL SALEM TRADING ENTERPRISES 1 
 

 BTB 9-2086-01-20 مناقصة توريد اختام االمن البالستيكية لالستخدام على متن الطائرة الطيران

  1,181,270.000 
 

POS AVIATION SDN BHD 1 
 

 BTB 10-2092-01-20 مناقصة الخدمات التموينية في مطار كوااللمبور الدولي المواد والمعدات

  151,687.000 
 

HILTON GARDEN INN - 
TRIVANDRUM 

1 

 

 BTB 11-2018-2-20 مناقصة توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة في تريفندرام الطيران

  218,363.000 
 

CASINO AIR CATERERS & FLIGHT 
SERVICES 

1 

 

 CATERING SERVICES CALIEUT INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT, INDIA. 

 TB/28554/2020 12 مناقصة

  175,147.000 
 

DOMODEDOVE AIRPORT 
HANDLING COMPANY 

1 

 

 CARGO HANDLING AGENT AT MOSCOW الطيران
DOMODEDOVO 

 TB/28348/2020 13 مناقصة
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       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,040,468.879

 مجلس التنمية األقتصادية

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

  112,800.000 
 

YUSUF ISLAM 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 1 مناقصة 2020شاركة في مهرجان ربيع الثقافة الفرق الم

  -1,289,495.500 
 

APCO WORLDWIDE LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 EDB/RFP/11-2017/97  2 أمر تغييري تعيين شركة دولية متخصصة في توفير خدمات العالقات العامة

  -18,200.000 
 

THE MERCHANTS OF BOLLYWOOD 
PTY LTD 

1 

 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/27543/2019 3 أمر تغييري 2020الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,194,895.500-

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  174,789.930 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 03/2017 تجديد اة لهحراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع األثرية التابع

  465,600.000 
 

UNISKILLS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  ع التابعة لهيئة البحرين للثقافة واالثارأعمال التنظيفات للمواق
 

 2 3/2020 مناقصة

  27,720.000 
 

UNITAG 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 J2-2018 3 تجديد ثارمباني تابعة لهيئة البحرين للثقافة واآل 3توفير خدمات النظافة لعدد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 668,109.930

 ة البحرين للسياحة و المعارضهيئ

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

  157,108.000 
 

270 DEGREES CONSTRUCTIONS & 
RENOVATIONS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

رى الخمراحل اتطوير وصيانة المرحلة الثالثة ، اجراء تعديالت خفيفة لجميع ال
  السابقة من ضمن مشروع تطويرواجهات سوق المنامة

 

 BTEA146/2020   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 157,108.000

 هيئة الطاقة المستدامة

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

  75,000.000 
 

VERTECO TECHNOLOGIES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

REQUEST FOR SINGLE SOURCE PROCUREMENT مناقصة TB/28167/2020 1 

  255,363.520 
 

 1 شركة تطوير المرفأ المالي
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28564/2020 2 ةمناقص عقود استئجار مكاتب و مواقف سيارات لموظفي هيئة الطاقة المستدامة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 330,363.520

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

  150,000.000 
 

SIEMENS 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RS-EPD 1-211-2017 تجديد رفاعالتوربينات الغازية نوع سيمنز بمحطة ال تزويد عمالة متخصصة في صيانة

  26,250.000 
 

KEYPOINT BUSINESS SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 PP-ISD 2-006-2020 مناقصة 27001خدمات استشارية لتنفيذ برنامج  آيزو 

  6,844,666.058 
 

SIEMENS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

) طرح 2013-2009كيلوفولت ( 400مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
توسعة المفاتيح الكهربائية   SIEMENSمناقصة محدودة على مصدر وحيد 

 400الغازية لتركيب المحول الرابع في محطة ام الحصم لنقل الكهرباء جهد 
 كيلوفولت

 3  4661/2020/3100 مناقصة

  18,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

FILLENET 128-2017 تجديد تجديد تراخيص نظام-RP-ISD 4 

  162,091.200 
 

AL OMRAN CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ت إنتاج تزويد خدمة أيدي عاملة غير ماهرة محلية للعمل في صيانة محطا
 مدة عامينل -الكهرباء والماء بإدارة إنتاج الكهرباء 

 RP-EPD 5-082-2018 تجديد

  60,000.000 
 

SARGENT & LUNDY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ع الخدمات االستشارية والفنية للتدقيق على نموذج استهالك الوقود لمشرو
 هرباء والماء.المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الك

 6 4606/2019/3100 مناقصة

  19,857.600 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PT/CSD/MA/2020/011 7 مناقصة METER,WATER والمعدات المواد

  42,925.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 WATER METER والمعدات المواد
 

 PT/CSD/FN/2020/051  8 مناقصة

  759,600.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

  447,336.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 2 

  المجموع (د.ب.): 1,206,936
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RP-FRSD 9-131-2019 مناقصة نواتستوفير خدمات النظافة العامة لمباني هيئة الكهرباء والماء لمدة ثالث 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 8,530,725.858

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

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

  10,071.710 
 

SPECIALIZED TECHNICAL 
SERVICES  

1 

 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28760/2020 1 تجديد للبحث FUSIONتجديد ترخيص أداة 

  7,200.000 
 

MEDIA PERCEPTION 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28866/2020 2 تجديد PERCEPTION MEDIAتجديد عقد السادة شركة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 17,271.710

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  104,075.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 تجديد

       ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح 104,075.000
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 وزارة اإلسكان

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

  20,538.000 
 

HI- TECH 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TID/20/146/2005 1 تجديد دارة تقنية المعلوماتإ-تجديد عقود إعارة أخصائي تقنية المعلومات 

  -22,000.000 
 

KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS 

1 

 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

المرحلة  -توفير خدمات الدعم اإلداري للمشاريع اإلستراتيجية بوزارة اإلسكان 
 الثانية

 SP/13/16 2 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,462.000-

 يات والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشئون البلد

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

  177,083.550 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 MUN/ISD/38/2019 1 مناقصة مناقصة الطباعة المركزية المواد والمعدات

  1,650.000 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

د لحدوهدم وإعادة بناء السور الخارجي لمدرسة بيان البحرين النموذجية على ا
 841دينة عيسى مجمع م - 4112الجديدة للطريق رقم 

 PT/08/2015 2 أمر تغييري

  634,285.523 
 

METITO OVERSEAS LTD. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 غيل والصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي المؤقتة في مدينةأعمال التش
 خليفة

 TB/27809/2019 3 مناقصة

  12,318.123 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/22433/2016 4 تجديد ORACLE 2017تجديد عقد صيانة برنامج أوراكل لسنة 

  23,406,593.805 
 

ALGHANAH CONTRACTING W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  عمال االنشاءات لبرج متعدد الطوابقا -مشروع مبنى احتياطي االجيال 
 

 SPO/223/19  5 مناقصة

  232,904.700 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0033 6 ةمناقص مشروع تشغيل وصيانة محطة صرف صحي الهملة

  100,000.000 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0007 7 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  397,582.500 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-19/0034  8 مناقصة ل وصيانة محطة صرف صحي شمال سترةمشروع تشغي

  514,080.000 
 

SECURE ME 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MUN/MM/25/2019 9 مناقصة حارس أمن لبلدية المحرق 40توفير 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 25,476,498.201

 وزارة الداخلية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز ينار بحرينيد عمالت أخرى

USD 27,756.000 10,491.768* 
 

WEBB FONTAINE GROUP 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 CA/1/2010 1 أمر تغييري مشروع الحاسب اآللي لشئون الجمارك

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,491.768

 وزارة الصحة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني عمالت أخرى
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  269,270.800 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 1 أمر تغييري محاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيسي المواد والمعدات

       حريني:مجموع الترسيات بالدينار الب 269,270.800

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  38,040.000 
 

WHITE JEUAN CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 1 4/2017 تجديد ةقهوم الشاي والتنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقدي

  17,745.210 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 

 

كة صيانة المكيفات المركزية والمجزئة واألعمال الكهربائية وأعمال السبا المواد والمعدات
 لها والنجارة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واالوقاف والمباني التابعة

 2 2018-3 تجديد

  88,725.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 3 1-2020 مناقصة تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 144,510.210

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  51,666.667 
 

AL-ESLAH SOCIETY 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 MLSD/RFP/2018-33 1 تجديد إدارة وتشغيل نادي عبدهللا يوسف بن فخرو لرعاية الوالدين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 51,666.667

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  2,252.000 
 

BLUE SKY CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/25818/2018 1 تجديد تجديد عقد تنظيف الزجاح الخارجي لمبنى وزارة المالية

  45,391.230 
 

MERITAS VENTURES 1 
 

ت والمزايدات الخدما
 واالستثمار

 TB/28992/2020 2 مناقصة استئجار مكاتب إدارية الستمرارية األعمال في محافظة المحرق

  8,419.950 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

1 

 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لية لمابنى وزارة اعقد التركيبات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة التكييف بم
 واالقتصاد الوطني

 TB/29020/2020 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 56,063.180

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  132,402.500 
 

PREMIUM AIR CONDITIONING AND 
REFRIGERATION SERVICES 

1 

 

 BIAS2020/32/2019 1 مناقصة 2020توريد وصيانة مكيفات معرض البحرين الدولي للطيران  المواد والمعدات

  201,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 

 

ي ولتوفير خدمات المناولة األرضية للطائرات المشاركة بمعرض البحرين الد الطيران
 2020للطيران 

 BIAS 2020/ 06/2019 2 مناقصة

  115,956.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

ن تجهيز مأرب الطائرات الملكية وتحويلها لصالة معارض خالل معرض البحري
 2020الدولي للطيران 

 BIAS2020/03/2019 3 مناقصة
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  35,560.350 
 

ARENCON SECURITY EST 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

  ةتطوير أنظمة المراقبة األمنية لمرافق شئون الموانىء والمالحة البحري
 

 MTT/ISD/02/2020 4 مناقصة

  328,965.000 
 

THE RITZ CARLTON BAHRAIN 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

لي في معرض البحرين الدو توفير خدمات تموين الشاليهات للشركات المشاركة
 2020للطيران 

 BIAS2020/04/2019 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 813,883.850

 وزارة شئون اإلعالم

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

  276,771.600 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

لخدمات والمزايدات ا
 واالستثمار

فة لضياتوريد خدمات االيدي العاملة (المراسلين وعمال التنظيفات والمساعدةوا
 والبدالة والسائق)

 MIA/19/2016 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 276,771.600

 وزارة شئون الشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # ئزالعطاء الفا دينار بحريني عمالت أخرى

  39,271.050 
 

SECURI CORE S.P.C.  1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 نشآتتوفير خدمات األمن والحراسة لمباني وزارة شئون الشباب والرياضة والم
 التابعة لها

 TB/28878/2020 1 تجديد

  4,733,820.000 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات 
 واالستثمار

 RFPMYS/3/2020 2 مزايدة استثمار أرضي نادي الرفاع الرياضي

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,773,091.050
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


