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 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

31/03/2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/03/2021 
 

  

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  369,811.000 
 

CHEVRON LUMMUS GLOBAL 1 
 

 GLC PILOT PLANT PRODUCTION AND TETSING OF النفط 
ANODE GRADE COKE 

 TB/30018/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  369,811.000

 المجلس األعلى للبيئة 

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

  30,600.000 
 

 1 فريج بن رشدان
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29587/2020 1 تجديد تجديد عقود االنتفاع لمستثمرين بمحمية ومنتزه دوحة عراد 

  8,640.000 
 

 1 مقهى زاوية الفراشات 
 

لمزايدات  الخدمات وا 
 واالستثمار

 TB/29587/2020 2 تجديد ه دوحة عراد تثمرين بمحمية ومنتزسم تجديد عقود االنتفاع ل

  8,640.000 
 

 1 مطعم ست الشام 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29587/2020 3 تجديد تجديد عقود االنتفاع لمستثمرين بمحمية ومنتزه دوحة عراد 

  12,600.000 
 

 1 بينوال 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29587/2020 4 تجديد عقود االنتفاع لمستثمرين بمحمية ومنتزه دوحة عراد يد تجد

  770.000 
 

ATC CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29587/2020 5 تجديد تجديد عقود االنتفاع لمستثمرين بمحمية ومنتزه دوحة عراد 

       يني: رمجموع الترسيات بالدينار البح 61,250.000

 النيابة العامة

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

  9,900.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 1 4/2016 تجديد نيابة العامةدعم خوادم وشبكات ال

       : مجموع الترسيات بالدينار البحريني 9,900.000
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 بدالة انترنت البحرين 

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

  59,994.000 
 

ZEN360 CONSULT 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  دمات التطبيقات المدارة خ 
 

 P/BIX/0520/598 1 مناقصة

       يني: البحر مجموع الترسيات بالدينار  59,994.000

 جامعة البحرين 

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

  1,006,488.000 
 

 1 أطلس مارين ذ.م.م 
 

زايدات  الخدمات والم
 واالستثمار

 RFP/UOBP/6/2019 1 مناقصة توفير خدمات التنظيف لجامعة البحرين

       سيات بالدينار البحريني: تر الوع  ممج 1,006,488.000

 الخدمة المدنية جهاز 

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

  141,000.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

ية والمرافق  المدن  الخدمة جهازالمناقصة العامة لتوفير خدمة التنظيفات لمبنى 
  التابعة له

 

 CSB/1/2021   1 مناقصة

USD 218,895.600 82,742.537* 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/24173/2017 2 تجديد )برنامج األداء الوظيفي (أداء شراء تراخيص لنظام 

       : مجموع الترسيات بالدينار البحريني 223,742.537

 ديوان الرقابة المالية

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

  1,284,316.620 
 

PRICEWATER HOUSE COOPERS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

ء  اتوظيف شركة استشارية تقوم بالمهام الرئيسية المتعلقة بالبدء في مشروع إنش
ريبي ومناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة وتحديث  الض  زاالجه

ودة قانون ضريبة القيمة المضافة وإعداد المذكرة التفسيرية والالئحة  مس
 لخاصة بهاالتنظيمية ا

 HFR/06/2017 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,284,316.620

 ي العقار  لالستثمارشركة البحرين 

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

  1,500,000.000 
 

GOLDEN EAGLE HEALTH CLUB 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

 TB/29854/2021 1 مزايدة    سلمابادتوقيع اتفاقية إيجار جديدة للعقار الواقع في منطقة 

  32,880.000 
 

 1 كة الكبيسيرش
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/26798/2019 2 تجديد تجديد اتفاقية االيجار مع شركة الكبيسي بمنطقة سترة 

  32,676.000 
 

 1 المركز العالمي لإلطارات 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/26798/2019 3 تجديد بمنطقة سترة  اتفاقية االيجار مع شركة الكبيسيتجديد 

  200,820.000 
 

 1 روضة الناصرية
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  متر مربع  1,781.8تأجير عقار في مدينة حمد بمساحة 
 

 RFP/EPMC/2020/47 4 مزايدة 
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       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,766,376.000

 شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # عطاء الفائز لا يني بحر دينار عمالت أخرى 

  101,470.000 
 

BAHRAIN ISLAMIC BANK BSC 1 
 

تثبيت ماكينة الصراف اآللي في محطات الخدمة لشركة بابكو للتزويد  ترخيص  النفط 
  السايه, شرق عوالي والمعامير) المركزي،السوق  سيف،لمدة خمسة سنوات ( 

 

 TB20014 1 مزايدة 

  457,973.051 
 

ALI AHMED AL KUWAITI 1 
 

ت) في أربع  تأجير مرافق للعناية بالسيارات (ما في ذلك مرافق غسيل السيارا النفط 
عوالي، السايه، المعامير و وادي   (شرق) محطات خدمة لمدة سبع سنوات. 4(

 حيان). 

 TB20015   2 مزايدة 

       يني: البحرمجموع الترسيات بالدينار  559,443.051

 شركة تطوير للبترول 

 # اقصة رقم المن النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  556,854.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 TP-051-2017 1 تمديد سنوات  3توريد مضخات آبار النفط لمدة ثالث  النفط 

  124,394.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 

  976,620.000 
 

CHAMPIONX GULF LTD 2 

  944,486.000 
 

BAKER PETROLITE - SAUDI 3 

  المجموع (د.ب.):  2,045,500
 

 TP-469-2019 2 مناقصة   سنوات  5لمدة  وذلككيميائية اتفاقية شراء موانع صدأ  النفط 

  163,548.000 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 1 
 

 - SUPPLY OF BOOSTER PUMP النفط 
RFP/TATWEER/345/2020  

 TP-537-2020 3 مناقصة

  907,574.000 
 

WESTERN FALCON INC 1 
 

والمعدات  المواد   THREE (3) YEARS CALL-OFF LONG TERM 
PURCHASE AGREEMENT FOR THE SUPPLY 2-7/8`` 

AND  3-1/2`` INTERNALLY COATED TUBES 

 RFP/Tatweer/149/2018 4 أمر تغييري 

  566,038.000 
 

CGG UK. 1 
 

 TP-377-2019 5 أمر تغييري  جيولوجية والجيوفيزيائية الفنية للبحرين _البرية والبحريةالدراسات ال النفط 

  65,000.000 
 

ALLIED MIDDLE EAST 1 
 

ألعمال توريد المعدات   لمقاول توفير خدمات السقاالت الذي يتضمن أداء ا النفط 
 والموظفين  د والموا

 RFP/Tatweer/102/2017 6 تمديد

  226,170.000 
 

ATHEEB INTERGRAPH - SAUDI 1 
 

 IMPLEMENTATION OF SMARTPLANT FUSION النفط 
(SPFN) BASED ENGINEERING DATA & DRAWING 

MANAGEMENT SYSTEM (EDMS) 

 RFP/Tatweer/178/2018 7 تمديد

  237,430.000 
 

URBANSOFT TECHNOLOGIES  1 
 

 DEVELOPMENT AND DIGITIZATION SERVICES FOR النفط 
CORPORATE BUSINESS IMPROVEMENT (THREE 

YEAR TERM) 
 

 TP-622-2020  8 مناقصة

  1,872,195.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 RFP/Tatweer/124/2018 9 أمر تغييري  بها  لقةمتعال والخدمات توفير سوائل حفر اآلبار   النفط 
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  416,240.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF SUCKER RODS النفط 
- 3 YEARS 

 RFP/Tatweer/159/2018 10 أمر تغييري 

  996,457.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

ضيب والتحكم  ان المخرطة، آلة التو ر وسنوات لشراء عمود د  3ه ني مدتعقد زم النفط 
 تدفق في ال

 RFP/Tatweer/162/2018 11 أمر تغييري 

  78,764.000 
 

OITS INDUSTRIAL SERVICES WLL 1 
 

  توريد لقطع غيار من نوع ررف بامب المطلوبه لمشروع وحدات تجفيف الغاز النفط 
 

 TP-646-2020 12 مناقصة

  66,023.000 
 

CGG SERVICES US INC 1 
 

  يانات الجاذبية والمغناطيسية وخدمات التدريب توفير برامج معالجة ب النفط 
 

 TP-410-2019 13 مناقصة

  84,032,414.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TATWEER PETROLEUM FUTURE PRODUCTION النفط 
ENHANCEMENT SCHEME 

 RFP/Tatweer/73/2017 14 مناقصة

USD 241,344.940 91,228.387* 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 - SUPPLY OF ONLINE GAS CHROMATOGRAPHS النفط 
RFP/TWR/2020/39  

 

 TP-617-2020 15 مناقصة

  102,600.000 
 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 1 
 

وات  الث سنتقديم الخدمات الطبية وممرضات اإلسعاف لمدة ث  النفط 
RFP/TWR/2020/70   

 TP-658-2020  16 مناقصة

  818,841.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  توريد صمامات عزل مزدوجة  النفط 
 

 TP-665-2020 17 مناقصة

  5,891,707.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 & PROVISION OF DIRECTIONAL DRILLING النفط 
LOGGING WHILE DRILLING SERVICES 

 CO-309-2015 18 تغييري  رأم

USD 112,500.000 42,525.000* 
 

MARSH LTD 1 
 

 TB/23307/2017 19 تجديد TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط 

USD 20,000.000 7,560.000* 
 

BKIC 1 
 

 TB/23307/2017 20 تجديد TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط 

USD 2,258,970.000 853,890.660* 
 

UNDERWRITER 1 
 

 TB/23307/2017 21 تجديد TATWEER PETROLEUM INSURANCE PACKAGE النفط 

  3,259,807.000 
 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L 1 
 

  اللوجستية تقديم خدمات الشحن والخدمات  النفط 
 

 TP-627-2020 22 مناقصة

  2,585,991.290 
 

RAFFA CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO 

1 

  2,460,143.060 
 

AHMED MANSOOR ALAALI 2 

  2,250,138.550 
 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL 
SERVICES - STS 

3 

  المجموع (د.ب.):  7,296,272.900
 

  الصيانة الدورية واألعمال الميكانيكية   النفط 
 

 TP-562-2020 23 ةمناقص

  73,500.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/Tatweer/80/2017 24 تجديد توفير خدمات تنظيفات عامة في مباني الشركة ومرافقها

  12,364,311.340 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES 

1 

  17,135,638.360 
 

VALVETECH LLC 2 

  لمدة خمس سنوات   وذلكاتفاقية شراء صمامات أنابيب  النفط 
 

 TP-576-2020  25 مناقصة
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  53,560.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

3 

  المجموع (د.ب.):  29,553,509.700
 

  256,900.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

 TP-574-2020 26 مناقصة  SUPPLY OF BALL VALVE - RFP/TATWEER/489/2020 النفط 

  80,974.000 
 

NAIZAK GLOBAL ENG SYSTEMS 1 
 

  توفير خدمات التنفيذ لنظام إدارة المعلومات المختبرية النفط 
 

 TP-672-2020 27 مناقصة

  94,881.000 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 
 

 & SUPPLY OF FLOWSERVE CONTROL VALVE النفط 
SHUTDOWN VALVE SPARES - RFP/TWR/2020/79  

 TP-644-2020  28 مناقصة

  90,401.000 
 

MANNAI TECHNICAL SERVICES 1 
 

 SUPPLY OF EMERSON (OR EQUIVALENT) النفط 
FLOWMETER - RFP/TWR/2020/28  

 

 TP-624-2020 29 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  140,744,804.647

 بحرين شركة مطار ال

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز ئاالعطاء الف دينار بحريني  عمالت أخرى 

  4,023,945.000 
 

DHL INTERNATIONAL 1 
 

 ENTER INTO DIRECT NEGOTIATION WITH DHL الطيران 
EXPRESS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 

 TB/26741/2019 1 تمديد

  1,269,004.000 
 

DHL INTERNATIONAL 1 
 

 والمزايدات الخدمات
رواالستثما  

LICENSING OF LAND AND FACILITIES TO M/S DHL 
INTERNATIONAL B.S.C 

 TB/29319/2020 2 مزايدة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  5,292,949.000

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لفائز اء ا العط ي بحرين دينار  عمالت أخرى 

  105,788.000 
 

S & P GLOBAL INC 1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

PROVISION OF S&P CAPITAL IQ DESKTOP 
PACKAGE  

 TB/30045/2021 1 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  105,788.000

 رين نفط البح شركة

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

  2,034,781.056 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 
 

 T16410(65)  1 مناقصة سنوات   8توفير خدمة تأجير رافعات لمدة  النفط 

  25,000.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 
 

  شراء وازالة بارجة قبو وقطع غيارها  النفط 
 

 T20265 (19)  2 مزايدة 

  66,202.392 
 

R.B HILTON 1 
 

 SUPPLY OF REFRACTORY MATERIAL FOR FCCU النفط 
TURNAROUND & INSPECTION (T&I)  

 T17817 3 مناقصة

  -80,000.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

علومات في  يا المعلومات لدائرة تقنية المكنولوج توفير عمالة متخصصة في ت النفط 
 بابكو 

 T180063 (24) 4 ي رأمر تغيي
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  -15,000.000 
 

MICROCENTER 1 
 

توفير عمالة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لدائرة تقنية المعلومات في   النفط 
 بابكو 

 T180063 (24) 5 أمر تغييري 

USD 2,750,000.000 1,039,500.000* 
 

MARSH LTD 1 
 

 T070177 A 6 تجديد الغطاء التأميني للشركة النفط 

  4,580.000 
 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE CO 1 
 

 T070177 A 7 تجديد الغطاء التأميني للشركة النفط 

USD 180,000.000 68,040.000* 
 

MARSH LTD 1 
 

 T070177 A 8 تجديد ني للشركةالغطاء التأمي النفط 

  24,000.000 
 

SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTION  1 
 

 COMPANY FLEET VEHICLES IN VEHICLE النفط 
MONITORING SYSTEM 

 C160058 9 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,167,103.448

 طيران الخليج 

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

  29,752.000 
 

BRIDGES WORLDWIDE 1 
 

 COURIER SERVICES AGREEMENT AT LONDON الطيران 
(LHR) HEATHROW AIRPORT 

 TB/27170/2019 1 تجديد

  20,667.000 
 

MENZIES AVIATION 1 
 

 ITC 2-0559-2-10 تجديد خدمات الشحن في مطار لندن  الطيران 

  60,500.000 
 

OPTIONTOWN IRELAND LIMITED 1 
 

 THE IMPLEMENTATION OF BULK SALEABLE الطيران 
FLIGHT PASSES (ONLINE) 

 
 

 BTB 3-2178-07- 20 مناقصة

  16,587.000 
 

INTERNATIONAL AVIATION 
BUSINESS 

1 
 

 BTB 4-1721-10-17  أمر تغييري  في مطار القاهرة الدولي الخدمات األرضية للمسافرين  الطيران 

  40,464.000 
 

AVIAREPS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 ITC 5-0931-09-11 تمديد ين للمملكة المتحدة عات المسافريباختيار وكيل م

  340,693.000 
 

GOLD STAR AVIATION 1 
 

 BTB 6-2141-04-20 تجديد ليوناناختيار وكيل سفريات في ا الطيران 

  297,679.000 
 

LSG SKY CHEFS HAVACILIK 1 
 

  خدمات التموين الجوي في مطار كمبيجودا الدولي ران طيال
 

 BTB 7-2136-03-20 صةقامن

  745,303.000 
 

MUTHOOT SKY CHEFS 1 
 

  ند خدمات التموين الجوي في مطار تريفاندروم الدولي ، اله الطيران 
 

 BTB 8-2133-03-20 مناقصة

  374,824.710 
 

AIR CANADA 1 
 

  يثرو الدولي في لندن ائرات في مطار هني للطالدعم الف الطيران 
 

 BTB   9-2233-11-20 تجديد

  387,465.000 
 

DANATA CATERING 1 
 

 INFLIGHT CATERING UPLIFT SERVICES AT الطيران 
FIUMICINO INTERNATIONAL AIRPORT - LEONARDO 

DA VINCI, ROME, ITALY 
 

 BTB 10-2189-08-20 مناقصة

  370,835.000 
 

OMEIR TRAVEL AGENCY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

RENWAL OF GENERAL SALES AGENT (GSA) FOR 
ABU DHABI AND AL AIN 

 TB/12355/2010 11 تجديد
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  6,186,830.000 
 

WORLDPAY UK LIMITED 1 
 

 CREDIT CARD PAYMENT GATEWAY AND الطيران 
ACQUIRUNG  

 TB/29805/2021 12 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  8,871,599.710

 االقتصاديةلتنمية ا سمجل

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

  42,000.000 
 

ROLAND BERGER STRATEGY 
CONSULTANTS 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RFP/11-2020/010   1 مناقصة في مملكة البحرين راسة في قطاع التأمينلعمل دمناقصة محدودة 

  137,897.000 
 

PSD GLOBAL 1 

  198,439.000 
 

PSD GLOBAL 2 

  المجموع (د.ب.):  336,336
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 RFP/09-2020/010   2 ةمناقص 2021 ية لمجلس التنمية االقتصاد لتوفير موارد شبكات عالميةمناقصة محدودة 

  1,250,950.000 
 

EQUILIBRIUM (GULF) LIMITED 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

تيبات الالزمة انشاء  تعيين شركة استشارية لتقديم خدمات استشارية والقيام بالتر
 IAB INTERNATIONAL ADVISORYمجلس استشاري دولي 

BOARD 

 TB/19434/2014 3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,629,286.000

 النواب سلمج

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

  3,393.600 
 

ARADOS CAR HIRING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 1 9/2016 تجديد سنوات  4سيارة لمدة  14تأجير 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,393.600

 لثقافة واآلثار رين لحبهيئة ال

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

  282,051.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

بهيئة البحرين للثقافة  ساعدة والمراسلين والضيافة عمال المتوريد قوى عاملة أل
  راثواآل

 

 1 2020-11 مناقصة

  1,103,190.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

مزايدات  الخدمات وال
 واالستثمار

  توفير حراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع االثرية التابعة له 
 

 2  2020-10 مناقصة

  69,195.000 
 

DESIGN CREATIVE W L L 1 
 

 TB/29922/2021 3 مناقصة 2021جناح البحرين في بينالي البندقية كيب رتبناء و المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,454,436.000

 هيئة البحرين للسياحة و المعارض

 # رقم المناقصة  النوع  ع وضوالم اع قط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  18,270.000 
 

TECH BAY IT SOLUTIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 BTEA144/2020 1 تجديد , االستعانة بمصادر خارجية.  ن مطور البرمجيات  تجديد التعاقد بشأ



   
 

حة صف  18 من 8 
 

USD 369,042.500 139,498.065* 

GBP 119,551.900 72,926.659* 

EUR 91,507.000 44,929.937* 
 

REED EXHIBITIONS 1 

  .): (د.ب  عالمجمو 257,354.661
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29978/2021 2 مناقصة 2021ض لعام حجز أرضيات المعار 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  275,624.661

 هيئة الكهرباء والماء

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

  87,335.040 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

تزويد خدمة أيدي عاملة ماهرة محلية للعمل في صيانة محطات إنتاج الكهرباء  
 نلمدة عامي - والماء بإدارة إنتاج الكهرباء 

 RP-EPD   1-054-2017 تمديد

  88,950.000 
 

SIXPENCE CONSULTING  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RP-CC 2-231-2015 تجديد ) سنوات 3مركز الشامل التابع لخدمات المشتركين لمدة (تشغيل ال

  146,682.375 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 ة الهندسي

  إنشاء سور خارجي نوع)  CHAIN LINKفي عالي (
 

 PP-FRSD   3-147-2020 مناقصة

  8,848.000 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RP-ISD 4-153-2017 تجديد سنوات  3تزويد وتركيب نقاط للشبكة المحلية لمدة 

  35,000.000 
 

ESB INTERNATIONAL 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ويد المشروع الجديد  كيلوفولت لتز 66باء جهد لنقل الكهر  ةدبناء محطة جدي
 لشركة بحرين مارينا بالكهرباء

 TB/26586/2019 5 أمر تغييري 

  49,818.000 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 
 

  متعددة اإلرسال إلتصاالت قطاع غيار ألجهزة ا FOX615 المواد والمعدات 
 

 PS-ETD 6-143-2020 مناقصة

  82,200.000 
 

 1 ساساكورا للهندسة 
 

تزويد محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه بأغشية التناضح العكسي بدون   اد والمعدات المو
  أوعية ضغط 

 

 PP-WPD 7-120-2020 مناقصة

  70,963.200 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

يدات  لمزاات وا الخدم
 رواالستثما

 RP-ISD 8-146-2017 تجديد سنوات   3لمدة  تقديم خدمات إدارة أمن شبكة المعلومات 

  27,651.200 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

مياه  القيام بأعمال الصيانة ألنظمة عدادات المياه بالمنطقة التابعة إلدارة نقل ال المواد والمعدات 
  عقد لمدة سنتين –ة الحد إلنتاج الطاقة بشرك

 

 PP-WTD 9-185-2020 مناقصة

  326,897.000 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 
 

عقد المساندة الفنية للمفاتيح الكهربائية في محطات نقل الكهرباء جهد   ABB المواد والمعدات 
  كيلو فولت صناعة 66و  220

 

 RS-ETD 10-069-2020 مناقصة

  31,275.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  موصالت كهربائية  ت ا المواد والمعد
  

 PT/CSD/SH/2020/206  11  صةمناق

  801,185.000 
 

 1 مصانع الخاجة ذ.م.م 
 

  قواطع كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2020/164(LTC)  12  مناقصة

  538,780.000 
 

ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO  

1 
 

 CABLE UNDERGROUND  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/FN/2020/149  13  مناقصة

  28,000.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

تزويد غاز ثاني أكسيد  ) CO2إلى محطة رأس أبو جرجور إلنتاج المياه (  المواد والمعدات 
  الكربون

 PT/CSD/AY/2020/188  14  مناقصة



   
 

حة صف  18 من 9 
 

  

  50,500.000 
 

PAN ARAB MARKETING & AGENT 
CO 

1 
 

 LIME FOR R.A.J PLANT  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/NF/2020/191  15  مناقصة

  31,275.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

  موصالت كهربائية  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/SH/2020/206  16  صةمناق

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,374,084.815

 كترونيةعلومات والحكومة اإللالم هيئة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني يردينار بح عمالت أخرى 

  -37,648.800 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 CIO/2013/12 1 أمر تغييري  مكتب المشاريع بالجهاز  إلدارة مناقصة لالستعانة بكادر 

  343,588.235 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

ءات واالستشارات  اشناإل
 الهندسية 

في ادارة تقنية  شراء تراخيص اضافية لزيادة عدد تطبيقات اي بي ام المستضافة 
 المعلومات  

 TB/19300/2014 2 تجديد

  199,872.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 مارواالستث

  إدارة المشاريع ت خدما توفير
 

 iGA/2020/04 3 مناقصة

  42,960.000 
 

BAHWAN CYBER TEK FZ LLC 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

TIBCO JASPERSOFT مناقصة مناقصة عقد تجديد الترخيص لبرنامج iGA/2020/12   4 

  13,896.750 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 سية دالهن

 TB/27375/2019 5 تجديد االشتراك في خدمات محتوى نظام الفريسكو 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  562,668.185

 هيئة تنظيم سوق العمل 

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

  67,300.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 LMRA/2017/05 1 تجديد واسب اآللية دعم الفني للح ل االتعاقد لتوفير 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  67,300.000

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 # صة لمناقرقم ا النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  36,792.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

ت  ا دالخدمات والمزاي
 واالستثمار

توفير خدمات تقنية المعلومات عن طريق توفير موظفين للعمل في هيئة جودة  
  التدريب  التعليم

 

 BQA/DHF/2020/01   1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  36,792.000

 وزارة اإلسكان

 # م المناقصة قر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرى مع

  7,411.950 
 

TASHEELAT CAR LEASING CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 HP/04/19 1 تمديد شهر  22سيارة لوزارة اإلسكان لمدة   21استئجار عدد 



   
 

حة صف  18 من 10 
 

  1,500,000.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/28178/2020 2 مناقصة االستشارية لإلشراف على المشروع  سكاني الخدمات إل مشروع شرق سترة ا

  48,031.200 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  لوماسيةنطقة الدبمبنى وزارة اإلسكان الرئيسي في المخدمات تنظيف ل
 

 HP/05/20   3 مناقصة

  187,840.000 
 

AL MATOUCK CONSULTANTS & 
DAR GULF CONSULT 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مدينة شرق الحد   -منحة دولة الكويت الشقيقة  -برنامج التنمية الخليجي 
&   271قة على طرح مناقصة االشراف على بناء طلب المواف  -اإلسكانية 

 وحدة سكنية   424

 SP/03/17 4 تجديد

  253,740.430 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكنية  االستشاريةالخدمات 
كاني ومشروع  اللي اإلستحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قوالبنية ال

 مملكة البحرين -وادي السيل اإلسكاني 

 HP/16/17 5 دتجدي

  66,323.000 
 

ائتالف مكتبي دار مستشاروالخليج ومؤسسة صالح   
 الدين للخدمات األستشارية 

1 
 

 واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

PROJECTS IN THE KINGDOM OF BAHRAIN – 
GOVERNMENT GRANT 3/62  

CONSULTANCY SERVICES FOR CONTRACT 
MANAGEMENT & SITE SUPERVISION  

FOR THE CONSTRUCTION OF SELECTED VILLAS 
PACKAGES IN EAST HIDD HOUSING PROJECT 
VILLAGES A2, A3, B1 & , KINGDOM OF BAHRAIN  

 
 

 SP/02/15 6 تجديد

  -79,038.735 
 

ORLANDO CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

1 
 

ت  ااإلنشاءات واالستشار
 الهندسية 

المالك في مختلف مناطق مملكة   التحادتأهيل العمارات السكنية التمليك التابعة 
 البحرين

 HP/20/15 7 أمر تغييري 

       دينار البحريني: مجموع الترسيات بال 1,984,307.845

 تخطيط العمراني لديات والوزارة األشغال وشئون الب

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ بحريني دينار  ت أخرى عمال

  334,463.140 
 

YATEEM AIRCONDITIONING W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 BMD-GP/20-0001   1 مناقصة مشروع صيانة األجهزة الكهربائية الميكانيكية بقصر القضيبية

  182,731.500 
 

AROMA GARDENING & 
LANDSCAPING 

1 
 

خدمات والمزايدات  لا
 واالستثمار

التعاقد المباشر للمرحلة االنتقالية لتشغيل وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة  
 )14, 13, 12, 11, 10سلمان (

 MUN/DP/40/2020 2 مناقصة

  23,556.686 
 

COWI GULF A S 1 
 

ارات  ت واالستشاإلنشاءا
 ية الهندس

 R/26/03 3 أمر تغييري  سر سترة مشروع إعادة إنشاء ج 

  -197.800 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MUN/CM/P/43/2019 4 أمر تغييري  إنشاء حديقة الحورة 

  -1,164.542 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

  اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية 

  حلة االولى المر -صة تطوير عين الحنينية مناق
 

 MUN/CMS/P/12/2020   5 ري يأمر تغي

  20,643.525 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

  11,639.187 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

2 

  المجموع (د.ب.):  32,282.712
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 ةوارع الرئيسية بأمانت الخضراء وتركيب شبكات الري للشحاانة المسطصي
 العاصمة

 TB/29952/2021 6 مناقصة



   
 

حة صف  18 من 11 
 

  44,932.250 
 

ADPI 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 ASD-P-CON-06-R 7 تجديد الخدمات االستشارية لمبنى مركز المراقبة الجوية 

  49,017.000 
 

ADPI 1 
 

  ارات الستشاإلنشاءات وا
 الهندسية 

 ASD-P-CON-06-R 8 تجديد ية وى مركز المراقبة الج الخدمات االستشارية لمبن

  104,139.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MUN/06/HR/2017 9 تجديد توفير حراس امن لشئون البلديات وشئون الزراعة

  322,573.500 
 

REALCORP REAL ESTATE 
SERVICES 

1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية 

 MUH/03/2013 10 مزايدة  شروع انشاء مبنى للمجلس البلدي لبلدية المحرقم مزايدة 

  -17,400.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MUN/AG/02/2019 11 تغييري  أمر حمراء ل التوريد األيدي العاملة لمشروع مكافحة حشرة سوسة النخي

  42,446.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
    تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي

  SES-13-24-501رقم المشروع  

 SES-13/0081  12  تمديد

  38,790.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

ت واالستشارات  اإلنشاءا
  الهندسية 

  رف الصحي  مشاريع الص
  نة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي  اتشغيل وصي

  SES-13-24-501رقم المشروع  

 SES-13/0081  13  تمديد

  40,671.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
  بكات الصرف الصحي  ت الضخ لشتشغيل وصيانة محطا

  SES-13-24-501رقم المشروع  

 SES-13/0081  14  تمديد

  53,063.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

  ع الصرف الصحي  مشاري
  تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي  

  SES-13-24-501رقم المشروع  

 SES-13/0081  15  تمديد

  45,941.000 
 

CELLMEC CO 1 
 

  ت إلنشاءات واالستشاراا
  الهندسية 

  مشاريع الصرف الصحي  
  تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات الصرف الصحي  

  SES-13-24-501رقم المشروع  

 SES-13/0081  16  تمديد

  342,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 BMD-20/0016    17  مناقصة  البحرين أهيل عدد من دورات المياه في جامعةمشروع ت 

  20,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS 
CO 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 RDS-17/0007  18  أمر تغييري   2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 

  39,441.600 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
  الهندسية 

  ال الصيانة الوقائية للمبنى الرئيسي لمجلس األعلى للقضاء مأع
  

 BMD – 19/0031  19  مناقصة

  197,515.900 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

  توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي في مركز  أعمال التنظيفات العامة
  

 SES-20/0023  20  ناقصةم

  1,118,044.667 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

 RDS-19/0021  21  مناقصة  أ  -حسين شارع ريا (أرادوس) المرحلة األولى ت

  892,499.988 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

ءات واالستشارات  اإلنشا
  الهندسية 

  لها ض واالعمال المرافقة ردم األر 
  

 SPO/230/2020    22  مناقصة

  871,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
  الهندسية 

تشغيل وصيانة النظام التقليدي للمعالجة الثانوية في محطة توبلي لمعالجة مياه 
  حي الصرف الص

 SES-18/0004  23  مناقصة

       ر البحريني: اموع الترسيات بالدينمج 4,776,346.601

 وزارة التربية والتعليم 



   
 

حة صف  18 من 12 
 

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

  3,046,176.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 

  3,151,008.000 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 2 

  المجموع (د.ب.):  6,197,184
 

ت  ا الخدمات والمزايد
 واالستثمار

  سنوات  4زمنية  –توفير حراس أمن لوزارة التربية والتعليم 
 

 M/24/2020   1 مناقصة

  300,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

ة التربية  ارت وزار ضخات وخزانات المياه بمدارس وادالم وإصالحصيانة  المواد والمعدات 
 والتعليم

 S/13/2019 2 مناقصة

  27,114.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

مناقصة صيانة أجهزة الخادمات والتخزين المركزية بالمنامة ومدينة عيسى  
  لوزارة التربية والتعليم 

 

 S-41-2020 3 مناقصة

  153,409.710 
 

HYBRID ELECTROMECHANICAL CO 1 

  159,380.565 
 

AIRCO AIR CONDITIONING CO 2 

  176,632.365 
 

 3 انتركول للخدمات الكهربائية والميكانيكية 

  180,145.020 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

4 

  30,432.340 
 

 5 شركة ادارة المرافق العامة

  المجموع (د.ب.):  700,000.000
 

  لتربية والتعليم ا مدارس وادارت وزارة المكيفات المركزية ب وإصالحصيانة  ت والمعدا  المواد 
 

 S-33-2020  4 مناقصة

  208,800.000 
 

YOUSIF ABDUL RAHMAN 
ENGINEER CO 

1 

  73,600.000 
 

AL MOAYYED TRANSPORTATION 
CO 

2 

  244,152.000 
 

 3 االبد للتاجير شركة 

  .): المجموع (د.ب  526,552
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

البحرين إلى جميع المدارس الحكومية وتغطية  كةلمملطلبة من محافظات نقل ا
 أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم

 TB/29660/2020 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  7,750,850.000

 وزارة الخارجية 

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

  41,716.290 
 

CITY SERVICE SEGURANKA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28283/2020 1 تمديد توفير الحماية األمنية لسفارة مملكة البحرين في برازيليا

  36,202.000 
 

 1 يسى اهيم العالشيخ خالد بن عبدالرحمن بن ابر
 

الخدمات والمزايدات  
 ارواالستثم

 TB/29875/2021 2 تجديد قر سكن سفير مملكة البحرين في القاهرة  متجديد عقد أيجار 

  41,695.000 
 

 1 اقبال احمد عبدالمجيد
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29929/2021 3 ديدتج  عقد إيجار مقر القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة    تجديد

  27,300.000 
 

SAVILLS MIDDLE EAST CO. S.P.C 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29974/2021 4 تجديد   SAVILLSتجديد عقد ايجار مواقف السيارات  



   
 

حة صف  18 من 13 
 

  14,400.000 
 

 1 الد العوجان مجموعة عبداللطيف خ 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29936/2021 5 جديدت ة مع مجموعة عداللطيف خالد العوجانوقف سيارم 24أيجار عدد 

  27,872.000 
 

 1 راضي سالم الهنداوي 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29876/2021 6 تجديد تجديد عقد ايجار مقر سفارة مملكة البحرين في عمان 

  44,421.000 
 

TAO JI MEI 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 الستثماروا

 TB/30013/2021 7 تجديد كة البحرين في بكين تجديد عقد إيجار سكن سعادة سفير ممل

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  233,606.290

 وزارة الداخلية 

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

  43,200.000 
 

ABDALI ESSA ALNOOH & SONS CO. 
W.L.L  

1 
 

مزايدات  الخدمات وال
 واالستثمار

 TB/21610/2016 1 تجديد جديد عقد تأجير قطعة أرض لمواقف السيارات الخاصة بموظفين المحافظة ت

       ات بالدينار البحريني: مجموع الترسي 43,200.000

 وزارة الصحة 

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

  456,000.000 
 

BAHRAIN COMMERCIAL SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/101/2012 1 تجديد سنوات   4توفير خدمات النقل والمواصالت بوزارة الصحة لمدة 

  38,449.690 
 

DELMON POULTRY CO 1 
 

فواكه و   –و أسماك  ــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحومــد أغذيتزويـــــ المواد والمعدات 
 ضروات خ 

 MOH/004/2016 2 تمديد

  14,656.690 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

فواكه و   –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك  المواد والمعدات 
 خضروات 

 MOH/004/2016 3 تمديد

  50,314.180 
 

DELMON FISH 1 
 

فواكه و   –ذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحوم و أسماك غتزويـــــــد أ عدات المواد والم
 خضروات 

 MOH/004/2016 4 تمديد

  43,093.040 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

فواكه و   –ك م و أسماتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية لحو المواد والمعدات 
 خضروات 

 MOH/004/2016 5 تمديد

  7,403.250 
 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 1 
 

فواكه و   –أغذية لحوم و أسماك  تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد المواد والمعدات 
 خضروات 

 MOH/004/2016 6 تمديد

  45,169.140 
 

ALI RASHID AL AMIN CO 1 
 

فواكه و   –أسماك  تزويد أغذية لحوم و  تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين المعدات المواد و
 خضروات 

 MOH/004/2016 7 تمديد

  8,354.940 
 

ALDAAYSI HOLDING COMPANY  1 
 

 MOH/005/2016 8 تمديد ألبان و عصائر  –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية الخبز و توابعه  المواد والمعدات 

  10,803.620 
 

AL ZAHRAA BAKERY 1 
 

 MOH/005/2016 9 تمديد صائر ألبان و ع –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية الخبز و توابعه  ت ا المواد والمعد

  13,953.850 
 

AL MARAI COMPANY  1 
 

 MOH/005/2016 10 مديدت ألبان و عصائر  –ية الخبز و توابعه زويد أغذتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين ت المواد والمعدات 

  39,233.510 
 

RADHWAN BAKERY 1 
 

 MOH/005/2016 11 تمديد ألبان و عصائر  –ـــــة لمدة عامين تزويد أغذية الخبز و توابعه تزويـــــــد أغذيـ المواد والمعدات 



   
 

حة صف  18 من 14 
 

  40,655.010 
 

AWAL DAIRY CO 1 
 

 MOH/005/2016 12 تمديد ألبان و عصائر  –و توابعه  زين تزويد أغذية الخبتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عام ت والمعدا  المواد 

  26,270.880 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 MOH/005/2016 13 تمديد ألبان و عصائر  –تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية الخبز و توابعه  المواد والمعدات 

  11,375.500 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/005/2016 14 تمديد ألبان و عصائر  –ويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية الخبز و توابعه زت المواد والمعدات 

  17,850.690 
 

MOHAMMED JALAL CATERING 1 
 

 MOH/007/2016 15 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات 

  22,726.800 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/007/2016 16 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات 

  137,642.880 
 

RADHWAN BAKERY 1 
 

 MOH/007/2016 17 تمديد تزويد وجبة إفطار لمدة عامين المواد والمعدات 

  24,768.900 
 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS 

1 
 

 MOH/007/2016 18 يددتم إفطار لمدة عامينتزويد وجبة  المواد والمعدات 

  34,875.000 
 

MADARIS CONTRACTING CO 1 
 

والمعدات  المواد   MINERAL WATER تمديد MOH/013/2016 19 

  81,285.750 
 

EVOLUTIONARY SYSTEMS 
BAHRAIN  

1 
 

 والمزايدات الخدمات
 واالستثمار

ORACLE HYPERION PROJECT SUPPORT تجديد TB/23271/2017 20 

  13,797.408 
 

ROUBENS STORE 1 
 

ايدات  الخدمات والمز
 واالستثمار

طلب تجديد العقود التي تتجاوز القيمة التراكمية لها السقف المحدد للتعاقد  
 33/2017عقد رقم  - الداخلي 

 21 33/2017 تجديد

  950,490.550 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

دول  من خالل مجلس الصحة ل  واللقاحاتمصال ألا ةاء الموحد لمناقصالشر  المواد والمعدات 
 مجلس التعاون  

 GHC-31/2019 22 مناقصة

  -950,490.550 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

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

 GHC-31/2019 23 أمر تغييري 

  262,136.720 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

 MOH/004/2020 24 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات 

  -262,136.720 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 25 أمر تغييري  مخزنة لوزارة الصحةعامة المناقصة االدوية ال المواد والمعدات 

  44,100.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/120/2015 26 تمديد صيانة الشبكات والخوادم 

  5,347.160 
 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  1 
 

ــ تزوي المواد والمعدات   MOH/006/2016 27 ديتمد متنوعـــــــــة  ةد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذيـــــ

  5,454.450 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

 MOH/006/2016 28 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة  المواد والمعدات 

  5,089.470 
 

ABDULLATIF KHALID ALAUJAN 
FOOD STUFF 

1 
 

 MOH/006/2016 29 تجديد زويد أغذية متنوعـــــــــة ة لمدة عامين تـويـــــــد أغذيـــــزت المواد والمعدات 

  3,810.280 
 

FINE FOODS 1 
 

 MOH/006/2016 30 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة  المواد والمعدات 



   
 

حة صف  18 من 15 
 

  14,463.480 
 

GULF CORPORATION FOR 
TECHNOLOGY  

1 
 

 MOH/006/2016 31 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة  المعدات والمواد 

  1,155.170 
 

P. MAGHANMAL & SONS CO 1 
 

 MOH/006/2016 32 تمديد متنوعـــــــــة  د أغذيةتزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزوي المواد والمعدات 

  3,496.270 
 

MAZA FOOD PACKING 1 
 

 MOH/006/2016 33 تمديد تزويـــــــد أغذيــــــة لمدة عامين تزويد أغذية متنوعـــــــــة  المواد والمعدات 

  44,340.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 

  2,960.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 2 

  21,405.650 
 

GULF PHARMACY  3 

  475.000 
 

 4 سسة قلوبال الطبيةمؤ

  4,755.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  5 

  المجموع (د.ب.):  73,935.65
 

  2020-توريد أجهزة األسنان لمركز مدينة خليفة الصحي لوزارة الصحة  المواد والمعدات 
 

 MOH/122/2020   34 مناقصة

  11,236.313 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 والمزايدات ماتدالخ 
ثمارتالسوا  

ORACLE LICENSES & SUPPORT تجديد MOH/112/2014 35 

  50,400.000 
 

AZIMUTH CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

MAINTENANCE OF EAM & RTLS SOLUTIONS   طلب
 الموافقة على التعاقد المباشر 

 TB/24228/2017 36 تجديد

  17,255.700 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/110/2017 37 تجديد مرافق وزارة الصحة لمدة سنتين  الصيانة فيتشغيل مكتب المساعدة ألعمال 

  6,615.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

  للتعاقد السقف يمة التراكميةاوز القج افقة على طلب تجديد العقود التي ال تتالمو ت ا المواد والمعد
ت معالجة المخلفات الطبية الخطرة في  اخدم 137/2017عقد رقم  -الداخلي

 وحدة المعالجة 

 TB/26840/2019 38 تجديد

  8,841.000 
 

ZAYANI OTIS ELEVATOR CO 1 
 

 واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

MAINTENANCE OF OTIS LIFTS @MOH LOCATIONS يدجدت TB/29043/2020 39 

  928,800.000 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 40 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات 

  174,000.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 1 
 

 MOH/004/2020 41 ي ريأمر تغي لعامة المخزنة لوزارة الصحةدوية ا مناقصة اال المواد والمعدات 

  341,226.500 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

 MOH/004/2020 42 أمر تغييري  مناقصة االدوية العامة المخزنة لوزارة الصحة المواد والمعدات 

  102,060.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 43 ييري غأمر ت نة لوزارة الصحةخزة الممناقصة االدوية العام والمعدات المواد 

  28,350.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   44 

  5,300.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   45 



   
 

حة صف  18 من 16 
 

  11,040.000 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   46 

  82,000.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   47 

  27,672.000 
 

HASHIM PHARMACY 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   48 

  138,144.502 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   49 

  3,283,197.500 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

دات والمع د الموا  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   50 

  262,520.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS  أمر تغييري MOH/002/2020   51 

  1,754,583.595 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF DRUGS ي يرأمر تغي MOH/002/2020   52 

  321,840.500 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

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

 SGH-36/2019 53 أمر تغييري 

  96,569.200 
 

TRASS INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL 

1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

نية الطبي المرحلة االولى االعمال المدنية  ام الطوارئ بمجمع السلمقس توسعة 
  والسباكة

 

 moh/100/2021 54 مناقصة

  38,253.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 

  16,812.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

2 

  7,705.000 
 

GULF PHARMACY  3 

  1,919.682 
 

TRILINK 4 

  429.000 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 5 

  المجموع (د.ب.):  65,118.682
 

توريد وتركيب معمل االشعة/المختبرية/ومختلف االجهزة لمركز خليفة الصحي   المواد والمعدات 
  عسكر  -

 

 MOH/129/2020 55 مناقصة

  107,862.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 

  487.200 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 2 

  84,140.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

3 

  3,683.220 
 

CIGALA GULF MEDICAL 4 

  1,284.435 
 

 5 صيدلية برايم 

  المجموع (د.ب.):  197,456.855
 

  الد آل خليفة الصحي  بن خ دهللاتوريد اجهزة االسنان لمركز الشيخ عب المواد والمعدات 
 

 MOH/131/2020 56 مناقصة



   
 

حة صف  18 من 17 
 

  77,175.000 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

  –المرافقة بوزارة الصحة   واالجهزةعقد صيانة جميع كراسي االسنان  المواد والمعدات 
2021/2022  

 

 MOH/132/2020   57 مناقصة

       ني: مجموع الترسيات بالدينار البحري 9,286,935.005

 رة الصناعة والتجارة والسياحةوزا

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  ء العطا دينار بحريني  رى أخعمالت  

  83,790.000 
 

BOXON VISION ADVERTISING 
DESIGN 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOICT/03/2020 1 مناقصة مشروع تحسين البوابة اإللكترونية لنظام سجالت 

       حريني: لبمجموع الترسيات بالدينار ا  83,790.000

 عدل والشئون اإلسالمية واألوقافلوزارة ا

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

  29,295.000 
 

TRANSWORLD IT 1 
 

ت  الخدمات والمزايدا 
 واالستثمار

 1 10/2012 تجديد العدل   وزارةة تطوير وصيانة أنظم

  374,074.250 
 

G4S SECURE SOLUTIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

حارس امن لوزارة العدل و    17 وعدد حاجب  62مناقصة عامة لتوفير عدد 
  الشئون اإلسالمية و جميع المباني التابعة لها

 

 2 4/2020 مناقصة

       البحريني:  ينار الدمجموع الترسيات ب 403,369.250

 االجتماعيةة وزارة العمل والتنمي

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

  175,429.800 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  وزارة ة لل قيل) سواق عربة ث 6) سواق عربة خفيفة وعدد (6عدد ( توفير
 

 RFP/MLSD/2020/6   1 مناقصة

  13,200.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MOSD/RFP/2016-20  2 تجديد خدمات واستشارات مالية للقيام بالرقابة على المنظمات األهلية

  127,800.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

ات والمزايدات  لخدما
 واالستثمار

التابعة لوزارة العمل والتنمية  يمدنيين لحراسة المبان منتوفير حراس أ
 االجتماعية 

 MOSD/RFP/2016-22  3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  316,429.800

 واالقتصاد الوطني وزارة المالية

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز فائالعطاء ال دينار بحريني  عمالت أخرى 

  74,340.000 
 

EVOLUTIONARY SYSTEMS 
BAHRAIN  

1 

  72,928.800 
 

VAM SYSTEMS 2 

  المجموع (د.ب.):  147,268.8
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

ية لتطبيق ودعم نظام االوراكل إلدارة نظم المعلومات المالية في  خدمات استشار
 ي نالية واالقتصاد الوطالم ارة وز

 HFR/11/2020   1 مناقصة

  2,352.000 
 

STOP RENTEL CARS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 HFR/02/2019 2 دتجدي ات سيار  10استئجار عدد 



   
 

حة صف  18 من 18 
 

  1,128,468.961 
 

COMPUTER WORLD 1 

  1,128,468.961 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

2 

  1,128,611.877 
 

FAKHROO IT SERVICES 3 

  272,586.653 
 

IWORLD CONNECT 4 

  272,586.653 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 5 

  272,586.653 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 6 

  ): المجموع (د.ب. 4,203,309.758
 

  مناقصة شراء أجهزة حواسيب مكتبية ومحمولة ومستلزماتها  المواد والمعدات 
 

 RFP/CPD/2020-001   3 مناقصة

  53,434.500 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

طرح مناقصة متعلقة بصيانة التركيبات  دية بصاترغب وزارة المالية و االقت
والميكانيكية وأجهزة التكييف و المرافق الصحية التابعة لمبنى  هربائية،الك

 المنامة –الوزارة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية 

 HFR/10/2020   4 ةمناقص

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,406,365.058

 ت صاالالتوزارة المواصالت وا

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى 

EUR 63,674.000 31,263.934* 
 

IBL SOFTWARE ENGINEERING 1 
 

 والمزايدات الخدمات
اراالستثمو  

MAINTENANCE CONTRACT WITH IBL SOFTWARE 
ENGINEERING 

 TB/25107/2018 1 تجديد

  14,406.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

زايدات  الخدمات والم
 واالستثمار

 MTT/HRD/01/2019 2 تجديد مناقصة لتوفير حراس أمن لوزارة المواصالت واالتصاالت

  399,400.000 
 

MENA AEROSPACE ENTERPRISES 
W.L.L 

1 
 

 caa/and/ee/p66 3 يدتجد ران صيانة نظام معالجة البيانات الرادارية وإدارة بيانات الطي الطيران 

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع   445,069.934

 وزارة شئون اإلعالم

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

USD 400,000.000 151,200.000* 
 

 1 اذاعة مونت كارلو 
 

الخدمات والمزايدات  
 مارواالستث

 TB/29870/2021 1 تجديد يد التعاقد مع اذاعة مونت كارلو  تجد

  56,949.900 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONSTRUCTION SERVICE 

1 
 

مشروع  ) UPS( نشؤون االعالم لمدة عامي هربائية بوزارة والمولدات الك المواد والمعدات 
  توفير خدمات الصيانة السنوية ألجهزة التخزين الكهربائي 

 

 INFO/10/2020   2 قصةمنا

       سيات بالدينار البحريني: مجموع التر  208,149.900
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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