
   
 

 13 من 1 صفحة
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/09/2020 
 

 إلـى:
 

 

01/09/2020 
 

  

         
            

 البحرين للمقاصة 

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

  60,000.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

  ةمقاصت المالية لشركة البحرين للمنصة توزيع االرباح النقدية وتسوية الصفقا المواد والمعدات
 

 BC-2020-02 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 60,000.000

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # لفائزالعطاء ا دينار بحريني عمالت أخرى

  46,462.500 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

إلى  1/9/2020رخص برامج االوراكل والدعم الفني لمدة سنة واحدة من  المواد والمعدات
31/8/2021  

 

 RFP/SIO/2020/5  1 مناقصة

  388,833.900 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

  التأمين الصحي لموظفي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي واالستثمارالخدمات والمزايدات 
 

 2 1/2020 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 435,296.400

 بناغاز

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

  2,407,500.000 
 

SIEMENS 1 
 

عقد  - 3أعمال الصيانة لمدة خمس سنوات للتوربينات المثبتة بمصنع الغاز رقم  النفط
 طويل االجل مع شركة سيمنز

 TB20/02057F-AMA 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 2,407,500.000

 بنك البحرين للتنمية

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

  139,726.000 
 

AQM TECHNOLOGIES PRIVATE 
LIMITED 

1 

 

  لرقميةاسية خدمات االختبار المتعلقة بتنفيذ البنك لمجموعة الحلول المصرفية األسا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BDB/2020/03  1 مناقصة



   
 

 13 من 2 صفحة
 

  255,240.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 RFP/BBIC/SM/2019/1 2 مناقصة توفير حراس امن لمجمع سترة التجاري ات والمزايدات واالستثمارالخدم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 394,966.000

 تمكين

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

  50,000.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 LF-181 1 مناقصة دراسة وضع المرأة البحرينية في سوق العمل و فرص العمل المحتملة

  9,101.625 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 LF-159 2 تجديد توفير خدمات نثريات المطبخ و المرطبات لتمكين المواد والمعدات

       لدينار البحريني:مجموع الترسيات با 59,101.625

 جامعة البحرين

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

USD 342,239.000 129,366.342* 
 

 1 شركة لوحة الشرق لتقنية المعلومات
 

صة بالكبورد الترا للتعلم نم -تزويد الجامعة ببعض البرمجيات المتخصصة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 اإللكتروني

 UOBP/8/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 129,366.342

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  88,785.000 
 

BEHBEHANI BROS 1 
 

 01A/2019 1 مناقصة تطوير شبكة تحديد المواقع وتحديث االجهزة المساحية  خدمات والمزايدات واالستثمارال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 88,785.000

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري

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

  85,948.500 
 

 1 شركة بياس لخدمات االعالنات
 

 RFP/EDAMAH/2020/05 1 مناقصة ائرتزويد وتركيب الفتات وعالمات إرشادية مؤقتة لشركة إدامة في بالج الجز المواد والمعدات

  194,040.000 
 

 1 شركة طه الدولية 
 

 TB/28302/2020 2 مناقصة ة طه الدولية للخدمات الصناعية ذ.م.متوقيع اتفاقية إيجار مع شرك الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 279,988.500

 شركة تطوير للبترول

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

  92,080.000 
 

BUKAMAL 1 
 

 SUPPLY OF EAGLE BURGMAN SPARES REQUIRED النفط
FOR THE CGDF PORJECT 

 RFP/Tatweer/390/2020 1 مناقصة

  172,800.000 
 

ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO 

1 

 

 TP-534-2020  2 مناقصة  RFP/TATWEER/449/2020 -توريد مواد كيميائية  النفط



   
 

 13 من 3 صفحة
 

  294,031.830 
 

ARROW PIPES & FITTINGS FZCO 1 
 

 RFP/Tatweer/322/2019 3 مناقصة SUPPLY OF LINE PIPE فطالن

  389,578.000 
 

ARABIAN INTERNATIONAL 
CONTRACTING  

1 

 

 TP-528-2019 4 مناقصة  RFP/TATWEER/317/2019 -توريد فواصل متنقلة متعددة األغراض  النفط

  59,465.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 -د لصمامات وقطع غيار من نوع فلوزرف المطلوبة لفريق الصيانة توري النفط
RFP/TATWEER/350/2020 

 TP-523-2020 5 مناقصة

  141,540.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 - SUPPLY OF EMERSON FLOWMETER النفط
RFP/TATWEER/444/2020 

 

 TP-585-2020  6 مناقصة

  79,864.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

 SUPPLY OF DAFRAM SPARES REQUIRED OF THE النفط
CGDF PROJECT 

 IN/TATWEER/504/2020 7 مناقصة

  692,156.000 
 

ARABIAN INTERNATIONAL 
CONTRACTING  

1 

 

 - SUPPLY OF FLARE KNOCK-OUT DRUM النفط
RFP/TATWEER/316/2019  

 TP-527-2019 8 مناقصة

  2,467,131.000 
 

OIL INDUSTRY SUPPLIES & 
SERVICES CO 

1 

 

 -توريد المعدات والكوادر الفنية لتوفير خدمات تشغيل أنابيب الحفر  النفط
RFP/TATWEER/364/2020  

 TP-548-2020 9 مناقصة

  3,353,477.610 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 

 

 - SUPPLY OF 28”, 24” & 32” PIPES النفط
RFP/TATWEER/457/2020 

 TP-586-2020  10 مناقصة

  7,859,936.000 
 

Stream-Flo Industries LTD (SFI) 1 
 

 Five (5) Years Call-Off Long Terms Purchase Agreement النفط
for the Supply of Wellhead System 

RFP/Tatweer/271/2019 مناقصة
  

11 

  336,918.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 TP-530-2019 12 مناقصة توريد اجهزه  الرسال درجة الحرارة والضغط السلكيا النفط

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 15,938,977.440

 شركة مطار البحرين

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

  672,204.561 
 

FAALYAT HOLDING CO 1 
 

  تصميم،توريد وتركيب خيام لمطار البحرين الدولي (شراء/ايجار) الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BAC/2020/6  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 672,204.561

 شركة نفط البحرين

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

  426,740.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

عملية ت التوفير الخدمات الهندسية الالزمة المتقدمة و عالية األداء لتشغيل وحدا النفط
 المعالجة لما بعد مشروع تحديث مصفاة بابكو

 T14371 )58( 1 مناقصة

  25,200.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 

 

 PROVISION OF STOREKEEPERS EXPEDITORS AND النفط
HELPERS SERVICES  

 T140130 2 تجديد

  443,015.000 
 

DORF KETAL CHEMICALS 1 
 

  للديزااتفاقية لمدة ثالث سنوات لتزويد بابكو بمضافات تزييت أحادية لمنتجات  النفط
 

 Q13914)53 ( 3 مناقصة



   
 

 13 من 4 صفحة
 

  3,452,253.771 
 

FINE FOODS 1 
 

كة تقديم خدمات التموين والخدمات اإلدارية وتوصيل الوجبة إلى مواقع الشر النفط
  المختلفة
 

 T14542 )43( 4 مناقصة

  2,696,510.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 

 

يكية ر الخدمات الميكان) سنوات لتوفي5اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس ( النفط
 المتخصصة لخزانات التخزين

 T190114 )65( 5 مناقصة

  3,398,671.417 
 

ACCESS & COATING GULF CO. 
W.L.L. 

1 

  2,964,690.158 
 

CAPE RB HILTON 2 

  المجموع (د.ب.): 6,363,361.575
 

  الشركة توفير خدمات العزل واإلصالح ومقاومة الحريق في مناطق عمليات النفط
 

 T13813 )65 ( 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 13,407,080.346

 شركة هال بحرين للضيافة

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

  -32,543.760 
 

GEMINI LLC 1 
 

ين ة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافرتوريد مستلزمات وأدوات الضياف الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 1 أمر تغييري

  15,226.000 
 

TECHNO SALES INTERNATIONAL 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 2 ييريأمر تغ

  16,471.680 
 

ASHRAFS 1 
 

ين توريد مستلزمات وأدوات الضيافة لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المسافر الطيران
 الجديد بمطار البحرين الدولي

 RFP/HALA/3/2019 3 أمر تغييري

  54,000.000 
 

PARK POINT W.L.L  1 
 

 DEVELOP AND OPERATE VALET PARKING الخدمات والمزايدات واالستثمار
CONCCSSION AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT (BIA) 

 RFP/HALA/11/2020 4 مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 53,153.920

 شئون الجمارك

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

  28,236.600 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

ال مناقصة تعيين شركة لتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات واستقب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الشكاوي

 CA/TCS/5/2014 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 28,236.600

 طيران الخليج

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

  69,408.900 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL الطيران
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC 

 TB/20328/2015 1 تجديد

  618,377.020 
 

B/E AEROSPACE 1 
 

 A321 NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS الطيران
CLASS SEAT SPARES 

 TB/28193/2020 2 مناقصة

  530,824.000 
 

GOLDAIR HANDLING SA 1 
 

 TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES AT الطيران
ATHENS AIRPORT 

 BTB 3-1669-05-17 تجديد



   
 

 13 من 5 صفحة
 

  199,100.000 
 

TRIDENT HYDERABAD 1 
 

 BTB 4-2107-2-20 مناقصة ضيافة لشركة طيران الخليج في حيدرآبادسكن طاقم ال الطيران

  165,720.000 
 

GLOBE AIR CARGO 1 
 

 BTB 5-2032-09-19 تجديد تعيين وكيل شحن في المملكة المتحدة الطيران

  179,208.000 
 

ITC WINDSOR - ALUXURY 
COLLECTION 

1 

 

 BTB 6-2051-10-19 مناقصة لهندا –طيران الخليج في بنغلور تعيين فندق إلقامة طاقم الضيافة ل الطيران

USD 57,880,000.000 21,878,640.000* 
 

SOCIETE AIR FRANCE 1 
 

 BTB 7-2041-10-19 مناقصة الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول األيرباص الطيران

  78,223.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 BTB 8-2115-02-20 مناقصة نظام االتصاالت و المعلومات توفير فنيين لورشة الطيران

  19,793.000 
 

WILLIS 1 
 

 APPOINTING AN INTERNATIONAL LLOYDS الخدمات والمزايدات واالستثمار
REGISTERED INSURANCE BROKER  

 TB/28389/2020 9 تجديد

  26,023.000 
 

REPHOUSE 1 
 

 SELECTION OF PASSENGER SALES AGENT (GSA) IN الطيران
ITALY 

 ITC 10-1021-4-12 تجديد

  242,586.000 
 

FRANKFURT CARGO SERVICES 1 
 

 CARGO HANDLING SERVICES AT FRANKFURT الطيران
AIRPORT 

 ITC 11-1028-5-12 تجديد

  101,088.000 
 

DUBAI AIRPORT AUTHORITIES  1 
 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT الطيران
AT DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB) 

 TB/27101/2019 12 تجديد

  -309,139.000 
 

AVIAREPS 1 
 

 ITC 13-0931-09-11 أمر تغييري اختيار وكيل مبيعات المسافرين للمملكة المتحدة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  94,624.000 
 

AIR CANADA 1 
 

 ITC 14-1009-03-11 تجديد ندسة األرضية لمحطة فرانكفورتخدمات اله الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,894,475.920

 طيران الخليج القابضة

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

  114,800.000 
 

 1 شركة كي بي ام جي لألستشارات
 

 TB/27598/2019 1 مناقصة خدمات التدقيق المالي لمجموعة طيران الخليج القابضة الطيران

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 114,800.000

 مجلس الشورى

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

  209,865.600 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 

 

 1 02/2020 مناقصة أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 209,865.600

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

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



   
 

 13 من 6 صفحة
 

  24,612.000 
 

AL BAYAN MEDIA GROUP 1 
 

  لمرحلة الثالثةا - محل في سوق المنامة  49توريد وتركيب الفتات لعدد  المواد والمعدات
 

 BTEA157/2020  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 24,612.000

 اءهيئة الكهرباء والم

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

  2,273,278.181 
 

HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY 
SYSTEMS CO.  

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 كيلوفولت لتركيب المحول الرابع في 400أعمال المحوالت والمفاعالت جهد 
  كيلوفولت 400قل الكهرباء جهد محطة أم الحصم لن

 

 1  4662/2020/3100 مناقصة

  39,888.000 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 

  129,360.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 2 

  9,408.000 
 

AMA MOTORS 3 

  المجموع (د.ب.): 178,656
 

 LEASING OF FORKLIFTS – LEASE: 77 FOR (4) FOUR الخدمات والمزايدات واالستثمار
YEARS 

 

 RP-FRSD 2-035-2020 مناقصة

  -13,331.677 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

 RP-GIS 3-199-2017 أمر تغييري نتينسمدة لتزويد الهيئة بأيدي عاملة مهرة لدعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,375.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

  CITRIX عقد صيانة لبرنامج الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-GIS  4-085-2020 مناقصة

  86,784.750 
 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 
 

 إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ال(فقط المقاو لمدة عامين. -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 5-087-2016 تجديد

  91,561.917 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

حات الطارئة بمدينة عيسى و إيجاد مصادر خارجية لتشغيل مراكز اإلصال الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ال(فقط المقاو لمدة عامين. -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 6-087-2016 تجديد

  45,373.862 
 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & 
CONT EST 

1 

 

جية لتشغيل مراكز اإلصالحات الطارئة بمدينة عيسى و إيجاد مصادر خار الخدمات والمزايدات واالستثمار
زمنية لين المؤهلين ألعمال العقود ال(فقط المقاو لمدة عامين. -المحرق و البديع 

 بإدارة توزيع المياه) 2015

 PP-WDD 7-087-2016 تجديد

  88,800.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN 1 
 

  قديم خدمات التدقيق الداخليت الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RM-FRSD 8-064-2020 مناقصة

  217,701.000 
 

GRIP MACHINERY & RELIABILITY 
SERVICES 

1 

  132,900.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.): 350,601
 

 بها ية لنقل المياه والصمامات الملحقةتقديم خدمات الصيانة للمضخات الرئيس المواد والمعدات
 التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء والماء ولمدة عامين

 PP-WTD 9-014-2020 مناقصة

  28,025.000 
 

TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING 

1 

 

 IN/CSD/MA/2020/041 10 مناقصة JOINT KIT المواد والمعدات

  89,600.000 
 

PH TRADING  1 
 

 MODULE, COMMUNICATION المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2020/076 11 مناقصة



   
 

 13 من 7 صفحة
 

  244,512.000 
 

EMCO CO 1 
 

-TC/MM/PT أمر تغييري أمتار ذكية المواد والمعدات
109/06/2019 

12 

  208,954.800 
 

PH TRADING  1 
 

-TC/MM/PT أمر تغييري أمتار ذكية المواد والمعدات
109/06/2019 

13 

  43,171.352 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 PT/CSD/SH/2020/050 14 مناقصة VALVE, GATE DUCTILE المواد والمعدات

  244,000.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 1 
 

 JOINT, KIT المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2020/079 15 مناقصة

  115,420.000 
 

PH TRADING  1 
 

 CONCENTRATOR DATA لمعداتالمواد وا
 

 PT/CSD/SH/2020/071 16 مناقصة

  70,358.550 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 PT/CSD/OK/2020/019 17 أمر تغييري كابالت كهربائية مع أطراف عازلة المواد والمعدات

  64,998.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

  توفير أيدي عاملة مهرة لهيئة الكهرباء والماء لمدة عام واحد ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 RP-FRSD  18-090-2020 مناقصة

  19,324,877.880 
 

TECTON ENGINEERING & 
CONSTRUCTION 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 19 4621/2019/3100 مناقصة انشاء محطة الضخ الثانية في موقع محطة الدور لضخ المياه

  81,917.745 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 PP-FRSD  20-075-2020 مناقصة تشييد وبناء السور الخارجي لمحطة  ِزمه الفرعية بمنطقة عراد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 23,646,934.360

 رونيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكت

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

  191,880.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

 iGA/2020/02 1 مناقصة نيةمناقصة لتوفير خدمات تنظيف لمباني هيئة المعلومات و الحكومة اإللكترو الخدمات والمزايدات واالستثمار

  152,145.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

  CAMUNDAمناقصة لشراء نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2020/03 2 مناقصة

  3,542.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 CIO/2013/12 3 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,585.600 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 CIO/2013/12 4 أمر تغييري مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز الخدمات والمزايدات واالستثمار

  29,938.650 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/28012/2019 5 تجديد  EMC VNX صيانة ودعم نظام

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 381,091.750

 هيئة جودة التعليم والتدريب

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

  11,299.200 
 

NOON INVESTMENT COMPANY  1 
 

 TB/29094/2020 1 تجديد عقد تأجير المخزن الخاص بهيئة جودة التعليم والتدريب ستثمارالخدمات والمزايدات واال



   
 

 13 من 8 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 11,299.200

 وزارة اإلسكان

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

  2,896,107.700 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C"  

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  وحدة سكنية من 111بناء 
  "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 1 أمر تغييري

  -15,261,329.113 
 

TAMEER ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C"  

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  منوحدة سكنية  111بناء 
  "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 2 أمر تغييري

  -125,023.776 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية ارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكنالخدمات اإلستشارية ألعمال اإلد
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 3 أمر تغييري

  82,023.826 
 

SALEH ABDULLA AL MAHANA 
CONT. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

  وحدة سكنية,من النوع 71بناء 
"DANA-A وحدة سكنية النوع " 123" وDANA-C"  

  ، منطقة قاللي 255، مجمع  229في الموقع 
  و

  وحدة سكنية من 111بناء 
  "DANA-Cوحدة سكنية النوع " 112" و DANA-Aالنوع "

  ، منطقة930، مجمع   239في الموقع 
 وادي السيل ، الرفاع

 HP/06/19 4 أمر تغييري

  42,999.950 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروعي  - ة العربية السعودية الشقيقة منحة المملك -برنامج التنمية الخليجي 
 هيئة الموقعين وتسوية األرضت -قاللي ووادي السيل اإلسكانيين 

 HP/02/18 5 أمر تغييري

  -121,834.400 
 

AL TERAZ DESIGN ARCHITECTURAL 
& ENG CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ية الخدمات اإلستشارية ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكن
روع والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني ومش

 ملكة البحرينم -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 6 أمر تغييري

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 12,487,055.813-

 وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

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

  1,052,520.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع إنشاء شارع جنوب 
 البحرين الدائري (المرحلة الثانية)

 TB/28257/2020 1 مناقصة

  46,500.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-17/0011 2 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 RDS-17/0016 3 مناقصة 2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 



   
 

 13 من 9 صفحة
 

  116,235.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 MOW/HRD/02/2019 4 مناقصة ) سائق عربة خفيفة12رة بعدد (تزويد الوزا الخدمات والمزايدات واالستثمار

  84,487.200 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات التحكم بالروائح في محطات ضخ ورفع مياه الصرف 
الصحي توريد وتعبئة الوحدات بمادة الكربون النشط وملطف مياه الصرف 

 شغيلتإلزالة الروائح / مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة / أدارة  الصحي
 وصيانة الصرف الصحي

 SES-19/0040 5 مناقصة

  83,118.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

 TB/26572/2019 6 تجديد ع صالح الدين سوفتيك سلوشن م -دعم وصيانة برمجيات بنتلي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  22,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 7 تجديد

  22,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

ف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ خدمات تنظي
 الطارئة

 SES-16/0009 8 تجديد

  36,363.075 
 

SILLA CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 MUN/AG/11/2020 9 مناقصة مناقصة أعمال الصيانة في المركز الوطني لالستزراع السمكي بعسكر

  444,839.000 
 

 1 مكتب الحصان لالستشارات الهندسية
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

مشروع الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف على محطة معالجة مياه 
 الصرف الصحي للمدينة الرياضية

 SES-19/0014 10 مناقصة

  113,436.960 
 

 1 فيينا لتوزيع المكائن األوتوماتيكية
 

 MUN/CMNS/16/2020  11 مناقصة ير أجهزة توزيع أكياس القمامة االتية توف المواد والمعدات

  15,995.070 
 

 1 فيينا لتوزيع المكائن األوتوماتيكية
 

 TB/28165/2020 12 تجديد توريد وتركيب آالت توزيع أكياس القمامة المواد والمعدات

  -295,498.087 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 

 

ات واالستشارات اإلنشاء
 الهندسية

 MUN/SPU/1/2014 13 أمر تغييري مضامير للمشي 3انشاء 

  138,891.000 
 

BAHRAIN MEDIA 1 
 

 MUN/MM/A33/2018 14  مزايدة اعالن من نوع موبيز بمحافظة المحرق 35مزايدة االعالنات عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  14,437.500 
 

URBSER BAHRAIN CO. WLL 1 
 

 TB/25096/2018 15 تجديد طلب تعاقد مباشر لمشروع معالجة ظاهرة الكالب الضالة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,837.000 
 

 1 المدينة الذهبية لخدمات الطباعة
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لغير االنات موقع لإلع 85المزايدة الموحدة لتشييد وتأجير وتشغيل وصيانة عدد 
 دعائية بمحافظات البحرين

 MUN/CMNS/A02/2020  16 مزايدة

  22,000.000 
 

 1 امسي للصيانة والتعمير
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 17 تجديد

  22,000.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 18 تجديد

  22,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

وارض وأعمال الضخ خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة الق
 الطارئة

 SES-16/0009 19 تجديد

  249,999.977 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 

  249,999.977 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

2 

  249,999.977 
 

JAHECON 3 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الهندسية

 RDS -19/0038 20 مناقصة 2022-2020المقاولة الزمنية لتزويد وتركيب حواجز السالمة للعامين 



   
 

 13 من 10 صفحة
 

  249,999.977 
 

AMEERI ELECTRICAL SERVICES 4 

  المجموع (د.ب.): 999,999.908
 

  179,364.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

أعمال تشغيل وصيانة مصفاة هوبر في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف  المواد والمعدات
 الصحي

 SES-19/0011 21 مناقصة

  77,664.870 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 ITD-19-20-001 22 مناقصة )تفعيل التحكم األمني بشبكة الوزارة (الجيل القادم الخدمات والمزايدات واالستثمار

  18,500.000 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-16/0035 23 تجديد مياه الصرف الصحيتشغيل و صيانة محطة الهملة لمعالجة 

  268,000.000 
 

Third Eye Media 1 
 

 Mun/Nam/A18/2019 24 مزايدة مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع ميجاكوم المحافظة الشمالية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  707,196.000 
 

 1 الوردى لالنشاء
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 يةالهندس

 RDS-19/0031  25  مناقصة تطوير طرق مجمع 360

  -146,587.200 
 

ALWARDI CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 SES-13/0058 26 أمر تغييري  3Bزمة ح –شبكة تصريف مياه األمطار للمحافظة الوسطى 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,405,299.296

 ة التربية والتعليموزار

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

  5,625.000 
 

 1 شركة الهندسة للحماية الفنية

  55,980.000 
 

 2 شركة خدمات سوبر للحريق والسالمة

  المجموع (د.ب.): 61,605
 

ية لترباار الحريق بالمدارس والمباني اإلدارية بوزارة صيانة وإصالح أجهزة إنذ المواد والمعدات
 والتعليم

 S 55/2018 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 61,605.000

 وزارة التنمية االجتماعية

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

  33,674.000 
 

 1 أولياء أمور المعاقين  جمعية
 

 TB/16310/2012 1 مناقصة مشروع وحدة الرعاية المنزلية المتنقلة للمعوقين المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,674.000

 وزارة الخارجية

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

  53,300.400 
 

BAAN SATHRON NUA CO. 1 
 

 TB/29047/2020 1 تجديد تجديد عقد إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في بانكوك  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  154,680.000 
 

CIGNA HEALTH AND LIFE 
INSURANCE COMPANY 

1 

 

 TB/29032/2020 2 تجديد ي سفارة مملكة البحرين في واشنطنالتأمين الصحي لمنتسب الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 13 من 11 صفحة
 

  58,307.000 

  54,420.000 
 

SUN REALTY & INSURANCE 
CORPORATION ON BEHALF OF 
INOUE COMPOUND YUGEN KAISH 

1 

  المجموع (د.ب.): 112,727
 

 TB/29057/2020 3 مناقصة وإيجار مقر سفارة مملكة البحرين في طوكي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  126,840.000 
 

HANA HASANAH FADEL 1 
 

 2020سبتمبر  1عقد ايجار سكن سفير مملكة البحرين في جكارتا للفترة من  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2022ديسمبر  31إألى 

 TB/29102/2020 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 447,547.400

 وزارة الصحة

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

  -298,200.000 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 

 

 NTG/001/2018 1 أمر تغييري المناقصة الوطنية للشراء الموحد المواد والمعدات

  298,200.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

 

 NTG/001/2018 2 أمر تغييري المناقصة الوطنية للشراء الموحد المواد والمعدات

  59,500.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 

 

 MOH/019/2019 3 مناقصة شراء وتوفير أدوية المواد والمعدات

  3,798.749 
 

ALZAYANI INVESTMENTS CO. 1 

  12,005.280 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  113,133.283 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

3 

  288,036.000 
 

JAFFAR PHARMACY 4 

  52,731.000 
 

 5 شركة رائز الطبية

  31,968.367 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 6 

  74,222.568 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7 

  د.ب.):المجموع ( 575,895.247
 

ول الشراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات من خالل مجلس الصحة لد المواد والمعدات
 مجلس التعاون

 SGH-36/2019 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 635,395.247

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

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

  10,290.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

 1 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  15,104.250 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 

 

 2 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  االستثمارالخدمات والمزايدات و



   
 

 13 من 12 صفحة
 

  9,922.500 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 3 22/2013 تمديد ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,811.600 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

 MOIA/1/2018 4 تجديد التنظيف والضيافة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 44,128.350

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  4,900.000 
 

HASAN & HABIB S/O MAHMOOD 
COMPANY 

1 

 

 MLSD/RFP/2018-34  1 تجديد يتماعتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االج المواد والمعدات

  566,666.670 
 

STEPS REHABILITATION CENTER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 عاقةأهيل األرشادي لذوي الشلل الدماغي واإلإدارة وتشغيل مركز المتروك للت
 الذهنية الشديدة

 E036/2018 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 571,566.670

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  425,000.000 
 

LAZARD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/29234/2020 1 مناقصة تكليف شركة استشارية لمراجعة برنامج التوازن المالي

  2,396.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

 HFR/06/2019 2 أمر تغييري استئجار سيارات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  5,904.210 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 3 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 18,480,000.00 6,948,480.000 
 

Oliver Wyman 1 
 

 Tb/28929/2020 4  مناقصة المضافة (المرحلة الرابعة) الخدمات االستشارية لتنفيذ القيمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,002.534 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/26019/2018 5 تجديد زيلمركاتجديد عقد صيانة شبكة التخزين وأجهزة النسخ االحترازي للنظام المالي  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       نار البحريني:مجموع الترسيات بالدي 7,384,782.744

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  133,588.083 
 

EUMETSAT 1 
 

 TB/19953/2014 1 تجديد ألستالم صور األقمار الصناعية EUMETSATاالشتراك السنوي مع شركة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  231,628.032 
 

SITA INFORMATION NETWORKING 1 
 

 CAA/AND/COM/70 2 تجديد توريد وتركيب نظام بث معلومات الطيران للطائرات الخدمات والمزايدات واالستثمار

EUR 201,931.000 99,148.121* 
 

IBL SOFTWARE ENGINEERING 1 
 

  وع نظام الطيرانمشر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MTT/MET/01/2020  3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 464,364.236

 وزارة شئون اإلعالم



   
 

 13 من 13 صفحة
 

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

  601,005.000 
 

AL NASHER PROMOTION 
ADVERTISING  

1 

 

 INFO/15/2019 1 زايدةم سنوات 5) لمدة 89.2طرح مزايــدة عامــة دولـيـة لـلتـردد ( المزايدات واالستثمارالخدمات و

  490,875.000 
 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 INFO/21/2019  2 مناقصة مشروع إنشاء استوديو األخبار بوزارة شؤون االعالم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,091,880.000

 وزارة شئون الشباب والرياضة

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

  507,984.750 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

بعة رة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التاتوفير خدمات الحراسة لمبنى وزا الخدمات والمزايدات واالستثمار
  سنوات 3لها لمدة 

 

 RFPMYS/7/2020 1 مناقصة

  198,600.000 
 

REV. FITNESS CENTRE 1 
 

 RFPMYS/5/2020 2 مناقصة تأجير صالة اللياقة البدنية لنادي النجمة الخدمات والمزايدات واالستثمار

       حريني:مجموع الترسيات بالدينار الب 706,584.750

 وزارة شئون مجلس الوزراء

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

  -6,360.000 
 

 1 الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة
 

 TB/9015/2008 1 أمر تغييري تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,360.000-
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


