
 17 من 1 صفحة 

تقرير الترسيات الشهري
 من: 

 

31/12/2021  إلـى: 

 

01/12/2021 

أكاديمية الخليج للطيران

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

USD 12,260,000.000 4,634,280.000* CAE INC 1  الطيران SALE OR LEASE OF EMBRAER 170-190 FULL FLIGHT 
SIMULATOR & INTEGRATED PROCEDURES 

TRAINING DEVICES 

مناقصة GAA-Q-067-21   1 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,634,280.000

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

82,950.000 EBRAHIM KHALIL KANOO CO.
B.S.C.CLOSED 

المواد والمعدات  1 مناقصة توريد وتركيب نظام أرفف بالعربات اآللية (ستااليت) GPC-2/2021  1 

 يني: مجموع الترسيات بالدينار البحر 82,950.000

المجلس األعلى للبيئة 

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

204,750.000 GREEN TECH MIDDLE EAST
CONSULTANCY 

المواد والمعدات  1  EAC/2021/2  1 صةاقمن  ين لمراقبة جودة الهواء المحيط في مملكة البحرينتصميم وتوريد وتشغيل محطت

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  204,750.000
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 المجلس األعلى للصحة 

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

  18,239.000 
 

AWAL STATIONERY 1 

  10,500.000 
 

PRIME HEALTH PHARMACY 2 

  المجموع (د.ب.):  28,739
 

 TB/31358/2021 1 مناقصة الصحياثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة   وتزويدشراء  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  28,739.000

 توريةالمحكمة الدس

 # قصة رقم المنا النوع  ضوع و الم القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  227,700.000 
 

 1 العقارية   شركة رند
 

 TB/23053/2016 1 تجديد إيجار مكاتب األمانة العامة للمحكمة الدستورية   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       سيات بالدينار البحريني: مجموع التر  227,700.000

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # عطاء الفائز لا دينار بحريني  أخرى   تعمال

  11,550.000 
 

GULF CUSTOMER EXPERIENCE 1 
 

 SIO/13/2017 1 تمديد االستعانة بمصادر خارجية إلدارة مركز االتصال  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  72,450.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

 2 2/2021 مناقصة 2022-2021مال التدقيق الخارجي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي للعام عأ واالستثمار  زايداتمت والالخدما

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  84,000.000

 الهيئة العامة للرياضة

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

  108,165.000 
 

 1 البسام محاسبون قانونيون واستشاريون  ةكشر
 

  مسك السجالت المحاسبية لألندية الوطنية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFPMYS/7/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  108,165.000

 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني ردينار بح عمالت أخرى 

  380,000.000 
 

ISIS-INNOVATIVE SOLUTIONS IN 
SPACE BV 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 NSSA/R/4.1/2020 1 مناقصة وبناء محطة أرضية مصغرة  3Uمشروع بناء وإطالق قمر صناعي مكعب 

       : بحرينيت بالدينار الا مجموع الترسي 380,000.000
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 بدالة انترنت البحرين 

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

USD 970,500.000 366,849.000* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

  مشروع كابل الخليج  
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 1 تجديد

  7,935.840 
 

BNET B.S.C 1 
 

من محطة انزال الكابل البحري    STM-4تجديد اتفاقية خط الربط المحلي بسعة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
 مركز عمليات البدالة بالجفير  إلى بجزر أمواج 

 TB/23821/2017 2 تجديد

  52,788.000 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

الى   STM-4الموافقة على تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط المحلي بسعة  االستثمارزايدات وملالخدمات وا 
 SEEF NOC -مركز عمليات السيف 

 TB/23997/2017 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  427,572.840

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  ع القطا # اء الفائز عطلا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  147,920.000 
 

URBAN VISION CO. S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 EB/2021/E-01 1 مناقصة الهندسي على مشروع الرملي السكني القسم الرابع   لإلشراف تعيين استشاري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  147,920.000

 ين ك البحربوليتكن

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

  34,413.600 
 

INSHA CONTRACTING 1 
 

  صيانة لبوليتكنك البحرين   لتوفير عما المواد والمعدات 
 

 BP/005/2021   1 مناقصة

  43,707.122 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

  APPLE  MACBOOK PRO 2020و APPLE IMAC 27شراء   الستثمارالخدمات والمزايدات وا
القديم لفريق قسم   IMACإلنتاج الفيديو والرسوم المتحركة واستبدال جهاز  

  التسويق 
 

 BP/004/2021 2 مناقصة

       ني: ر البحرييات بالديناسمجموع التر  78,120.722

 جامعة البحرين 

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

  36,750.000 
 

GULF CUSTOMER EXPERIENCE 1 
 

 UOBP/14/2018 1 تجديد بالجامعة  االتصال توفير خدمة مركز  مات والمزايدات واالستثمارالخد

       بحريني: ت بالدينار المجموع الترسيا  36,750.000
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 جهاز الخدمة المدنية 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى عمالت أخر

  10,683.225 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 TB/22809/2016 1 دديج ت  )Saperionصيانة نظام الوثائق االلكترونية ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  82,766.250 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 TB/31370/2021 2 مناقصة ومستلزماتها  محمولةمكتبية وحواسيب  شراء أجهزة  خدمات والمزايدات واالستثمارلا

  27,307.261 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 TB/29609/2020 3 تجديد عقود الدعم الفني والصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ر البحريني: مجموع الترسيات بالدينا 120,756.736

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرى عم

  49,140.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

 1 2/2016 تجديد تنظيف مبنى الجهاز والمزايدات واالستثمارمات الخد

  45,759.000 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 الهندسية 

  شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي  
    BENTLEY  رخص برامج 

 TB/8622 2 تجديد

       ريني: دينار البحرسيات بالتمجموع ال 94,899.000

 حلبة البحرين الدولية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  طاع الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  461,925.954 
 

AL WASMIYA TENT HOUSE 1 
 

لمعدات  امناقصة توفير هياكل خيام اإليجار المؤقتة والديكور الداخلي واألثاث و المواد والمعدات 
  2022واحد لعام  للفورمواللطيران الخليج  ائزة البحرين الكبرى الخاصة بـ (ج 

  ) 2024حتى 
 

 BIC/14/2021   1 مناقصة

       لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا 461,925.954

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

 # ناقصة رقم الم النوع  ضوع مو لا القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  6,300.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

 TB/31339/2021 1 تجديد منطقة بالج الجزائر  لشركات االتصاالت في  اريج عقد اال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  37,008.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

 TB/31339/2021 2 تجديد جزائر  بالج ال في منطقة االتصاالت  تيجار لشركاعقد اال الخدمات والمزايدات واالستثمار
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  61,200.000 
 

AL AMIN GARDENS 1 
 

واالستشارات  اءات اإلنش
 الهندسية 

   - بالج الجزائر  –توفير خدمات صيانة الحدائق و البستنة للساحل العام 
IN/BAJRD/2021/03 

 TB/31337/2021 3 مناقصة

  845,000.000 
 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC 

1 
 

ستشارات  الاإلنشاءات وا
 ية الهندس

ع وإدارة التكاليف للتصميم واإلشراف  توفير الخدمات االستشارية في إدارة المشاري
  نجوم ونادي شاطئ في بالج الجزائر  4دقين من فئة على فن

 

 RFP/BAJRD/2021/02 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  949,508.000

 ر للبترول شركة تطوي

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى خرعمالت أ

  199,974.353 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

  لوازم تخزين وتنظيف مباني الشركة  النفط 
 

 TP-790-2021  1 مناقصة

  87,298.300 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 SUPPLY OF LESER CONTROL VALVE SPARES النفط 
 

 TP-824-2021  2 مناقصة

  58,275.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF API 6A MANUAL ASSEMBLED GATE النفط 
VALVE 

 TP-842-2021  3 مناقصة

  129,900.000 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

 PROVISION OF DCIM INTEGRATED WITH ASSET النفط 
EXPLORER AND ITS ASSOCIATED SERVICES. 

 TP-762-2021 4 مناقصة

  1,094,340.000 
 

GATES E&S BAHRAIN WLL 1 
 

 RFP/Tatweer/48/2017 5 تجديد توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه اد والمعدات المو

  395,400.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

ر الشخصية  لة من نوع دل وأجهزة الكمبيوتمولمح ا الحاسوب زة توريد أجه النفط 
  والشاشات والملحقات 

 

 TP-794-2021 6 قصةمنا

  25,905,573.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 DIRECTIONAL DRILLING AND LOGGING WHILE النفط 
DRILLING SERVICES 

 

 TP-758-2021  7 مناقصة

  1,208,449.000 
 

MICHELL INSTRUMENTS 1 
 

 TP-773-2021 8 مناقصة SUPPLY OF MOISTURE ANALYZER النفط 

  45,575.000 
 

PRUDENT SOLUTIONS  1 
 

  توريد جهاز إرسال تدفق الكوريوليس  النفط 
 

 TP-827-2021 9 مناقصة

  889,350.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-308-2018 10 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  684,909.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 TP-308-2018 11 أمر تغييري  RFP/TATWEER/196/2018 - توفير ريشة الحفر  النفط 

  4,984,077.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 
 

 RISKED SERVICE CONTRACT(S) TARGETING THE النفط 
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL RESERVOIRS 

 TP-303-2018 12 مناقصة

USD 37,412,588.000 14,141,958.264* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 

USD 35,909,733.000 13,573,879.074* 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 2 

  مجموع (د.ب.): لا 27,715,837.338
 

 WIRELINE SERVICES النفط 
 

 TP-729-2021  13 مناقصة
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  6,248,178.100 
 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 
 

  توفير خدمات توليد الطاقة المؤقتة النفط 
 

 TP-817-2021 14 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  69,647,136.091

  
  

 ين شركة مطار البحر

 # رقم المناقصة  النوع  ضوع المو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  253,108.775 
 

BOKHOWA CONTRACTING AND  
TRADING GROUP 

1 
 

  بناء جدار أمني بمطار البحرين الدولي  الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/32   1 مناقصة

  489,503.000 
 

SULTANAH SCRAP  1 

  5,270.000 
 

CROWN INDUSTRIES 2 

  المجموع (د.ب.):  494,773
 

  زالة الخردة من مواقع مختلفة بمطار البحرين الدوليا الطيران 
 

 AUC/BAC/2021/01   2 ة مزايد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  747,881.775

 شركة نفط البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لفائز العطاء ا  دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 912,350.000 344,868.300* 
 

UNIVERSAL OIL PRODUCTS (UOP) 1 
 

انقالب امتصاص   وحدة  -الهيدروجيني ص لوحدة التكسير  توفير مواد امتصا  النفط 
 الضغط 

 Q26622(53)  1 مناقصة

  72,409.000 
 

EMERSON FZE 1 
 

 Q27298 (17)  2 مناقصة  SUPPLY OF KTM VALVES SPARES النفط 

  163,507.000 
 

VEREINIGTE FULLKORPER-
FABRIKEN 

1 
 

الخاملة وفق   2026الي  2021رات من اتفاقية لمدة خمس سنوات لتوفير الك النفط 
  المواصفات التقنية الصادرة من شركة نفط البحرين (بابكو).

 

 Q26627(53) 3 مناقصة

  235,580.000 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEM 
SAUDI ARABIA 

1 
 

 MAINTENANCE AND SUPPORT FOR TRICONEX النفط 
EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) SYSTEMS  

 T24480-1(11)  4 مناقصة

USD 3,500,000.000 1,323,000.000* 
 

SAUDI CO FOR ENVIRONMENTAL 
WORKS  

1 
 

 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL النفط 
OPERATION  

 T140072 5 تمديد

  62,770.000 
 

AL KHALAF HOLDING CO 1 
 

الح أحواض السباحة  ) سنوات لتشغيل وصيانة وإص5اتفاقية شراء لمدة خمس ( النفط 
  في العوالي 

 

 T27651 (43)  6 مناقصة

  268,359.000 
 

POWELL (UK) LTD. 1 
 

 REPLACEMENT OF OBSOLETE MM5 MOTOR النفط 
MANAGER RELAYS AND FM5 FEEDER MANAGER 

RELAYS (ENG.) 

 Q29915 (58)  7 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,470,493.300
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 يران الخليج شركة ط

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

  829,138.000 
 

AISATS 1 
 

ن يراالط  GROUND HANDLING AGENT AT TRIVANDRUM 
AIRPORT 

 TB/27075/2019 1 تجديد

  108,500.000 
 

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES 1 
 

خدمات الغسيل لخدمات الطيران والزي الرسمي لطاقم شركة طيران الخليج في   الطيران 
 مملكة البحرين

 BTB 2-1811-03-18 تمديد

  80,074.000 
 

AEROGROUND  1 

  43,436.000 
 

AEROGATE 2 

  المجموع (د.ب.):  123,510
 

 GROUND HANDLING (ABOVE THE WING AND BELOW الطيران 
THE WING) SERVICE AGREEMENT AT MUNICH 

INTERNATIONAL AIRPORT, GERMANY 

 TB/30175/2021 3 مناقصة

  380,484.020 
 

EMIRATES FLIGHT CATERING 
(EKFC) 

1 
 

طيران ال  APPOINTING EMIRATES FLIGHT CATERING (EKFC) 
AS GULF AIR DUBAI (DXB) FALCON LOUNGE 

CATERING SERVICE PROVIDER 

 TB/21438/2015 4 دديتج 

  72,225.000 
 

TIBAH AIRPORTS CO LTD  1 
 

 AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT AT TIBAH الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT (MED) 

 TB/26888/2019 5 تجديد

  1,391,492.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 
 

 ,CUTE CONTRACT RENEWAL AT RIYADH, JEDDAD الطيران 
DAMMAM AND MADINAH AIRPORT 

 TB/17033/2013 6 تجديد

  596,057.000 
 

SIALKOT INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED 

1 
 

ران الطي  GROUND HANDLING SERVICES AT SIALKOT 
AIRPORT (SKT) 

 TB/18696/2014 7 تجديد

  239,834.000 
 

MASTER MIND CONSULTANT CO. 
LTD  

1 
 

  خدمات الصالة في مطار بانكوك الدولي  ران طيال
 

 BTB 8-2248-01-21 مناقصة

  122,375.000 
 

INTERNATIONAL AVIATION 
BUSINESS 

1 
 

 BTB 9-1721-10-17  مناقصة رين في مطار القاهرة الدولي رضية للمسافمات األخدال ن الطيرا

  61,375.000 
 

AMA MOTORS 1 
 

 RETROFITTING EXISTING UNIVERSAL ASSEMBLY الطيران 
STAND WITH UNIVERSAL TORQUEING SYSTEM 

 TB/30928/2021 10 مناقصة

  47,129.900 
 

CIRIUM 1 
 

ن الطيرا  AGREEMENTS NEGOTIATION: DIIO SCHEDULE 
REFERENCE SERVICES AND INNOVATA SERVICES 

 TB/23079/2016 11 تجديد

USD 103,140.000 38,986.920* 
 

ARINC 1 
 

 TB/30176/2021 12 تجديد  FLIGHT TRACKING SYSTEM الطيران 

       بالدينار البحريني:  مجموع الترسيات 4,011,106.840
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 االقتصاديةة التنمي لسمج

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

  297,445.000 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  2024-2022التأمين الصحي لسنة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/09-2021/006   1 مناقصة

  20,912.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

 TB/31398/2021 2 تجديد تعيين أخصائي دعم فني لقسم تقنية المعلومات بمجلس التنمية االقتصادية  ستثمارمزايدات واالمات والخدال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  318,357.000

 مجلس النواب

 # ة ناقصرقم الم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر عمالت أخرى 

  629,565.300 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

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

 1 2/2019 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  629,565.300

 ال الوطني كز االتصرم

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

  19,173.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 TB/28285/2020 1 تجديد التنظيفات والمساعدة والمراسلين الضيافة البدالة والسواق   تجديد عقد توفير خدمات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  19,173.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # فائز العطاء ال دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -81,510.000 
 

AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 هندسية ال

 1 8/2020 أمر تغييري  ل الصيانة الدورية للمواقع األثرية ماأع

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  81,510.000-

 والمعارضياحة حرين للسهيئة الب

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

  126,000.000 
 

AV L CONCEPTS CO W.L.L 1 
 

  2021العيد الوطني لمملكة البحرين  مات والمزايدات واالستثمارالخد
 

 BTEA189 2021   1 مناقصة



   
 

 17 من 9 صفحة 
 

  57,750.000 
 

MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 
 

  مناقصة تصميم هوية مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 BTEA/188/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  183,750.000

  
  
  

 هيئة الكهرباء والماء

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

  227,320.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

ألمامية بمركز خدمات الزبائن التابع المكاتب ا ية لتشغيل ر خارج بمصاد االستعانة الخدمات والمزايدات واالستثمار
   ) سنوات4لمدة أربع ( والماء الكهرباء  لهيئة

 RP-CSD 1-243-2016 تمديد

  109,500.000 
 

EDISRUPT CONSULTING SERVICE  1 
 

- اء اء والمشبكات الكهربي  ف والتحكممشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 على التنفيذ  لإلشرافتعين مدير للمشروع 

 TB/29879/2021 2 تجديد

  71,736.000 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

  –كيب اسالك امنية شائكة بمواقع مختلفة تابعة لهيئة الكهرباء والماء تزويد وتر المواد والمعدات 
  2المرحلة 
 

 PP-FRSD   3-115-2021 مناقصة

  28,328.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  2021قطع غيار ألجهزة التحكم عن بعد في محطات نقل الكهرباء للعام  المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 4-061-2021 مناقصة

  7,410,000.000 
 

 1 مجموعة من المقاولين والموردين  
 

 TB/31402/2021 5 مناقصة MTC WDDتوزيع المياه  بإدارة  الخاصة ود الزمنيةأعمال العق الخدمات والمزايدات واالستثمار

  33,360.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/107  6  ةمناقص  CUTOUT  المواد والمعدات 

  34,625.000 
 

 1 .م.م بي اتش التجارية ذ 
 

 SMART METER  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2021/104  7  مناقصة

  398,400.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/122  8  مناقصة

  27,945.000 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

 IN/CSD/MM/2021/100  9  مناقصة  SUPPLY OF VALVES, GATE  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  28,196.000 
 

BICC MET CO 1 

  32,257.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 2 

  المجموع (د.ب.):  60,453
 

 CABLE, EARTHING  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/SH/2021/087    10  مناقصة

  185,844.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/094  11  مناقصة

  114,400.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 PT/CSD/MM/2021/121  12  مناقصة  CUT OUT  المواد  والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  8,701,911.000



   
 

 17 من 10 صفحة 
 

  
  
  
  
  
  

 رونيةهيئة المعلومات والحكومة اإللكت 

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

  5,367.600 
 

SECURE ME 1 
 

 iGA/2018/07   1 تمديد والحراسة توفير خدمات األمن   زايدات واالستثمارالخدمات والم

  68,972.400 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 iGA/2018/02 2 تجديد النظم الحكومية  وصيانةمناقصة توظيف فريق عمل الدارة دعم   المزايدات واالستثمارالخدمات و

  27,300.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

 TB/28012/2019 3 تجديد   EMC VNX  صيانة ودعم نظام الخدمات والمزايدات واالستثمار

  66,045.000 
 

INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS 

1 
 

  EMCVNXعقد صيانة وحدة التخزين العامة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS 

 TB/26624/2019 4 دتجدي

  10,642,919.158 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

  البحرين وشركة مايكروسوفت ملكة التعاقد المؤسسي بين حكومة م الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 IGA/2021/45   5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  10,810,604.158

 صاالت هيئة تنظيم االت

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

  39,507.300 
 

MANTECH COMMERCIAL SERVICE 
W.L.L 

1 
 

  توفير أجهزة تحليل الطيف بالميكروويف اليدوية المواد والمعدات 
 

 TRA/RFP/2021/087   1 مناقصة

       : حرينينار البمجموع الترسيات بالدي 39,507.300

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  103,194.000 
 

MICROSOFT CORPORATION 1 
 

 LMRA/2018/07 1 تجديد تجديد اتفاقية MICROSOFT PREMIER SUPPORT الخدمات والمزايدات واالستثمار

       لترسيات بالدينار البحريني: موع امج 103,194.000

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  36,750.000 
 

ZEN 360 CONSULT  1 
 

 BQA/DHF/2021/02   1 ناقصةم طرح مناقصة دولية لتوفير النظام اآللي للمراجعات المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,750.000



   
 

 17 من 11 صفحة 
 

  
  
  

 وزارة اإلسكان

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ئز العطاء الفا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  14,686,998.331 
 

ALGHANIM INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

ات واالستشارات  اإلنشاء
 الهندسية 

شقة سكنية اجتماعية مع البنية التحتية واألعمال الخارجية   264بناء وتشييد 
ع شرق الحد اإلسكاني، مملكة البحرين  مشرو، B1 / B2  القريةا في المرتبطة به

  ). B(الحزمة 
 

 HP/08/2020 1 مناقصة

  14,450,854.166 
 

ALGHANIM INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

شقة سكنية اجتماعية مع البنية التحتية واألعمال الخارجية   256بناء وتشييد 
اإلسكاني، مملكة البحرين  الحد  ع شرقمشرو، C1 / C2بها في القرية المرتبطة 

  ). A(الحزمة 
 

 HP/07/20 2 مناقصة

       الدينار البحريني: مجموع الترسيات ب 29,137,852.497

  
 ط العمرانيوشؤون البلديات والتخطي وزارة األشغال

 # ناقصة قم المر نوع ال الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  190,267.260 
 

 1 يوكو للهندسة المحدودة ذ.م.م. 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  جنوسان - 506و 504، 502في المجمعات عادة تأهيل عدد من الطرق إ
 

 RDS-21/0063 1 مناقصة

  1,139,500.000 
 

 1 شركة االنشاءات الفنية ذ.م.م 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية لهندسا

 CPD-21/0002   2 مناقصة نى أكاديمي بمدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات في الحد مب

  750,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

  750,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  2 

  المجموع (د.ب.):  1,500,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مياه الصرف الصحي المعالجة شبكة  صيانةتشغيل و
 

 SES-20/0021 3 مناقصة

  170,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 

  170,000.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 2 

  المجموع (د.ب.):  340,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ) 2022-2021طرق (المقاولة الزمنية لتزويد المواد ألعمال ال
 

 RDS-20/0041   4 مناقصة

  26,355.000 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

  دعم وصيانة نظام  المعدات المواد و
 

 IT/ISDS/21/03   5 مناقصة

  161,799.196 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  204و 202المحرق مجمع  –إنشاء مدخل من شارع المطار إلى مجمع الواحة  
 

 RDS-21/0025 6 اقصةمن

  166,436.942 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  (المرحلة األولى)  47القرب من تقاطعه مع شارع  ب 77توسعة شارع 
 

 RDS-21/0058   7 مناقصة

  193,429.667 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ندسية اله

  جدعلي -721دة تأهيل عدد من الطرق في مجمع إعا
 

 RDS-21/0072 8 مناقصة



   
 

 17 من 12 صفحة 
 

  39,470.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مقاولة أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء ونظام الري لوزارة األشغال وشؤون  
  اقع مختلفة مو –راني البلديات والتخطيط العم

 

 BMD – 19/0002 9 مناقصة

  94,050.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

 SP-2014-4 10 تمديد الخدمات التصميم واالشراف المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت بالمحرق 

  429,996.336 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

إلنشاءات واالستشارات  ا
 الهندسية 

  711ة توبلي مجمع انشاء شبكة الصرف الصحي في منطق
 

 SES-19/0015 11 مناقصة

  478,600.570 
 

 1 وأوالده   يالسيد كاظم الدراز 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ع مجم -تطوير تقاطع طريق الشيخ سلمان بالقرب من مدرسة الشيخة حصة للبنات 
942  
 

 RDS-21/0026 12 ناقصةم

  957,579.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

الكميات قبل و ما بعد   ومسحواالشراف والبيئة    الخدمات االستشارية للتصميم
 التعاقد ألعمال الدفان لمناطق شرق الحد و النخيل و ديار البسيتين

 SPO/234/2021   13 مناقصة

  1,547,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 CPD-21/0010   14 مناقصة الخيل وسباقمشروع تطوير نادي راشد للفروسية  

  -139.150 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة هندسيال

  الصحي  شاريع الصرف م
 المياهشبكات المجاري ومصارف   تنظيف

 SES-13/0057 15 أمر تغييري 

  -948.775 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الصحي  مشاريع الصرف 
 شبكات المجاري ومصارف المياه تنظيف

 SES-13/0057 16 أمر تغييري 

  4,145.100 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 رف المياهتنظيف شبكات المجاري ومصا 

 SES-13/0057 17 أمر تغييري 

  1,776.900 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 جاري ومصارف المياهالمبكات ف شتنظي

 SES-13/0057 18 أمر تغييري 

  1,342.819 
 

BUALLAI BUILDING MAINTENANCE 
EST 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 19 أمر تغييري 

  -13.180 
 

EMCE CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية الهندس

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 20 أمر تغييري 

  -0.550 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

 SES-13/0057 21 ييري أمر تغ

  1,389.650 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
 لمجاري ومصارف المياهتنظيف شبكات ا

 SES-13/0057 22 أمر تغييري 

  2,619.400 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ي  لصح صرف اال  شاريعم
 ومصارف المياه تنظيف شبكات المجاري 

 SES-13/0057 23 أمر تغييري 

  1,194.500 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الصحي  مشاريع الصرف 
 شبكات المجاري ومصارف المياه تنظيف

 SES-13/0057 24 أمر تغييري 

  262,583.657 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  إعادة تأهيل عدد من الطرق في جزيرة حوار 
 

 RDS-21/0050   25 مناقصة

  282,247.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  يةخدمات الصيانة الوقائية المخططة لمحطة المعالجة الثالث
 

 SES-21/0007   26 مناقصة



   
 

 17 من 13 صفحة 
 

  84,876.393 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
  الهندسية 

  )1212انشاء ممشى مدينة حمد (
  

 MUN/CMS/P/34/2021    27  مناقصة

  727,224.000 
 

SECURE ME 1 
 

  دية الشمالية البل ائق لمباني وحد مناقصة توفير حراسة امنية  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/Nam/17/2021  28  مناقصة

  85,800.000 
 

 1 م شركة سبورت كاسل ذ.م.
 

  ة استثمار وتأجير ملعب في حديقة الشيخ خليفة الكبرى مزايد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  

 MUN/SAM/A14/2021  29  مزايدة 

  73,830.960 
 

 1 أبراج بن عيد العقارية  
 

  مناقصة تنظيف المباني التابعة لبلدية المنطقة الشمالية   واالستثمار  يداتلمزاالخدمات وا 
  

 MUN/Nam/19/2021    30  ةمناقص

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 8,792,412.695

  
 وزارة التربية والتعليم 

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

  97,020.000 
 

THE INTERNATIONAL AGENCIES 
COMPANY 

1 
 

  زمنية لسنتين-تعليم شراء آالت تصوير للمدارس واالدارات بوزارة التربية وال ت المواد والمعدا 
 

 M/19/2021 1 مناقصة

  16,632.000 
 

NASS INTERNATIONAL TRADING CO 1 

  38,475.000 
 

JALAL SCHINDLER LIFTS & 
ESCALATORS  

2 

  المجموع (د.ب.):  55,107
 

كيبها بمدارس  صيانة واصالح المصاعد الكهربائية شاملة جميع قطع الغيار وتر الخدمات والمزايدات واالستثمار
 وإدارات وزارة التربية والتعليم

 TB/31406/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  152,127.000

  
 ة ارجيوزارة الخ

 # رقم المناقصة  النوع  ع الموضو القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  مالت أخرى ع

  85,000.000 
 

 1 عاطف عوض أحمد الجزائري  
 

 TB/29876/2021 1 تجديد تجديد عقد ايجار مقر سفارة مملكة البحرين في عمان  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  48,000.000 
 

INTER GULF INSURANCE BROKER 
W.L.L  

1 
 

ير إلى  ينا 1تجديد عقد خدمات االستشارات التأمينية لوزارة الخارجية للفترة من  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 2025ديسمبر 

 TB/31359/2021 2 تجديد

  72,312.696 
 

PT.BITANG SERVICE MANAGEMENT  1 
 

في جاكرتا  ألمنية لتوفير حراسة مقر سفارة مملكة البحرينكة االشرتجديد عقد  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2025ديسمبر  31لغاية  2022يناير  1سعادة السفير للفترة من   ومقر

 TB/31361/2021 3 جديدت

  212,870.649 
 

AETNA INTERNATIONAL  1 
 

اليف التأمين  تك غطيةلت AETNA INTERNATIONALالتعاقد مع شركة   الخدمات والمزايدات واالستثمار
  2021نوفمبر  01حرين في واشنطن للفترة من الصحي لموظفي بعثة مملكة الب
 20222ديسمبر  31لغاية 

 TB/31311/2021 4 مناقصة

  182,023.451 
 

 1 شركة ديزاين ون للديكور 
 

 MOFA/PPO/2021 / 5 مناقصة ةانشاء مركز المدار في مبنى وزارة الخارجي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  42,500.000 
 

DAINLER AG - GERMANY 1 
 

 TB/31413/2021 6 مناقصة م آباد شراء مركبة لسفارة مملكة البحرين في اسال الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 17 من 14 صفحة 
 

  698,692.050 
 

TAZUR COMPANY  1 
 

  2021ة للعام ارجيلخ موظفي وزارة امناقصة التأمين الصحي ل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MOFA/HR/01/2020   7 تجديد

  51,000.000 
 

EURO HOLOGRAPHY 1 
 

 TB/31429/2021 8 مناقصة صة بالتصديقات طباعة وتوريد ملصقات أمنية خا المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,392,398.846

  
 وزارة الداخلية 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع ني دينار بحري رى عمالت أخ

  84,000.000 
 

 1 أسامة محمود ابراهيم المحمود 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/24401/2017 1 تجديد البسيتين)المبنى اإلداري لمحافظة المحرق (

  40,000.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND ADVERTISING  

1 
 

  عاما، وعيد 50احتفاالت محافظة العاصمة بالعيد الوطني المجيد اليوبيل الذهبي  مزايدات واالستثمارالخدمات وال
 م 2021ملك المفدى للعام جلوس جاللة ال

 TB/31286/2021 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  124,000.000

  
 وزارة الصحة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع ي حرين بدينار  ت أخرى عمال

  154,975.810 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 TB/31323/2021 1 مناقصة بة بصفة االستعجال  أدوية مطلو المواد والمعدات 

  30,366.000 
 

UNISKILLS 1 
 

 MOH/144/12 2 تجديد لية للعمل بمواقع الوزارة ح الم سسات التنظيفاتتأهيل عدد من مؤ الخدمات والمزايدات واالستثمار

EUR 19,000,000.000 9,329,000.000* 
 

VALNEVA AUSTRIA GMBH  1 
 

 TB/31363/2021 3 مناقصة ) Covid-19شراء لقاح فالنيفا لمكافحة فايروس كورونا ( ات المواد والمعد

  920,741.220 
 

UNISKILLS 1 
 

 MOH/163/14 4 تجديد توفير خدمة التنظيف لمبنى امراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي ستثمارالخدمات والمزايدات واال

  35,658.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

 MOH/115/2015 5 تجديد وات ) سن3ترة (الصحية لف  توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الخدمات والمزايدات واالستثمار

  32,000.000 
 

 1 ايس داينميكس تريدنغ ذ.م.م 
 

  جائحة فايروس بمرضىتركيب أجهزة مكافحة الحريق لمبنى صحتي الخاص  المواد والمعدات 
 كورونا في مجمع السلمانية الطبي  

 TB/31338/2021 6 مناقصة

  55,850.000 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

 (Dorzolamide 2% + Timolol Maleate 0.5% )شراء مباشر لدواء  دات والمع المواد 
Drops (Cosopt) 

 TB/31360/2021 7 مناقصة

  26,208.000 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 
 

 MOH/108/2016 8 تجديد ارة لوزمستخدمين مكتب بعدد من المواقع التنظيمية با 8توفير خدمات عدد  مات والمزايدات واالستثمارالخد

  22,050.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

 TB/26839/2019 9 ديدتج  لى وحدة المعالجةعخدمات نقل المخلفات الطبية الخطرة من المواقع الصحية  المواد والمعدات 

  -19,320.000 
 

SECURE ME 1 
 

 MOH/113/2019 10 ر تغييري أم ) مواقع صحية5(لعدد توفير خدمات الحراسة األمنية  الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 17 من 15 صفحة 
 

  -53,970.000 
 

SECURE ME 1 
 

 MOH/113/2019 11 أمر تغييري  ية قع صح موا )5األمنية لعدد(اسة توفير خدمات الحر الخدمات والمزايدات واالستثمار

  39,000.000 
 

 1 شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية  
 

 TB/31336/2021  12  مناقصة  ورونا  روس كت فايمواد طبية مستخدمة لحاال  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  10,572,559.03

 وقافوزارة العدل والشئون اإلسالمية واأل

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

  64,533.000 
 

BASMA SECURITY 1 
 

 توريد حجاب لقاعات المحاكم  واالستثمار  ايداتالمزالخدمات و
 تمديد

 

2/2017 1 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  64,533.000

 التنمية االجتماعيةوزارة العمل و

 # ناقصة رقم الم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  130,000.000 
 

 1 يكيشنز ميونمؤسسة مياسم كو
 

 TB/23918/2017 1 مناقصة عقد تنفيذ مشروع الرائد المبدع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       دينار البحريني: مجموع الترسيات بال 130,000.000

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # المناقصة رقم  النوع  وضوع الم القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني دينا عمالت أخرى 

  20,790.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

ير خدمة المراسلين عدد  توفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 لوزارة، بعقد لمدة سنتينمراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات ا 19

 HFR/11/2019 1 تمديد

       ترسيات بالدينار البحريني: لمجموع ا 20,790.000

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

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

  21,000.000 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 TB/31289/2021 1 تجديد يدي ت التخليص البرتجديد عقد بيع أرصدة آال المواد والمعدات 

  3,213.000 
 

4SPOTS IT 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  AMC RENEWAL FOR MTT WEBSITE تجديد TB/31291/2021 2 

  19,135.200 
 

BIZTECH COMPUTER  1 
 

واالستثمار ايداتوالمز الخدمات  AMC RENEWAL FOR POST UTILITY SYSTEM  021 جديدتTB/31309/2  3 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  43,348.200

  
  
  
  



   
 

 17 من 16 صفحة 
 

  
 
  

 وزارة النفط 

 # رقم المناقصة  لنوع ا الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 136,000.000 51,408.000* 
 

 1 المركز الدولي للزراعة الملحية  
 

 TB/31344/2021 1 مناقصة د مع المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا ى التعاقة علطلب الموافق مارالخدمات والمزايدات واالستث

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  51,408.000

 
 ون اإلعالمؤوزارة ش

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

  101,556.000 
 

SAYAR PRODUCTIONS 1 
 

  انتاج برامج محلية للقناة األولى بتلفزيون البحرين  د والمعدات الموا
 

 INFO/10/2021   1 مناقصة

  1,537,440.450 
 

FIRST GULF CO  1 
 

  ير االحتياجات التقنية الستديو االخبار الجديد مشروع توف المواد والمعدات 
 

 INFO/5/2021   2 مناقصة

  30,706.792 
 

GULF DTH FZ LLC 1 
 

 TB/25277/2018 3 تجديد )GULF DTH FZ LLCتجديد التعاقد مع شركة ( ات والمزايدات واالستثمارالخدم

USD 428,666.390 162,035.895* 
 

 1 وكالة رويترز اإلخبارية
 

 TB/29619/2020 4 تجديد تجديد عقد وكالة رويترز االخبارية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  7,434.000 
 

ALMOAYYED LANDSCAPES AND 
POOLS  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ن اإلعالم لمدة  توفير الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية في مجمع وزارة شؤو
 عامين 

 INFO/3/2019 5 جديدت

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,839,173.137

 
 اب والرياضةون الشبؤوزارة ش

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني دينا أخرى   مالتع

  51,555.000 
 

MASTER LINE EVENTS  1 
 

  فعالية سوق الشباب  ثماريدات واالستالخدمات والمزا
 

 RFPMYS/21/2021 1 مناقصة

  70,421.860 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

  مالعب في مواقع مختلفة ضمن مشروع مالعب الفريج (المرحلة الثانية) 8تجديد  الستثمارمزايدات واوال الخدمات
 

 RFPMYS/22/2021   2 مناقصة

  113,058.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

سى  بمدينة عي لقدم رضية ملعب كرة ااستبدال العشب الصناعي بالعشب الطبيعي أل
  الرياضية 

 

 RFPMYS/18/2021   3 مناقصة

  503,117.001 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ة سيالهند

  إنشاء ملعبين من العشب الطبيعي بمدينة عيسى الرياضية
 

 RFPMYS/23/2021   4 مناقصة

  18,896.850 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 RFPMYS/8/2020 5 تمديد توريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية المعلومات يدات واالستثمارمات والمزاالخد



   
 

 17 من 17 صفحة 
 

  -5,124.585 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الشباب والرياضة اصالح واستبدال أنظمة عزل المياه في مرافق وزارة شؤون 
 

 RFPMYS/9/2021   6 ر تغييري أم

  2,506,140.000 
 

 1 أوريكس إلدارة واستثمار العقارات 
 

  مار المبنى القائم على أرض نادي االتحاد رح استثإعادة ط  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFPMYS/11/2021 7 مزايدة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,258,064.126
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