
   
 

 13 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

31/07/2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/07/2021 
 

  

         
            

 الشركة العامة للدواجن

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

  151,743.190 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

 GPC-3/2021   1 مناقصة توريد أعالف صيصان بياضة   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  151,743.190

 المجلس األعلى للبيئة 

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

  11,047.050 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

 S.C.E 3/2015 1 تمديد سنوات   4مركبة لمدة  37استئجار  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  9,240.000 
 

 1 شركة جلفار للتجارة  
 

 TB/27485/2019 2 تجديد MEMACماية البيئة البحرية تأجير مكاتب االقليمية لح  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  20,287.050

 بدالة انترنت البحرين 

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

  23,000.000 
 

ZEN360 CONSULT 1 
 

 TB/28009/2019 1 تجديد ي) التعاقد لخدمة دعم تخصصية (دعم مال ثمارالخدمات والمزايدات واالست

  31,744.000 
 

PARAMOUNT COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 TB/30562/2021 2 مناقصة محلل تدقق البيانات مع الترقية   الخدمات والمزايدات واالستثمار

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  54,744.000
 
 
 
 

 



   
 

 13 من 2 صفحة 
 

 از بناغ

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ائز العطاء الف دينار بحريني  عمالت أخرى 

  275,000.000 
 

 1 شركة حسن ابراهيم بوكمال وأوالده 
 

 HP LEAN SOLUTION PUMPS FROM OEM SULZER النفط 
PUMPS INDIA INSTALLED AT CGP-III 

 TB/30615/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  275,000.000

 ن البحريبورصة 

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

  -1,800.000 
 

 1 مؤسسة انجاز البحرين 
 

 TB/27086/2019 1 تغييري  أمر تجديد التعاقد مع مؤسسة انجاز البحرين الخدمات والمزايدات واالستثمار

       لبحريني: مجموع الترسيات بالدينار ا  1,800.000-

 بوليتكنك البحرين 

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

  202,589.100 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

  ينلألعمال العامة لبوليتكنك البحر ومساعدينحدائق  وعمالتوفير عمال نظافة  ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 BP/002/2021   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  202,589.100

 تمكين

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

  43,500.000 
 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN 1 
 

 LF-187 1 مناقصة في صندوق العمل   ةئحة الماليالال وتطوير تدقيق  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  43,500.000

 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
 

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

 UOBP/8/2020   1 تجديد

       يات بالدينار البحريني: مجموع الترس 129,366.342

 واإلدارية  ديوان الرقابة المالية

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

  134,545.950 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

  وان الرقابة المالية واإلدارية مناقصة التأمين الصحي لموظفي دي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/NAO/2021/05   1 مناقصة

       ي: مجموع الترسيات بالدينار البحرين 134,545.950
 
 



   
 

 13 من 3 صفحة 
 

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

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

  154,500.000 
 

CASTILLO TRADING & 
CONSTRUCTION 

1 
 

أعمال مد وتوصيل كابالت الكهرباء للمستودعات الكائنة في منطقة سترة   المواد والمعدات 
  صناعيةال

 

 RFP/EDM/2021/01 1 صةاقمن

  94,269.300 
 

 1 شركة تورانكو لتأجير السيارات 
 

 TB/30508/2021 2 مزايدة  لواقع في منطقة الجفير  تجديد اتفاقية االيجار للعقار ا  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  248,769.300

 ..وزويد ش.ششركة بابكو للت

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

  476,100.000 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

  3طلب االستعانة بمصادر خارجية لعمالة ماهرة لعمليات شركة بابكو للتزويد لمدة  النفط 
  سنوات 
 

 TB21002 1 مناقصة

       ر البحريني: بالدينات يا الترسوع  مجم 476,100.000

 شركة تطوير للبترول 

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

USD 23,925,255.000 9,043,746.390* 
 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS 
WELLS SERVICES WLL 

1 

USD 22,968,245.000 8,681,996.610* 
 

ALMANSOORI PETROLEUM 
SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.):  17,725,743
 

  خدمات تحليل إنتاج آبار النفط.  النفط 
 

 TP-714-2021 1 مناقصة

  39,900.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  توريد صمام يعمل بمحرك صمام كروي  النفط 
 

 TP-685-2020 2 مناقصة

  2,457,703.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS PURCHASE النفط 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF LINER HANGER 

 RFP/Tatweer/200/2018 3 أمر تغييري 

  1,276,869.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 
 

حفر آبار النفط  ي ف لمستخدمةسنوات لتوريد أدوات التعويم ا  5عقد زمني لمدة  النفط 
 والغاز

 RFP/Tatweer/273/2019  4 أمر تغييري 

  5,983,847.000 
 

WOOD GROUP 1 
 

  توفير الخدمات الهندسية فط الن
 

-TP-686-2020 / SA-464 مناقصة
2020 

5 

  362,208.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  توريد الصمامات الكروية اليدوية النفط 
 

 TP-691-2020 6 مناقصة

  118,800.000 
 

HEALTH ZONE MEDICAL CENTER 1 
 

  بي المهنيتوفير خدمات الممارس الط النفط 
 

 TP-736-2021  7 مناقصة

  115,000.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

  توريد حاوية محلل الندى  النفط 
 

 TP-750-2021  8 مناقصة



   
 

 13 من 4 صفحة 
 

  48,375.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF CHOKE VALVES النفط 
 

 TP-753-2021  9 مناقصة

       لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا 28,128,445.000

 شركة مطار البحرين 

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

  112,345.778 
 

LEIDOS SECURITY DETECTION & 
AUTOMATION 

1 
 

  لمسافرين للطيران العام أجهزة األشعة للحقائب من أجل مبنى ا  وتركيبتوفير  الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/20 1 مناقصة

  2,009,827.000 
 

DHL INTERNATIONAL 1 
 

 ACQUISITION OF BAHRAIN INTERNATIONAL الطيران 
AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY (BIADCO) 

ASSETS 

 TB/26738/2019 2 يدتمد

  68,455.800 
 

MOHAMED SHARIF MOHAMED & 
SONS CO. 

1 
 

  بشركة مطار البحرين واإلنقاذتوفير الزي الرسمي لموظفي اإلطفاء  المواد والمعدات 
 

 RFP/BAC/2020/19 3 مناقصة

  3,016,369.000 
 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE CO 1 
 

  لدولي ين البحرمطار ا غطاء التأمين ل الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/42 4 مناقصة

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 5,206,997.578

 شركة نفط البحرين 

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

  183,791.000 
 

WOODFIELD SYSTEMS LTD 1 
 

  الفني والصيانة ألذرع المناولة  فير الدعملتو نوات س  5دة عقد زمني لم النفط 
 

 T20404(65)-  1 صةمناق

  370,547.500 
 

TECH MAHINDRA 1 

  370,547.500 
 

EVOLUTIONARY SYSTEMS BAHRAIN 2 

  المجموع (د.ب.):  741,095.000
 

  سنوات  3زمني لمدة  عقد  - توفير خدمات تطوير تطبيقات أوراكل لألعمال  النفط 
 

 T22245 (24) 2 قصةمنا

  100,000.000 
 

FAKHROO ELECTRONICS 1 
 

 T190058(24) 3 مناقصة في الشركة )  WI-FIتحديث شبكة االتصال الالسلكي (  النفط 

  293,243.000 
 

OITS INDUSTRIAL SERVICES WLL 1 
 

  مناقصة توريد المحركات والمحوالت لمنطقة مضخة الرفع العالي النفط 
 

 Q18042 (17) 4 صةمناق

  87,401.000 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

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

 T26461 (24)  5 مناقصة

  5,274.000 
 

SOLIDARITY GENERAL TAKAFUL  1 
 

 GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE النفط 
RENEWAL OF POLICY  

 TB/28897/2020 6 تمديد

  24,000.000 
 

HTRI SOFTWARE 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  PROVISION OF SOFTWARE SUPPORT SERVICES 
FOR HTRI SOFTWARE WITH HWR TRANSFER 

RESEARCH INSTITUTE  

 T140124 7 أمر تغييري 

  83,404.340 
 

ELLIOTT TURBO MACHIENING LTD 1 
 

  ريد قطع غيار جديدة لضاغط الغاز إليوت تو النفط 
 

 Q19469 (48) 8 مناقصة



   
 

 13 من 5 صفحة 
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,518,208.340

 طيران الخليج 

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

  42,000.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

واالستثمار والمزايدات اتالخدم  INTERNET LINK AGREEMENT VIVA & BANDWIDTH 
UPGRADE 

RENEWAL OF AGREEMENT 

 TB/26612/2019 1 تجديد

  46,004.000 
 

INTER ISLAND  1 
 

 SECURITY SERVICES AT NINOY AQUINO الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT. PHILIPPINES  

 TB/30108/2021 2 قصةمنا

  252,000.000 
 

KHALIFA BIN ABDULLA AHMED AL-
SAAD 

1 
 

 TB/11866/2010 3 تجديد  CABIN CREW ACCOMMODATION الطيران 

  657,669.000 
 

TAMAM AIRCRAFT FOOD 
INDUSTRIES 

1 
 

 INFLIGHT CATERING UPLIFT SERVICES AT BEN الطيران 
GURION AIRPORT (TLV), TEL AVIV, ISRAEL 

 BTB 4-2242-12-20 مناقصة

  18,754.000 
 

WORLDWIDE EXPRESS COMPANY 1 
 

 RENEWAL OF GENERAL SALES AGENT FOR SOUTH الطيران 
KOREA 

 TB/12564/2010 5 تجديد

  30,471.000 
 

ORIENT TRAVEL 1 
 

 ITC 6-1038-5-12 دتجدي رة) ‘ الفجيالشارقة‘عجماناختيار وكيل مبيعات في األمارات ( الطيران 

  80,632.000 
 

GLOBE AIR CARGO 1 
 

 BTB 7-2032-09-19 تجديد تعيين وكيل شحن في المملكة المتحدة  الطيران 

  34,687.000 
 

SHARAF CARGO 1 
 

 ITC 8-1762-01-18 تجديد  CARGO CENERAL SALES AGENCY (GSA) IN DUBAI الطيران 

  12,600.000 
 

BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT 1 
 

 BBK ATM MACHINE SPACE LEASE CONTRACT الطيران 
(REVENUE AGREEMENT) 

 TB/30428/2021 9 تجديد

  150,473.000 
 

ARL SERVICES UK LIMITED 1 
 

 PROVISION OF SECURITY SERVICES AT LONDON الطيران 
HEATHROW INTERNATIONAL AIRPORT, UNITED 

KINGDOM 

 BTB 10-2252-01-21 قصةمنا

  164,832.000 
 

FLUDOCS 1 
 

 ITC 11-1466-2-16 تجديد AIRCRAFT RECORDS MANAGEMENT SOLUTION الطيران 

USD 3,840,000.000 1,451,520.000* 
 

SAFRAN LANDING SYSTEMS 1 
 

 LANDING GEAR OVERHAUL A320 CEO FAMILY الطيران 
FLEET 

 

 BTB 12-2205-09-20 مناقصة

  199,785.290 
 

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES 1 
 

  خدمات الغسيل ألغطية المفروشات الداخلية / الستائر وأحزمة المقاعد للطائرة  الطيران 
 

 BTB   13-2231-11-20 مناقصة

  43,894.000 
 

ROYAL AIRCRAFT  MAINTENANCE 
COMPANY 

1 
 

  ) DXB(الدولي ار دبي  مط لفني للطائرات فيصيانة خط الدعم ا الطيران 
 

 BTB   14-2282-04-21 مناقصة

USD 103,140.000 38,986.920* 
 

ARINC 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

FLIGHT TRACKING SYSTEM  تجديد TB/30176/2021 15 

  148,213.000 
 

LINK DOT NET 1 
 

 ITC 16-1199-12-13 دتجدي ظام ادارة المحتوى ن الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 13 من 6 صفحة 
 

  75,725.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPL OF COMPRESSED GASES FRO TECHNICAL 
PURPOSES  

 ITC 17-1428-10-15 مناقصة

  1,119,733.000 
 

GERRY DNATA 1 
 

ر،  شاوي مطارات باكستان: كراتشي، بيخدمات المناولة األرضية وشحن البضائع ف الطيران 
  يصل آباد فم آباد، ملتان ور، إسال الهو

 

 BTB 18-2243-12-20 مناقصة

  112,527.000 
 

SITA INC. B.V 1 
 

 ADVANCE PASSENGER INFORMATION SYSTEMS الطيران 
(APIS) CONTRACT IN INDIA AIRPORT 

 TB/22827/2016 19 تجديد

  87,792.000 
 

UNITED PROJECTS COMPANY 1 
 

 OFFICE LEASE AGREEMENT AT KUWAIT الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/30517/2021 20 مناقصة

USD 324,887.000 122,807.286* 
 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1 
 

 ACQUISITION OF A FUEL MANAGEMENT النفط 
INFORMATION SYSTEM (FMIS) 

 ITC 21-1475-2-16 تجديد

  31,710.000 
 

ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 
 

 & PREVENTATIVE MAINTENANCE FOR EQUIPMENT الطيران 
PLANTS AT GULF AIR HEADQUARTER PREMISES & 

AIRSIDE  

 ITC 22-1336-2-15 تجديد

  10,792.000 
 

FAKHROO ELECTRONICS 1 

  5,566.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 2 

  6,217.000 
 

CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT 
SERVICES 

3 

  42,604.000 
 

GULF COMPUTER SERVICES 4 

  المجموع (د.ب.):  65,179
 

 ,SUPPLY OF PRINTERS CARTRIDGES, TONERS الطيران 
FUSER & OTHER CONSUMABLES 

 

 BTB   23-2275-03-21 مناقصة

  111,550.000 
 

ARINC 1 
 

ران الطي  SERVICE AGREEMENT FOR MESSAGE SWITCHING تجديد TB/9302/2009 24 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  5,099,544.496

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  18,600.000 
 

TASHEELAT CAR LEASING CO 1 
 

سيارات صالون لمجلس   5لتأجير عدد  TASHEELATشركه  تعاقد مع التجديد  المواد والمعدات 
 التنمية االقتصادية

 TB/30577/2021 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  18,600.000

 مجلس المناقصات والمزايدات

 # صة رقم المناق النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  مالت أخرى ع

  286,770.000 
 

AHQ HOLDING COMPANY W.L.L. 1 
 

 TB/28121/2019 1 تجديد والمزايدات تجديد عقد استئجار مكاتب مقر مجلس المناقصات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

      رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 286,770.000
 
 

 



   
 

 13 من 7 صفحة 
 

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني بحدينار  عمالت أخرى 

  55,552.600 
 

CHRISTIAN KEREZ 1 
 

 TB/25823/2018 1 تجديد 2020رض اكسبو دبي مشاركة هيئة البحرين للثقافة واآلثار في مع الخدمات والمزايدات واالستثمار

  37,800.000 
 

EMAAR ENGINEERING  1 
 

رات  ستشااالت وشاءااإلن
  الهندسية 

 TB/30420/2021  2  مناقصة  ية للحفاظ والتأهيل للمباني التراثية  متابعة أعمال الخدمات االستشار

93,352.600 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 هيئة الكهرباء والماء

 # صة رقم المناق النوع  الموضوع  ع القطا # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى 

  990,369.600 
 

AL THAWADI ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 
 

  القيام بأعمال الصيانة والفحوصات الدورية لمولدات الكهرباء المتنقلة  المواد والمعدات 
 

 RP-FRSD 1-189-2020 مناقصة

EUR 628,317.000 308,503.647* 
 

INDRA 1 
 

 2 102/2010/3300 تجديد لمدة سنتين   برامج خدمات المشتركينة نظام وعقد صيان الخدمات والمزايدات واالستثمار

  700,000.000 
 

SADAD ELECTRONIC PAYMENT 
SYSTEM W.L.L  

1 
 

 TB/20586/2015 3 تجديد تحصيل ايرادات الهيئة عن طريق اجهزة السداد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  269,310.000 
 

FUJI ELECTRIC COMPANY 1 
 

  الف كيلو فولت  33و 21و  11انة المحوالت الكهربائية ذات الجهد صي المواد والمعدات 
 

 RP-ETD  4-012-2021 مناقصة

  282,000.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

  زيت عازل لمحطة نقل الكهرباء   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/OK/2021/044  5  مناقصة

  114,250.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 CABLE, UNDERGROUND  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/FN/2021/041    6  مناقصة

  30,000.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

 RING MAIN UNIT  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2021/027    7  مناقصة

  262,350.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

  قواطع كهربائية  دات المواد والمع
  

 PT/CSD/ZA/2021/019    8  مناقصة

  56,416.500 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  معدات مياه    المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2021/031    9  مناقصة

  19,500.000 
 

AMAD BAEED ELECTRICAL 1 
 

 CABLE CLAMP  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2021/004  10  مناقصة

  3,637.800 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 

  38,304.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 2 

  المجموع (د.ب.):  41,941.800
 

 PIPE POLYETHELENE  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2021/045  11  مناقصة

3,074,641.547 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 



   
 

 13 من 8 صفحة 
 

 نيةة اإللكتروعلومات والحكومهيئة الم

 # لمناقصة رقم ا النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  32,490.150 
 

MICROCENTER 1 
 

 TB/17733/2013 1 تجديد ERDASتجديد عقد صيانة برامج  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  150,000.000 
 

BATELCO 1 
 

 iGA/2021/02   2 مناقصة خدمات الرسائل النصية الجماعية والمعامالت تثمارلمزايدات واالسخدمات وا ال

  275,625.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 eGA/2015/05  1  تجديد  تطوير ودعم الخدمات اإللكترونية  خدمات والمزايدات واالستثمارال

458,115.150 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 تنظيم االتصاالت  هيئة

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

  139,195.000 
 

SALIENCE BAHRAIN 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

دقيق على نظم المعلومات وأنظمة تكنولوجيا الحصول على خدمات استشارية للت 
   BNETالمعلومات التابعة لشركة 

 TRA/RFP/2020/080 1 مناقصة

  27,655.992 
 

INTERNATIONAL BUSINESS 
COMPANY 

1 
 

 TB/30571/2021 2 تجديد SMISالطيف الترددي  وادارة نظام معلومات  وصيانةم  دع تثمارالخدمات والمزايدات واالس

  160,000.000 
 

LST MIDDLE EAST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/30654/2021 3 مناقصة ير نظام إدارة الطيف الترددي تطو

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  326,850.992

 سوق العمل  هيئة تنظيم

 # رقم المناقصة  النوع  لموضوع ا القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  63,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  63,000.000

 وزارة اإلسكان

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

  33,746.000 
 

CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT 
SERVICES 

1 
 

  جهاًزا.  21الطباعة لعدد  جيات إدارة إدارة خدمة التأجير مع برم الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 HP/11/20 1 مناقصة

  192,595.000 
 

UNITED ENGINEERING 
CONSULTANT 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

KUWAIT FUND FOR ARAB ENTOMIC DEVELOPMENT 
PROJECTS IN KINGDOM OF BAHRAIN  

GOVERNMENT GRAND NO. 3/62 CONSTRUCTION OF 
398 VILLAS AND PHASE 1 INFRASTRUCTURE 

WORKS IN EAST HIDD HOUSING PROJECT  

 SP/10/14 2 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  226,341.000

 



   
 

 13 من 9 صفحة 
 

 شغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وزارة األ

 # لمناقصة رقم ا النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  4,534,551.630 
 

CELLMEC CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

نة مصنع تجفيف الحمأة في مركز محطة توبلي لمعالجة  إعادة تأهيل وتشغيل وصيا
 الصحي  الصرف

 SES-20/0029 1 مناقصة

  63,000.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 Mun/Nam/25/2018 2 تجديد مناقصة زمنية لتوقير الرمل الزراعي واالسمدة  مارات واالستثالخدمات والمزايد

  68,250.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 Mun/NAM/26/2018 3 تجديد مناقصة زمنية لتزويد وتوصيل انظمة ومواد الري لمعدات المواد وا

  112,350.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 Mun/Nam/29/2018 4 تجديد والمزروعات  لألشجاروالنقل  اإلزالة اعمال  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  42,536.437 
 

ALMOAYYED CONTRACTING 
GROUP W.L.L. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MUN/NAM/34/2018 5 جديدت الشماليةالحدائق والشوارع لبلدية المنطقة شآت صيانة من

  76,029.713 
 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 1 
 

 MUN/Nam/36/2018 6 تجديد المنطقة الشمالية مناقصة زمنية لصيانة العاب الحدائق لبلدية خدمات والمزايدات واالستثمارال

  32,222.000 
 

SANA SCRAP 1 
 

 TB/30552/2021 7 مزايدة  حواجز السالمة المرورية المتضررة بفعل حوادث الطرق العامة  ع قطع حديد بي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  356,804.300 
 

 1 شركة بارسونز 
 

 TB/5046/2007 8 أمر تغييري  الشركة االستشارية المعينة للمساعدة في أعمال الطرق  ارالخدمات والمزايدات واالستثم

  1,027.770 
 

NIDUKKI TRADING COMPANY 1 
 

طق الصناعية ومنطقة البحرين  خدمات جمع القمامة وأعمال النظافة في المنا والمزايدات واالستثمار الخدمات
  عالي اللوجستية والمنطقة الزراعية في هورة 

 

 MUN/CMS/06/2021 9 أمر تغييري 

  3,303,710.003 
 

AL AMIN GARDENS 1 
 

  الدراز دون تربة في هورة عالي وول الزراعة بحق وتشغيل وبناءمشروع تصميم  المواد والمعدات 
 

 SPO/225/2020   10 مناقصة

  3,009,502.143 
 

AL KIFAH 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  -مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة األولى  –طرق اريع المش
  أعمال الطرق 

  

 RDS-20/0021  11  مناقصة

  296,998.942 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

بتدائية معامير االال  ومدرسةالصيانة الشاملة لمدرسة الروضة االبتدائية للبنين 
  للبنين
  

 BMD-21/0002    12  مناقصة

  305,955.058 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
  الهندسية 

  ٨٠٥مجمع  - ير طرق بمدينة عيسى تطو
  

 RDS-20/0013    13  مناقصة

  76,743.500 
 

CELLMEC CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  ية الهندس

معدات تعويض القدرة التفاعلية في محطات ضخ مياه الصرف   شراء وتركيب 
  الصحي المعالجة

  

 SES-19/0041    14  مناقصة

  145,058.486 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  صيانة المنحدرات الساحلية ببحيرة اللوزي 
  

 SPD-21/0001  15  مناقصة

  -162,094.950 
 

BAKER WILKINS & SMITH 1 
 

 TB/3133/2006  16  أمر تغييري   خدمات مسح الكميات -مبنى المجلس الوطني   الخدمات والمزايدات واالستثمار

  343,200.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

رسة مريم بنت عمران  يئة مدإعادة ته -إعادة تأهيل عدد خمس مدارس تاريخية  
  االبتدائية للبنات

 BMD – 20/0003  17  مناقصة



   
 

 13 من 10 صفحة 
 

  

  860,000.000 
 

TECHNICAL CONSTRUCTION CO 1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
  الهندسية 

 CPD-20/0006  18  مناقصة  ز ألبا االجتماعي الشامل بمنطقة البديع مرك

  401,171.782 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  807تطوير طرق مدينة عيسى مجمع 
  

 RDS-19/0062    19  مناقصة

  291,995.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

س  ومدرسة بلقي أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين
  االبتدائية للبنات

  

 BMD-21/0005    20  مناقصة

  106,979.284 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L  

1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
  الهندسية 

 RDS-17/0007  21  أمر تغييري   2019 - 2017قاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق الم

14,265,991.098 
 

       ر البحريني: مجموع الترسيات بالدينا

 وزارة الخارجية 

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

  33,941.000 
 

GREEN BEEM ARCHITECTS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

APPOINTMENT OF ARCHITECT/CONSULTANT FOR 
MODIFICATION WORKS AT NEW BAHRAIN MISSION 

IN GENEVA 

 TB/30150/2021 1 مناقصة

  181,008.000 
 

ZAM ZAM GROUP FOR HOTEL 
MANAGEMENT 

1 
 

 TB/30510/2021 2 تجديد ة مملكة البحرين في النجف  سفارعقد ايجار مقر  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  214,949.000

 الصحة وزارة 

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

  58,388.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

 TB/27538/2019 1 مناقصة توفير تطعيم  شراء و ت والمعدا المواد 

  106,160.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

ا المواد والمعدات    VACCINES مناقصة MOH/014/2019 2 

  50,470.350 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  توفير معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمركز مدينة خليفة الصحي  المواد والمعدات 
 

 MOH/101/2021 3 مناقصة

  2,088,231.520 
 

HOFFMAN LA ROCHE LTD -
SWITZERLAND 

1 

  12,322.422 
 

ALCON-COUVREUR S.A- BELGIUM 2 

  118,440.000 
 

MUNDIPHARMA -FRANCE 3 

  المجموع (د.ب.):  2,218,993.942
 

 TB/30706/2021 4 مناقصة 2021-2018توريد األدوية واللقاحات خالل الفترة  المواد والمعدات 

  70,308.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 
 

برات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس  الشراء الموحد لمناقصة لوازم المخت المواد والمعدات 
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 5 أمر تغييري 



   
 

 13 من 11 صفحة 
 

  75,900.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس   الشراء  لمعدات لمواد واا
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 6 أمر تغييري 

  3,621.316 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس   المواد والمعدات 
 التعاون ة لدول مجلسالصح 

 GHC-19/2019 7 تغييري أمر 

  6,766.200 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس   الشراء الموحد لمناقصة لوازم المواد والمعدات 
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 8 أمر تغييري 

  813.300 
 

 1 ة بالبحرينلألدوات الطبي مصنع ابن سيناء 
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس   المواد والمعدات 
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 9 تغييري أمر 

  64,566.000 
 

 1 التطور الطبي لالجهزة الطبية 
 

الل مجلس  نقل الدم من خ زم المختبرات وخدمات الشراء الموحد لمناقصة لوا المواد والمعدات 
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 10 أمر تغييري 

  411,290.408 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل مجلس   لمعدات المواد وا
 الصحة لدول مجلس التعاون

 GHC-19/2019 11 ي أمر تغيير

  609,906.591 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

 MOH/115/2015 12 تجديد ) سنوات 3رة (توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفت الخدمات والمزايدات واالستثمار

  735,323.400 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

س الصحة لدول مجلس  لمن خالل مج  واللقاحاتاألمصال  ةموحد لمناقصالشراء ال المواد والمعدات 
 التعاون 

 GHC-31/2019 13 مناقصة

  395,204.600 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 14 أمر تغييري  الدوية العامة المخزنة لوزارة الصحةمناقصة ا المواد والمعدات 

  1,071,604.470 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/004/2020 15 أمر تغييري  دوية العامة المخزنة لوزارة الصحةالمناقصة ا عدات المواد والم

  1,193,210.000 
 

CIGALAH PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 16 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة دات المواد والمع

  6,540.000 
 

GULF PHARMACY  1 
 

 MOH/004/2020 17 أمر تغييري  مة المخزنة لوزارة الصحةاة االدوية العمناقص المواد والمعدات 

  439,305.920 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 18 أمر تغييري  دوية العامة المخزنة لوزارة الصحةمناقصة اال المواد والمعدات 

  776,180.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 19 أمر تغييري  المخزنة لوزارة الصحة ةاالدوية العاممناقصة  المواد والمعدات 

  923,863.190 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 20 أمر تغييري  قصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحةمنا المواد والمعدات 

  114,200.000 
 

UNION MEDISCIENCE 1 
 

 MOH/004/2020 21 أمر تغييري  المخزنة لوزارة الصحة ةاالدوية العاممناقصة  المواد والمعدات 

  491,697.010 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

 MOH/004/2020 22 أمر تغييري  ة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحةمناقص المواد والمعدات 

  526,183.750 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

 MOH/004/2020 23 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة ت ا المواد والمعد

  -173,880.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

لس الصحة لدول مجلس  من خالل مج  واللقاحاتاألمصال  ةالشراء الموحد لمناقص المواد والمعدات 
 التعاون 

 GHC-31/2019 24 أمر تغييري 



   
 

 13 من 12 صفحة 
 

  173,880.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

لس  من خالل مجلس الصحة لدول مج  واللقاحاتاألمصال  ةالشراء الموحد لمناقص المواد والمعدات 
 التعاون 

 GHC-31/2019 25 أمر تغييري 

       لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا 10,350,496.447

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني يناد عمالت أخرى 

  47,474.280 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

) مركبة صالون من دون سائق لوزارة العمل والتنمية 11استئجار عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار
  االجتماعية 

 

 RFP/MLSD/2021/12 1 مناقصة

  72,695.000 
 

 1 جمعية الحكمة للمتقاعدين
 

 TB/23151/2017 2 تمديد إدارة وتشغيل دار الكرامة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       : مجموع الترسيات بالدينار البحريني 120,169.280

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  1,163,502.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 

  388,584.000 
 

ARADOS CAR HIRING 2 

  المجموع (د.ب.):  1,552,086
 

 TB/29249/2020 1 مناقصة مناقصة مركزية الستئجار المركبات الحكومية خدمات والمزايدات واالستثمارال

  42,000.000 
 

ZAYANI INFOSYSTEMS MIDDLE 
EAST 

1 
 

ارة المالية واالقتصاد  مناقصة دمج اتفاقيات دعم وصيانة لتقنية معلومات وز الخدمات والمزايدات واالستثمار
  الوطني
 

 HFR/01/2021 2 اقصةمن

  62,298.285 
 

ALMOAYYED COMMERCIAL 
SERVICES 

1 
 

  ر الخاصة بالطابعات وأجهزة التصوير حباات وتوفير االصيانة طابع المواد والمعدات 
 

 HFR/04/2021 3 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,656,384.285

 زارة المواصالت واالتصاالت و

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

  69,093.660 
 

MENA AEROSPACE ENTERPRISES 
W.L.L 

1 
 

 TB/30270/2021 1 صةمناق RWTPSالجوي صيانة نظام رادار قياس الرياح ودرجات الحرارة في الغالف  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  -580,708.093 
 

TRUE FORM LLC 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 LTD/P/02/13  1  تغييري أمر   هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي

-511,614.433 
 
      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 
 
 
 
 

 



   
 

 13 من 13 صفحة 
 

 وزارة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  اء العط دينار بحريني  عمالت أخرى 

USD 106,000.000 40,068.000* 
 

ROHDE&SCHWARZ MIDDLE EAST 
AND AFRICA FZ-LLC 

1 
 

ألجهزة األرسال   DVB-T2لنظام البث الرقمي األرضي  SLAتوفير الدعم الفني   واالستثمار  داتمات والمزايالخد
 والخوادم 

 INFO/13/2018 1 تجديد

USD 60,000.120 22,680.045* 
 

HOOTSUITS INC 1 
 

 TB/27704/2019 2 تجديد HOOTSUITE ENTERPRISE STANDARDصيانة نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 114,000.000 43,092.000* 
 

SEDCO 1 
 

 TB/28166/2020 3 تجديد   FILEWORKXصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 24,787.980 9,369.856* 
 

PRIMCAST 1 
 

 TB/30478/2021 4 تجديد ية خدمة البث لتطبيقات األجهزة الذك الخدمات والمزايدات واالستثمار

  4,014.150 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

 MIA/20/2016 5 تمديد 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  266,543.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ألستديو األخبار الجديد بوزارة شؤون   مشروع تصميم وتنفيذ أعمال الديكور 
  عالماإل

 

 INFO/6/2021   6 ةمناقص

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  385,767.052

 وزارة شئون الشباب والرياضة

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

  79,200.000 
 

 1 اوالت شركة المد للمق
 

 RFPMYS/13/2019 1 مناقصة توريد وتركيب أرضيات خشبية رياضية متنقلة بمدينة الشيخ خليفة الرياضية المواد والمعدات 

  -19,450.000 
 

SANAD ENGINEERING 1 
 

ت واالستشارات  اإلنشاءا
 الهندسية 

 RFPMYS/3/2108 2 ي أمر تغيير الخدمات االستشارية لمشروع إنشاء مركز الرفاع النموذجي 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  59,750.000
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


