
   

 

 18 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري 
 

    

            

        

 من:
 

  

 

30/11 /2021 
 

 إلـى: 
 

 

01/11 /2021 
 

  

         

            

 والرياضةالمجلس األعلى للشباب 

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

  34,650.000 
 

COMPUTER WORLD 1 

 

مطلوب مهندس نظم واحد ومهندس نظم اول لدعم البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 .المعلومات ودعم المستخدم 

 

 1   1/2020 مناقصة

  -12,127.500 
 

COMPUTER WORLD 1 

 

نظم واحد ومهندس نظم اول لدعم البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا  مهندس  مطلوب   ستثمار الخدمات والمزايدات واال
 .المعلومات ودعم المستخدم

 

 2   1/2020 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 22,522.500

 المجلس األعلى للقضاء  

 # رقم المناقصة النوع  ع وضوالم القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  18,060.000 
 

AL YAMAMA HOUSE FOR CLEANING 
CONTRACTING 

1 

 

 TB/31036/2021 1 تجديد  تجديد عقد خدمات تنظيف الخدمات والمزايدات واالستثمار 

       ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح 18,060.000

 عي هيئة العامة للتأمين االجتماال

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني رى عمالت أخ

  64,864.800 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/19604/2014 1 تجديد  IBM SOFTWAREصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  30,555.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 تجديد عقد صيانة   مار ثت زايدات واالسالخدمات والم
IBM SUPPORT LINE 

 TB/20296/2015 2 تجديد 

  77,175.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/20306/2015 3 تجديد  IBM MACHINESعقد صيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

       وع الترسيات بالدينار البحريني:مجم 172,594.800



   

 

 18 من 2 صفحة
 

 

 ن والخدمات الصحيةم المهلتنظي الوطنيةالهيئة 

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

  11,340.000 
 

E-BAHRAIN INFORMATION 
TECHNOLOGY 

1 

 

 TB/25465/2018 1 تجديد  ( اخصائي حاسب آلي1يد عقد توفير عدد ) تجد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  10,800.000 
 

RARE TECH 1 

 

  ENHRA LICENSURE SYSTEMمناقصة محدودة الستحداث نظام  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
االلكتروني لتسجيل وترخيص المؤسسات الصحية وتطوير نظام تسجيل وترخيص  

 في مملكة البحرين العاملين الصحيين 

 RFP-NHRA-2020-2 2 أمر تغييري 

       بحريني:بالدينار ال موع الترسياتجم 22,140.000

 بناغاز

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

  137,566.414 
 

 1 شركة االبرقية للتجارة  

 

 TB21/07004F-NAK  1 مناقصة 3راء قطع غيار لمصنع الغاز المركزي رقم ش المواد والمعدات

       ات بالدينار البحريني:الترسيمجموع  137,566.414

 بنك األسكان

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

  67,095.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 

 

 EB/2016/E04 1 تجديد  ن طلب الموافقة على مناقصة لتعيين مدققين خارجيين لبنك االسكا مات والمزايدات واالستثمار الخد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 67,095.000

 تمكين 

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

  35,000.000 
 

BDO CONSULTING W.L.L 1 

 

 TC-474 1 ةمناقص لتمكين  تقديم خدمات التدقيق الداخلي الخدمات والمزايدات واالستثمار 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 35,000.000

 حلبة البحرين الدولية

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

  166,710.000 
 

GLOBAL EVENTS & ATTRACTIONS 
LIMITED 

1 

  109,158.000 
 

SEBASTIAN KUCHENMEISTER E.K 2 

  70,568.000 
 

U CARGO 3 

  67,159.000 
 

AGILITY BAHRAIN BSC CLOSED 4 

  42,592.000 
 

SKY HIGH BUNGEE LTD 5 

جائزة البحرين الكبرى لطيران   الحفالت الموسيقية والفعاليات المصاحبة لسباق  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 2021وان   للفورموالالخليج 

 TB/29808/2021 1 مناقصة



 18 من 3 صفحة

21,956.000 FAIRPLAY GAMES UK 6 

17,127.000 GULF HOTEL BAHRAIN 7 

17,068.000 BPM SFX LIMITED 8 

12,955.000 DELIRIA.ORG 9 

420.000 SOLAR SHIELD EUROPE 10 

 المجموع )د.ب.(:  525,713

مجموعة من الموردين والمقاولين 293,963.000 الخدمات والمزايدات واالستثمار  1 المباشر لتجهيز منطقة فحص واستقبال الزوار والفرق المشاركة لسباق  اقد التع
وان  للفورموال زة البحرين الكبرى لطيران الخليج البحرين للتحمل وسباق جائ 

 2020وسباق رولكس الصخير الكبرى   2020

مناقصة TB/29343/2020 2 

40,110.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 والمعدات المواد  TENDER FOR RENTAL OF LUXURY VEHICLES F1 
2022 TESTING AND RACE EVENTS 

مناقصة BIC/12/2021   3 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 859,786.000

مكتب رئيس مجلس الوزراء 

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

58,275.000 LUXURY TRADING 1 والمعدات المواد  FACES OF BAHRAIN 2ND EDITION مناقصة TB/31105/2021 1 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 58,275.000

العقاري لالستثمارشركة البحرين 

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

742,451.690 BANZ GROUP 1  الخدمات والمزايدات واالستثمار بانز(   )مجموعةة للتعاقد المباشر مع طلب الموافق تمديد Edamah-2019-456 1 

2,655,529.621 TRIDENT WAREHOUSING BAHRAIN 1 المواد والمعدات مستودعات في منطقة سترة بندر الدار تأجير  مزايدة TB/30614/2021 2 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 3,397,981.311

شركة بابكو للتزوید ذ.م.م
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

190,697.436 ALI AHMED AL KUWAITI 1  الخدمات والمزايدات واالستثمار وادي حيان لمدة سبع بلي وسيارات في محطتي خدمة توتأجير مرافق للعناية بال
سنوات. 

مزايدة TB21004 1 

 مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 190,697.436



   

 

 18 من 4 صفحة
 

 

 شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 

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

  1,068,245.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 

 

واالستشارات اإلنشاءات 
 الهندسية

توفير الخدمات االستشارية المتعلقة بالتصميم واالشراف على مشروع تطوير عدد 
 نجوم ونادي شاطئي في منطقة بالج الجزائر  4فندقين من فئة 

 

 RFP/BAJRD/2020/01 1 أمر تغييري 

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار 1,068,245.000

 شركة تطوير للبترول

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

  37,736.000 
 

NUTECH ENERGY ALLIANCE 1 

 

 RFP/Tatweer/112/2018   1 تجديد  تقديم خدمات التحليل البيتوفيزيائي وخدمات تقييم األصول  النفط

  62,199.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 

 

 TB/26254/2018 2 مناقصة PACKER RUNNING AND RETRIEVAL SERVICES النفط

  14,256,135.000 
 

BMMI 1 

  14,041,929.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

2 

  المجموع )د.ب.(:  28,298,064
 

 FIVE (05) YEARS LONG TERM PURCHASE النفط
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF COMPLETION 

EQUIPMENT 

 

 TP-702-2020 3 مناقصة

  1,638,483.200 
 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 1 

 

 بناء مبنى مكاتب جديد بأربعة طوابق مع مقصف في منطقة الجبل  النفط

 
-TP-743-2021_CO-532 مناقصة

2021   
4 

  341,542.000 
 

HERTEL  W.L.L 1 

 

 والوقائية ر عوازل االنابيب لعمليات الصيانة الدورية  توفي النفط

 
 TP-763-2021 5 مناقصة

  3,094,984.800 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY 

1 

 

 THREE YEAR CONTRACT FOR GAS LIFT CHOKE النفط
AUTOMATION SERVICES - FULL FIELD (120 WELLS) 

 TP-776-2021   6 مناقصة

  172,944.000 
 

PARAMOUNT COMPUTER SYSTEMS 1 

 

توريد حلول مكافحة البرامج الضارة / اي كاب / كيوسك / نقل الملفات مع ثالثة   النفط
 سنوات من الصيانة 

 

 TP-808-2021   7 مناقصة

  562,500.000 
 

AL HARAM FIBERGLASS FACTORY 1 

 

 FIVE(5) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF NECK النفط
LOCKS - 359/2021/BTB 

 TP-766-2021   8 مناقصة

  201,884.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 

 

 RFP/Tatweer/101/2017   9 تمديد إعادة تشكيل أوراكل والخدمات المرتبطة بها  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  9,612.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 

 

 لثابتة ووضع العالمات عليهاا ولتوفير خدمة التحقق من األص النفط

 
 RFP/Tatweer/460/2020   10 تجديد 

  9,775.000 
 

NASS LANDSCAPES 1 

 

 PROVISION OF AGRICULTURE AND LANDSCAPING النفط
MAINTENANCE SERVICES 

 TB/31109/2021 11 تجديد 

  663,021.281 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

  205,968.088 
 

SPECTRUM OILFIELD SOLUTIONS 
CO 

2 

 FIVE (5) YEARS LTPA FOR SUPPLY OF SLICKLINE النفط
EQUIPMENT 

 

 TP-559-2020 12 مناقصة



   

 

 18 من 5 صفحة
 

 

  المجموع )د.ب.(:  868,989.369
 

  224,271.800 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 

 

 اير  كومب هواء من شركة صيانة ضاغط ال النفط

 
 TP-784-2021   13 ةمناقص

  342,200.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 

 

 LEASE AGREEMENT WITH ROYAL UNIVERSITY FOR النفط
WOMEN 

 TB/30834/2021 14 مناقصة

  322,160.000 
 

STREAM-FLO INDUSTRIES LTD (SFI) 1 

 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  EXISTING SERVICE ORDER NO. SO-435-2014 FOR 
THE PROVISION OF WELLHEAD SERVICE 

TECHNICIAN 

 TB/24484/2017 15 أمر تغييري 

  498,888.000 
 

SCIENTIFIC DRILLING CONTROLS 
(SDC) 

1 

 

 توفير خدمات مسح الجيرو النفط

 
 TP-720-2021 16 مناقصة

  3,859,366.000 
 

FMC TECHNOLOGIES SINGAPORE 
PTE. LTD 

1 

 

طنفال  FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS PURCHASE 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF WELLHEAD 

SYSTEM 

 RFP/Tatweer/211/2019 17 أمر تغييري 

  63,901.480 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 

 

 SUPPLY OF CISCO CALL MANAGER UPGRADE WITH النفط
INTERNET PROTOCOL (IP) PHONES 

 

 TP-793-2021   18 مناقصة

  79,110.000 
 

CUTWATR W.L.L 1 

 

 توفير خدمات دعم إدارة إصدار البرامج النفط

 
 TP-727-2021 19 مناقصة

  54,270.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO 
COMPANY W.L.L. 

1 

 

 TP-814-2021   20 مناقصة  SUPPLY OF SICK FLOWMETER النفط

  3,712,075.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 

 

 PROVISION OF DIRECTIONAL DRILLING & LOGGING النفط
WHILE DRILLING SERVICES 

 CO-309-2015 21 تمديد

  1,360,737.000 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 

 

 وق الصوتية بالموجات فاس التدفق عقد لمدة خمس سنوات لتوريد أجهزة قي  النفط

 
 TP-778-2021 22 مناقصة

  130,500.000 
 

NAN TECHNICAL TRADING 1 

 

 TP-810-2021   23 مناقصة توريد صمامات إيقاف التشغيل في حاالت الطوارئ النفط

  107,524.190 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 SUPPLY OF PACKET BROKER النفط

 
 TP-815-2021 24 اقصةمن 

  53,115.200 
 

AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 

 

 SUPPLY OF KOSO SPARES النفط

 
 TPC-1480-2021 25 مناقصة

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 46,106,832.039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 18 من 6 صفحة
 

 

 شركة مطار البحرين

 # م المناقصةقر النوع  الموضوع  طاعالق # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  68,500.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 

 

 أعمال هدم منشأة مناولة األمتعة الخارجية بمطار البحرين الدولي  الطيران

 
 RFP-BAC-2021-48  1 مناقصة

  196,084.000 
 

ADPI 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT 

 BAC/14/13/2012 2 أمر تغييري 

  52,230.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT 

 BAC/14/13/2012 3 أمر تغييري 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 316,814.000

 

 

 

 

 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # رقم المناقصة النوع  ع وضوالم القطاع # العطاء الفائز  يدينار بحرين عمالت أخرى 

  1,236,150.028 
 

MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 تجديد مكاتب شركة ممتلكات البحرين القابضة 

 
 RFP-BMHC-001-2021 1 مناقصة

       وع الترسيات بالدينار البحريني:مجم 1,236,150.028

 شركة نفط البحرين

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

  70,500.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 

 

 T160091 )43( 1 تجديد  اإلدارة المؤجرة لمجلستوفير المركبات  النفط

  68,193.680 
 

MARTINZING LAUNDRY W.L.L 1 

 

 المصفاة دة ف الجاف لمستشفى عوالي وعياتوفير خدمات الغسيل والتنظي  طالنف

 
 T26750 )19( 2 مناقصة

  332,509.400 
 

Y.K ALMOAYYED & SONS 1 

 

ء  سنوات لتوفير خدمات الصيانة الوقائية وإصالح األعطال والطال 5اتفاقية لمدة  النفط
 لمعدات السيارات التابعة للشركة

 

 T24271)11(   3 مناقصة

USD 417,200.000 157,701.600* 
 

ARKEMA FRANCE 1 
 

توفير ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد الستعماله كعامل كبريتيد لغرض ما قبل الكبريت   النفط
 ٢قم نزع الكبريت الهيدروجيني ر ووحدة ١لوحدة التكسير الهيدروجيني رقم 

 

 Q26387)53( 4 مناقصة

USD 3,743,396.570 1,415,003.903* 
 

ORACLE SYSTEMS 1 
 

 توفير صيانة البرامج وخدمات الدعم لمنتجات أوراكل   الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 T29601 )24( 5 مناقصة

  71,654.858 
 

BMMI 1 

 

و   2021الداخلية لسنة  والمبيعات والدارمبيعات )مشروبات( لنادي العوالي  النفط
 شراء 2022

 

 Q29635 )26( 6 مناقصة

  194,762.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

( VEEAMتوفير التراخيص وخدمات الدعم لبرنامج النسخ االحتياطي للبيانات ) النفط
 ( سنوات 3لمدة ثالث )

 

 T29725)24( 7 مناقصة



   

 

 18 من 7 صفحة
 

 

  1,492,742.860 
 

VIBRANT SERVICES  1 

 

وتوفير   للمناطق ذات المناظر الطبيعية( سنوات لتوفير صيانة 4اتفاقية لمدة أربع ) النفط
 خدمات القوى العاملة في داخل مناطق الشركة )بابكو(. 

 

 T27786 8 مناقصة

  3,093,655.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 

 

 تصليح الغاليات والملفات األنبوبية سنوات لتوفير خدمات   5عقد زمني لمدة  النفط

 
 T21917)65( 9 مناقصة

  225,600.000 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEM 
SAUDI ARABIA 

1 

 

 مناقصة ترقية نظام االغالق في حالة الطوارئ النفط

 
 Q27379 )17(   10 مناقصة

  445,624.000 
 

YUHAN TECH CO. 1 

  395,176.000 
 

SPECIALIST TECHNICAL SERVICES 
CO 

2 

  المجموع )د.ب.(:  840,800
 

 LONG TERM AGREEMENT FOR FIVE (5) YEARS FOR النفط
THE PROVISION OF CATALYST HANDLING 
SERVICES FOR SINGLE BED REACTORS 

 T20388)65(   11 مناقصة

  1,883,310.276 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 1 

 

العاملين في منطقة العمليات  والزائرينمقاومة للهب لموظفي بابكو توفير بدالت  النفط
 لمدة اربع سنوات 

 

 T26171 )26(   12 مناقصة

  117,000.000 
 

Y.K ALMOAYYED & SONS 1 

 

 مناقصة توريد األسالك ذات الجهد العالي  النفط

 
 Q29807 13 مناقصة

  301,640.000 
 

AIRMECH COMPANY W.L.L 1 

 

 استبدال مبردات مختبر المصفاة  النفط

 
 T24257 14 مناقصة

  81,318.000 
 

A.K.ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 

 

 PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES SUPPORT النفط
FOR COMPRESSOR ANTI-SURGE CONTROL 

SYSTEMS BY CCC 

 T24395 )11( 15 مناقصة

  2,808,975.000 
 

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

1 

 

الشركة لخمس  توفير خدمات التوظيب واالعمال الخفيفة لمناطق التشغيل في  النفط
 سنوات 

 

 T27774)65(   16 مناقصة

  102,768.750 
 

ENERSERV WLL 1 

 

 SUPPLY OF TUBES FOR STG CONDENSER النفط

 
 Q26587 )65(   17 مناقصة

JPY 56,592,492.000 169,777.476* 
 

HOWDEN THOMASSEN M.E 1 
 

 Q27710)48(   18 مناقصة  SUPPLY OF SPARE PART FOR COMPRESSORS النفط

       الترسيات بالدينار البحريني:وع مجم 13,427,912.803

 طيران الخليج 

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  19,368.000 
 

CONCOURSE COMMUNICATIONS 
MIDDLE EAST 

1 

 

 INTERNET CONNECTIVITY WIFI AT GULF AIR الطيران
LOUNGE IN DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB)    

 TB/31123/2021 1 تجديد 

  62,811.000 
 

REHMAN TRANSPORT 1 

 

 طيران الخليج في مطار بومبي الدوليخدمات النقل لموظفات شركة  الطيران

 
 BTB 2-2157-06-20 مناقصة

  17,923.500 
 

EGYPTAIR MAINTENANCE & 
ENGINEERING 

1 

 

 BTB 3-1834-4-18 تجديد  مصر  –ة الدولي ة في مطار االسكندري الدعم الفني والصيان  الطيران

  35,061.000 
 

AVIASEVEN 1 

 

 صيانة الخطوط ، مطار أثينا الدولي ، اليونان  للطائرات،الدعم الفني  الطيران

 
 BTB 4-2300-06-21 مناقصة



   

 

 18 من 8 صفحة
 

 

USD 2,314,398.550 874,842.652* 
 

HULL SPARES AND LIABILITIES 1 
 

نالطيرا  APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 5-1374-5-15 تجديد 

USD 242,426.770 91,637.319* 
 

EXCESS WAR LIABILITIES AVN52E 1 
 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 6-1374-5-15 تجديد 

USD 797,075.620 301,294.584* 
 

HULL WAR RISKS 1 
 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 7-1374-5-15 تجديد 

  650,915.020 
 

AVIATION HULL DEDUCTIBLE 
INSURANCE 

1 

 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 8-1374-5-15 تجديد 

GBP 7,873.980 4,803.128* 
 

UK COMMERCIAL COMBINED 
COVER  

1 

 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 9-1374-5-15 تجديد 

USD 119,219.520 45,064.979* 
 

PILOTS INCOME INSURANCE 1 
 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 10-1374-5-15 تجديد 

  126,901.040 
 

EMPLOYERS LIABILITY 1 

 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 11-1374-5-15 تجديد 

USD 74,694.600 28,234.559* 
 

EMPLOYERS LIABILITY USA & 
CANADA 

1 

 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 12-1374-5-15 تجديد 

  33,740.000 
 

LIFE INSURANCE  1 

 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 13-1374-5-15 تجديد 

USD 87,179.490 32,953.847* 
 

DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY  1 
 

 APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER الطيران
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES  

 ITC 14-1374-5-15 تجديد 

  126,483.520 
 

IAI BEDEK AVIATION 1 

 

 TECHNICAL SUPPORT, LINE MAINTENANCE AT BEN الطيران
GURION AIRPORT - TEL AVIV (TLV) ISRAEL 

 TB/30794/2021 15 تجديد 

  122,998.000 
 

BCUBE - FIUMICINO LOGISTICA 
EUROPA SRL 

1 

 

  -يتشينو الدولي ليوناردو دافنشي خدمات مناولة البضائع والبريد في مطار فيوم الطيران
 إيطاليا روما،

 

 BTB 16-2268-03-21 مناقصة

  156,952.000 
 

GMR AERO TECHNIC LIMITED 1 

 

 AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE الطيران
MAINTENANCE AT HYDERABAD INTERNATIONAL 

AIRPORT/HYDERABAD (HYD) - INDIA  

 ITC 17-1317-11-14 تجديد 

  109,736.380 
 

FBS INTERNATIONAL 1 

 

 BTB 18-1855-05-18 تجديد  توفير المشروبات لدرجة الصقر الذهبي الطيران

  461,759.000 
 

EGYPT AIR 1 

 

 CARGO HANDLING SERVICES AGREEMENT AT الطيران
CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT (CAI) 

 TB/23636/2017 19 مناقصة

  38,973.000 
 

AIR FRANCE 1 

 

 BTB 20-1965-05-19 مناقصة ( CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ) الطيران

  9,518.000 
 

INTER ISLAND  1 

 

 SECURITY SERVICES AT NINOY AQUINO الطيران
INTERNATIONAL AIRPORT. PHILIPPINES  

 TB/30108/2021 21 أمر تغييري 

  -77,946.000 
 

FRANCE CARGO HANDLING 1 

 

 BTB 22-1965-05-19 أمر تغييري  ( CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ) الطيران

  3,516.000 
 

SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

والمعدات المواد  BAGGAGE RECONCILIATION SYSTEM AT CHENNAI 
AIRPORT (MAA) 

 TB/17123/2013 23 تمديد



   

 

 18 من 9 صفحة
 

 

  63,420.000 
 

ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 

 

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

AIRSIDE  

 ITC 24-1336-2-15 تجديد 

  81,782.000 
 

LUFTHANSA TECHNIK AG 1 

 

 BTB 25-2277-04-21 مناقصة ميالن ايطاليا –االرضية للطائرات في مطار مالبنسا الدولي  والصيانةالدعم الفني  الطيران

  507,083.000 
 

MANZIES AVIATION SERVICES 1 

  197,387.000 
 

NATIONAL AVIATION SERVICES 2 

  )د.ب.(: المجموع  704,470
 

 BTB 26-2151-05-20 مناقصة GROUND HANDLING SERVICES AT BAGHDAD الطيران

  132,930.667 
 

PRIORITY SERVICE LOUNGE  1 

 

 DIRECT APPOINTMENT OF LOUNGE SERVICES AT الطيران
FLUGHAFEN FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT 

- TERMINAL2, GERMANY. 

 TB/30876/2021 27 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 4,260,143.195

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  33,336.000 
 

SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA 

1 

 

 TB/31101/2021 1 تجديد للموارد البشرية EMPLOYEE CENTRALلنظام  SAPتجديد تراخيص  ستثمار الخدمات والمزايدات واال

  38,178.000 
 

6CONNEX INC  1 

 

 TB/31264/2021 2 تجديد  CONNEX 6تراخيص منصة الفعاليات االفتراضية  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  5,032.125 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 

 

توفير خدمات التوظيف الشاملة لمقر مجلس التنمية االقتصادية مع شركه   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
BASMA 

 TB/30665/2021 3 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 76,546.125

 مجلس الشورى 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # لفائز اء االعط دينار بحريني الت أخرى مع

  15,729.000 
 

 1 شركة االمثل لالستشارات والبرمجة 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/23695/2017 1 تجديد  تجديد تعاقد مجلس الشورى مع شركة األمثل لالستشارات والبرمجة 

  22,915.410 
 

 1 ط  مؤيد للكمبيوتر الشرق األوسلا

 

تجديد تعاقد مجلس الشورى مع المؤيد للكمبيوتر الشرق االوسط لتجديد تصاريح  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 2022االوراكل لسنة 

 TB/31263/2021 2 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 38,644.410

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة النوع  لموضوع ا القطاع # العطاء الفائز  بحرينيار دين عمالت أخرى 

  60,432.000 
 

 1 خليفة خالد مطر 

 

 TB/26429/2018 1 تجديد  أرض لمواقف سيارات موظفي األمانة العامة بمجلس النواب  استئجار الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  28,098.000 
 

AROMA GARDEN 1 

 

ستشارات اإلنشاءات واال
 يةالهندس

 المسطحات الخضراء الخارجية والداخلية ة توفير خدم

 
 Public 2/2021  2 مناقصة



   

 

 18 من 10 صفحة
 

 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 88,530.000

 

 

 مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 

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

  50,606.010 
 

MOVA PRODUCTIONS CO W.L.L 1 

 

الملتقى العالمي لمراكز الفكر وملتقى الشرق االوسط وشمال  -الخدمات اللوجستية الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 افريقيا

 

 DERASAT/3/2021  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 50,606.010

 السياسية لبحرين للتنميةد امعه

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

  18,574.500 
 

TAKAFUL INTERNATIONAL 1 

 

 BIPD-01/2020 1 تجديد  خدمات التأمين الصحي لموظفي المعهد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

       دينار البحريني:ت بالمجموع الترسيا  18,574.500

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

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

  75,600.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

 ة واآلثار هيئة البحرين للثقاف لمواقعتابعة صيانة المناطق الزراعية ال الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 1 3/2021 مناقصة

  53,424.000 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 

 

توفير عمالة خاصة بفريق الترميم والتدخل الطارئ والصيانة للبيوت التراثية   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 ضمن مشروع طريق اللؤلؤ

 2 02/2019 تمديد

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات 129,024.000

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

USD 298,000.000 112,644.000* 
 

UNGRBOECK SYSTEM 
INTERNATIONAL  

1 

 

 TB/31125/2021 1 مناقصة الحجوزات االلكترونية  شراء انظمة ثمار الخدمات والمزايدات واالست 

  36,750.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 

 

 2022تشغيل االلعاب النارية لفعالية رأس السنة الميالدية  المواد والمعدات

 
 BTEA 187/2021   2 مناقصة

  174,090.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 

 

 2022السنة الميالدية لعام الفعالية واالنشطة الترفيهية لرأس اداره  دات واالستثمار الخدمات والمزاي 

 
 BTEA/186/2021 3 مناقصة

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 323,484.000

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 18 من 11 صفحة
 

 

 

 

 هيئة الكهرباء والماء

 # مناقصةرقم ال النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني عمالت أخرى 

  45,877.000 
 

SIEMENS W.L.L 1 

 

واالستثمار  زايداتوالم الخدمات  TELEPERM XP DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE  

 RS-EPD 1-308-2014 تجديد 

  36,796.000 
 

ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS 

 PS-EPD 2-101-2016 تجديد 

  90,000.000 
 

YQ BAHRAIN W.L.L  1 

 

 ps-isd 3-157-2015 تجديد  YQ?BAHRAINتحصيل ايرادات الهيئة عن طريق اجهزة  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  532,800.000 
 

MICROCENTER 1 

 

عقد   -نظام المعلومات الجغرافية  يات المسح لشبكة توزيع الكهرباء فياجراء عمل ات والمزايدات واالستثمار الخدم
 لمدة عامين 

 

 RP-EDD  4-172-2020 مناقصة

  164,220.000 
 

MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 ملم لمدينة الملك عبدهللا الطبية  400مد خطوط مياه بقطر 

 
 PP-WDD   5-074-2021 ناقصةم

  1,912,500.000 
 

PH TRADING  1 

 

 TB/31191/2021 6 مناقصة التعاقد المباشر لشراء عدادات كهربائية ذكية  المواد والمعدات

  40,515.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 

 

 ماءلحواسب االلية المحمولة في هيئة الكهرباء والتوفير أجهزة ا المواد والمعدات

 
 PP-ISD  7-116-2021 مناقصة

  292,330.000 
 

 1 خدمات الكوهجي 

 

 صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
VIP 

 8 116/2000/6010 تجديد 

  151,393.027 
 

SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA 

1 

 

 نظام   وأتمتةمشروع تطوير   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
SAP )CRM-ISU-EAM(. 

 PP-ISD 9-072-2018 مر تغييري أ

  2,427,750.000 
 

EMCO CO 1 

 

 SMART METER المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2021/074   10 مناقصة

  58,571.640 
 

 1 اي بي بي للتكنلوجيا 

 

 قطع غيار إلدارة نقل الكهرباء  واد والمعداتالم
 

 PT/CSD/OK/2021/057   11 مناقصة

  285,120.000 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 

 

 مصابيح إنارة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MH/2021/082   12 مناقصة

  37,440.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

 اف عازلة إلدارة نقل الكهرباء أطر المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2021/084   13 مناقصة

  216,880.400 
 

ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO  

1 

 

 كابالت كهربائية إلدارة نقل الكهرباء  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/AY/2021/086 14 مناقصة

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 6,292,193.067

 

 

 

 

 



   

 

 18 من 12 صفحة
 

 

 

 

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 # رقم المناقصة ع النو الموضوع  طاعالق # عطاء الفائز ال دينار بحريني عمالت أخرى 

  18,375.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

SECURE APPLICATION AND SERVICE DELIVERY  تجديد CITO/2012/09 1 

  343,588.236 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 اإلنشاءات واالستشارات
 الهندسية

دة عدد تطبيقات اي بي ام المستضافة في ادارة تقنية  راء تراخيص اضافية لزياش
 المعلومات  

 TB/19300/2014 2 تجديد 

  9,450.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 TB/26550/2019 3 تجديد  صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة 

  62,757.450 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 TB/29996/2021 4 أمر تغييري  تجربة المستخدمين    وتحسينتطوير البوابة الوطنية لمواكبة المتطلبات التقنية   الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  50,400.000 
 

MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG 

1 

 

 TB/23321/2017 5 تجديد  ارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  تأجير مواقف السي  يدات واالستثمار االخدمات والمز

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 484,570.686

 هيئة تنظيم االتصاالت

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

  110,170.200 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 

 

 االتصاالت التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم  ات والمزايدات واالستثمار الخدم

 
 TRA/RFP/2021/086  1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 110,170.200

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  11,104.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 LMRA/2017/11 1 تمديد التعاقد لتوفير مبرمجي انظمة الحاسب اآللي الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  108,123.295 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 LMRA/2018/08 2 تجديد  لسنوية لصيانة ودعم اجهرة آي بي أمتجديد االتفاقية ا الستثمار الخدمات والمزايدات وا

  -4,080.000 
 

SEEF PROPERTIES B.S.C 1 

 

 TB/24161/2017 3 أمر تغييري  موقع خاص للهيئة في مجمع سيف المحرق  استئجار الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  264,558.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 مبرمجي أنظمة الحاسب اآلليالتعاقد لتوفير  زايدات واالستثمار الخدمات والم

 
 LMRA/2021/03 4 مناقصة

  404,727.614 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

 التعاقد لتوفير خدمات الدعم الفني ألنظمة هيئة تنظيم سوق العمل  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 LMRA/2021/04 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 784,432.909

 

 

 



   

 

 18 من 13 صفحة
 

 

 

 

 وشؤون البلديات والتخطيط العمراني   وزارة األشغال

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

  179,519.619 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 ندسيةاله

 362مجمع  –ديم بالد الق  ،6217والطريق    61ين طريق تحس 

 
 RDS-21/0024   1 مناقصة

  -53,079.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 

 

التنظيفات العامة بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مشتمالً على األيدي   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 الحمأةة والتخلص من العامة والمعدات والتنقي 

 SES-17/0014 2 أمر تغييري 

  400,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

( عشر سنوات لسنتين  10األمطار مع ضمان ) مياهالمقاولة الزمنية لعوازل  
(2023-2021 ) 

 

 BMD-21/0009   3 مناقصة

  58,793.799 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الهندسية

مجمع   -  3157 3129انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الدير طريق 
231 

 

 SES-19/0023 4 مناقصة

  62,451.470 
 

AMEERI ELECTRICAL SERVICES 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BMD-18/0007 5 تجديد  ح الميثاق الوطني بالصخير صيانة الوقائية لصر

  127,100.200 
 

JAHECON 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 704مجمع  –: سلماباد 408مدخل إلى شارع الشيخ سلمان من طريق 

 
 RDS-21/0048   6 مناقصة

  3,000.000 
 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL 
CO. W.L.L  

1 

 

ات واالستشارات اإلنشاء
 الهندسية

ساكنة ألنواع مختلفة من محركات  إعادة لف األجزاء ال-الصرف الصحي مشاريع
 المضخات الغاطسة لمضخات المحطات الفرعية 

 SES-17/0037 7 تمديد

  100,000.000 
 

BYRNELOOBY 1 

  100,000.000 
 

P2M MIDDEL EAST - FOREIGN 
BRANCH 

2 

  100,000.000 
 

AECOM MIDDLE EAST LIMITED 
FOREIGN BRANCHES COMPANY 

3 

  ع )د.ب.(: المجمو  300,000
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي 
 المرحلة الثالثة -

 

 SES-20/0005 8 مناقصة

  39,891.600 
 

I WORLD CONNECT 1 

 

 ة الخوادمصيان  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 IT/CTSS/21/04   9 مناقصة

  -916.750 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 10 أمر تغييري 

  2,119.400 
 

ORANGE CONTRACTING 1 

 

واالستشارات  اإلنشاءات
 الهندسية

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

 SES-16/0009 11 أمر تغييري 

  -6,038.600 
 

JAHECON 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه 
 الطارئة

 SES-16/0009 12 مر تغييري أ

  -4,761.800 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
 الطارئة

 SES-16/0009 13 أمر تغييري 

  77.000 
 

 1 امسي للصيانة والتعمير 

 

ارات اإلنشاءات واالستش
 الهندسية

فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ   خدمات تنظيف وصيانة
 الطارئة

 SES-16/0009 14 أمر تغييري 



   

 

 18 من 14 صفحة
 

 

  101,832.466 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 609مجمع  -ء شبكة الصرف الصحي في منطقة سترة انشا

 
 SES-19/0019   15 مناقصة

  773,863.198 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 النباتات و نظام الري في الشوارع الرئيسية في أمانة العاصمة وتشغيلصيانة 
 

 MUN/CM/18/2021  16 مناقصة

  7,583,021.849 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

 

 RDS-21/0027   17 مناقصة ة التحتية لمنطقة وادي البحير )المرحلة األولى( مناقصة تطوير البني  ستثمار ات واالالخدمات والمزايد

  47,881.116 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 754مشروع منزل في منطقة بوري مجمع 
 

 MUN/CMS/03/2021 18 مناقصة

  15,771.420 
 

MICROCENTER 1 

 

 TB/24994/2018 19 تجديد  2020-2018لسنة  ARCGISالصيانة الدورية لمنتجات  ايدات واالستثمار الخدمات والمز

  35,040.600 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 BMD-19/0013 20 تجديد  المنامة ب أعمال الصيانة الوقائية لمدة سنتين لمقر وزارة الخارجية 

  219,324.000 
 

SMART SIGNS 1 

 

 من نوع يوني بول بمحافظة المحرق   6مزايدة تأجير وتشغيل مواقع إعالنية عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 

 MUH/MM/A04/2021  21 مزايدة

  50,000.000 
 

 1 شركة يوكو للهندسة المحدودة 

 

ارات ستشاإلنشاءات واال
 الهندسية

لتصريف مياه األمطار لتوصيل المشروع االسكاني في منطقة  بناء الخط الرئيسي 
 العكر

 SES-19/0003 22 أمر تغييري 

  38,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 

 

 MUN/CM/04/2019 23 أمر تغييري  مناقصة خدمات شفط مياه المجاري ألمانة العاصمة لمدة أربع سنوات المواد والمعدات

  -20,000.000 
 

 1 ندس األردني االستشاريةشركة المه

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الطرق 
 الخدمات االستشارية إلعداد قانون الطرق 

 RDS-18/0009 24 أمر تغييري 

  52,800.000 
 

 1 محمد سعد العجمي  

 

 TB/18102/2013 25 يد تجد  بلدي لبلدية المنطقة الجنوبية استئجار مبنى للمجلس ال  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  501,739.464 
 

 1 الشيخة حصة بن علي بن حمد آل خليفة 

 

 TB/5678/2007 26 تجديد  ايجار مكاتب إلدارات الموارد البشرية والتطوير والبحوث  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  -33,933.800 
 

 1 عمال والمهن البحرينية  االتحاد النسائي لصاحبات األ

 

 MMUN/AU/05/2012 27 أمر تغييري  304استثمار المباني التجارية بحديقة االندلس بالمنامة مجمع  ت والمزايدات واالستثمار االخدم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 10,473,497.251

 
 وزارة الخارجية 

 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني الت أخرى عم

  72,000.000 
 

BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 

 

 TB/26203/2018 1 تجديد  استئجار مواقف سيارات الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  75,600.000 
 

BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 

 

 TB/26203/2018 2 تجديد  اراتاستئجار مواقف سي  ات والمزايدات واالستثمار الخدم

  18,100.775 
 

 1 علياء أمير صالح عباسي

 

  31لغاية  2022يناير  1عقد المستشار بسفارة البحرين في إسالم آباد للفترة من  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 2022ديسمبر 

 TB/31038/2021 3 تجديد 



   

 

 18 من 15 صفحة
 

 

  10,200.000 
 

HORTI GROUP S .P.C OWNER MOZA 
JASSIM ABD 

1 

 

 TB/30147/2021 4 تجديد  خدمات الزراعة بمبنى وزارة الخارجية   االستثمار الخدمات والمزايدات و 

  115,710.000 
 

UNION LUMPINI CO.LTD 1 

 

 TB/31126/2021 5 مناقصة لبحرين في بانكوك  المعين حديثا مقر سكن لسعادة رئيس  بعثة مملكة ا  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  176,138.745 
 

 M BORGESالسادة  الترسية على 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTD    

 Defeo Angelo Marcioبدالً من السادة 

1 

 

 TB/31077/2021 6 مناقصة استئجار مقر لسعادة سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية البرازيل اإلتحادية   الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  137,993.907 
 

CAMBRIDGE INVESTORS LLC 1 

 

دة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في استئجار مقر لسعا الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 2022نوفمبر  19لغاية  2021نوفمبر   19نيويورك للفترة من 

 TB/31192/2021 7 مناقصة

  114,506.987 
 

SIGNATURE HOTEL MGT - FOUR 
SEASONS  

1 

 

نوفمبر   21لغاية  2021نوفمبر  19من حوار المنامة خالل الفترة  تكاليف مؤتمر   لمزايدات واالستثمار الخدمات وا
2021 

 TB/31239/2021 8 مناقصة

  24,980.000 
 

PRIMA CAR RENTAL CO 1 

  24,980.000 
 

A.A CAR RENTAL CO.W.L.L 2 

  المجموع )د.ب.(:  49,960
 

  17فترة من توفير المواصالت لكبار الشخصيات خالل مؤتمر حوار المنامة لل والمزايدات واالستثمار  الخدمات
 2021نوفمبر  21لغاية  2021مبر نوف

 TB/31258/2021 9 مناقصة

  36,816.795 
 

 1 المفاهيم العربية للمقاوالت 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 ارجيةالمقر الرئيسي لوزارة الخ  في مبنىأعمال تجديد المرافق 

 
 MOFA/PPO/2021/02 10 مناقصة

  148,480.104 
 

AETNA INTERNATIONAL  1 

 

التعاقد بشأن التأمين الصحي لموظفي البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 المتحدة بنيويورك 

 TB/29476/2020 11 تجديد 

USD 44,400.000 16,783.200* 
 

HUNG EFFIE 1 
 

عنزي السكرتير أول بسفارة مملكة البحرين  لسيدة نسرين الطلب تجديد عقد سكن ا الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 في جاكرتا

 TB/30579/2021 12 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 972,290.513

 وزارة الصحة 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  طاعالق # العطاء الفائز  دينار بحريني ت أخرى عمال

  1,800.000 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 1 

 

 شـراء و تزويد أثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة الصحي .  المواد والمعدات

 
 MOH/121/2020   1 أمر تغييري 

  -1,800.000 
 

ALSATTER TRADING & 
CONTRACTING  WLL 

1 

 

 ء و تزويد أثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة الصحي . شـرا المواد والمعدات

 
 MOH/121/2020   2 تغييري  أمر

  3,009,166.736 
 

 1 مجموعة من الموردين والمقاولين

 

 وللعالج وللوقاية الشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف المواد والمعدات
 COVID19 -من فايروس كورونا التاجي  

 TB/31256/2021 3 مناقصة

USD 81,993,600.000 30,993,580.800* 
 

 1 زر شركة فاي 
 

 PFIZER GULF FZالموافقة على توقيع عقد شراء مباشر مع شركة فايزر  المواد والمعدات
LLC   

 TB/31307/2021 4 مناقصة

  -26,460.000 
 

EUROPEAN EGYPTION PHARM 1 

 

 GHC-41/2019 5 أمر تغييري  موحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  الشراء ال المواد والمعدات

  -47,282.130 
 

PHARMA INTERNATIONAL 
COMPANY 

1 

 

 GHC-41/2019 6 ييري أمر تغ  لدول مجلس التعاون   الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة المواد والمعدات



   

 

 18 من 16 صفحة
 

 

  -10,814.580 
 

FOROOGHI PHARMACY 1 

 

 GHC-41/2019 7 أمر تغييري  من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  ناقصة األدوية  الشراء الموحد لم  المواد والمعدات

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 33,918,190.826

 ارة الصناعة والتجارة والسياحةوز

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

  82,070.000 
 

 1 مجوهرات صدف 

 

 معروضة للمزايدة  -سبائك وقشارات الذهب   الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 AUC/MOICT/2021/01   1 مزايدة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 82,070.000

 واألوقاف وزارة العدل والشئون اإلسالمية

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

  90,346.200 
 

BASMA SECURITY 1 

 

 1 2/2017 تجديد  لمحاكم توريد حجاب لقاعات ا الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  90,346.200 
 

BASMA SECURITY 1 

 

لعدل و  حارس امن لوزارة ا  17 وعددحاجب   62مناقصة عامة لتوفير عدد  ر الخدمات والمزايدات واالستثما
 اإلسالمية و جميع المباني التابعة لها  الشئون

 

 2 4/2020 تجديد 

       ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح 180,692.400

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

  371,400.000 
 

 1 اعدين الحكمة للمتق جمعية دار

 

 RFP/MLSD/2021/14 1 مناقصة   االجتماعيةإدارة وتشغيل دار الكرامة للرعاية    الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  4,158.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 

 

ة لمدة أربع  مركبة صالون لوزارة العمل والتنمية االجتماعي   13استئجار عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 نوات س

 MOSD/RFP/2016-21   2 تجديد 

  66,949.580 
 

TECHNOLOGIES RELEVANT  1 

 

 ة والمباني التابعة للوزارة مشروع تحديث كاميرات المراقبة األمنية بمبنى الوزار مات والمزايدات واالستثمار الخد

 
 RFP/MLSD/2021/15 3 صةمناق

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار 442,507.580

 

 

 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  8,694.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 

 

ن عدد خدمة المراسلي توفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوفير   ر الخدمات والمزايدات واالستثما
 سنتين  مراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات الوزارة، بعقد لمدة 19

 HFR/11/2019 1 تمديد

  9,996.000 
 

URBAN VISION CO. S.P.C 1 

 

تشارات اإلنشاءات واالس
 الهندسية

اصة بتجهيز مكاتب وزارة المالية واالقتصاد الوطني لعشرة خدمات استشارية خ 
 زارة الكائن في المنطقة الدبلوماسية ق في مبنى الو طواب

 HFR/08/2019 2 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 18,690.000



   

 

 18 من 17 صفحة
 

 

 

 

 

 

 وزارة المواصالت واالتصاالت

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دينار بحريني رى عمالت أخ

  86,940.000 
 

WHITE FALCON PRIVATE SERVICE 
CO. W.L.L 

1 

 

 واالتصاالتمة الحراسات األمنية للمباني التابعة لوزارة المواصالت توفير خد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

 
 MTT/HRD/01/2021  1 مناقصة

  107,181.600 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

 TB/30995/2021 2 مناقصة ال لشؤون الطيران المدني م خدمات االتصتقدي  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  48,340.845 
 

AFFNO MIDDLE EAST 1 

 

فن، نظام بوابة الشؤون الجارية  نظام تسجيل الس-صيانة نظام بوابة مراسي  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 الموانئ مليات وع

 TB/31166/2021 3 مناقصة

  161,390.000 
 

RINA CONSULTING SPA- ABU DHABI  1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

لدراسة جدوى لربط مسار مترو البحرين للمرحلة األولي   االستشاريةخدمات ال
 بالمدينة الرياضية 

 

 MTT/LTD/02/2021 4 مناقصة

USD 632,215.000 238,977.270* 
 

INDRA NAVIA AS 1 
 

واالستثمار  والمزايدات الخدمات  NEW NAVIGATIONAL AIDS SUPPORT AND 
MAINTENANCE 

 TB/30902/2021 5 مناقصة

  397,622.294 
 

EMPRESA DE SERVICOS E 
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 
S.A - EDISOFT 

1 

 

 TB/31259/2021 6 مناقصة ل الرسائل المالحية  صيانة لنظام تباد يدات واالستثمار الخدمات والمزا

  85,469.607 
 

 ن المالي مرفأ البحري 
 )استئجار مبنى( 

1 

 

ومواقف سيارات للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقة استئجار مبنى جديد   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 الدبلوماسية

 TB/15951/2012 7 تمديد

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 1,125,921.616

 

 

 

 موزارة شئون اإلعال

 # رقم المناقصة النوع  موضوع ال القطاع # العطاء الفائز  بحرينيدينار  عمالت أخرى 

  8,925.000 
 

AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING  

1 

 

 TB/31085/2021 1 تجديد  PILLER UPSتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة والمقاوالت لصيانة جهاز  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  167,980.924 
 

ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 1 

 

الستشارات اإلنشاءات وا
 الهندسية

عالم وموقع رأس زارة شؤون اإلمشروع أعمال صيانة إنشائية عامة لمباني و
 1حيان 

 

 INFO/2/2021   2 مناقصة

  7,105.800 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 

 

 MIA/9/2016 3 أمر تغييري  ي والتقني مشروع توفير خدمات الصيانة والدعم الفن  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

  14,213.025 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 

 

طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع توفير خدمات الدعم الفني والمهني بوزارة   ستثمار لمزايدات واالالخدمات وا
 شؤون االعالم 

 INFO/6/2019 4 أمر تغييري 

  80,000.016 
 

ARAB NEWS AGENCY (ANA) 1 

 

 TB/12441/2010 5 تجديد  السنوية للوكاالت اإلخبارية  االشتراكات ار الخدمات والمزايدات واالستثم



   

 

 18 من 18 صفحة
 

 

  51,100.875 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 

 

التلفزيوني  مشروع تجديد جميع وحدات التكييف في عربات النقل الخارجي المواد والمعدات
 وعربات اإلرسال 

 

 INFO/9/2021   6 مناقصة

  293,280.000 
 

ASSOCIATED PRESS TELEVISION 
NEWS LIMITED 

1 

 

 TB/12441/2010 7 تجديد  السنوية للوكاالت اإلخبارية  االشتراكات تثمار الخدمات والمزايدات واالس

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 622,605.640

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

 # رقم المناقصة النوع  وضوع الم القطاع # العطاء الفائز  حرينيدينار ب عمالت أخرى 

  117,865.455 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 اصالح واستبدال أنظمة عزل المياه في مرافق وزارة شؤون الشباب والرياضة

 
 RFPMYS/9/2021  1 مناقصة

  73,500.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 

 

صر بن حمد  روع جائزة نامناقصة عامة لحفل ختام و مطبوعات ومعرض ود زايدات واالستثمار لمالخدمات وا
 العالمية لإلبداع الشبابي

 

 RFPMYS/20/2021 2 مناقصة

  161,575.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 نشاء مركز الزالق الشبابي إ

 
 RFPMYS/6/2021 3 ناقصةم

  108,486.000 
 

 1 طالل ابوغزالة  

 

 التدقيق على حسابات األندية الوطنية  ت واالستثمار ات والمزايداالخدم

 
 RFPMYS/17/2021  4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 461,426.455
 

           

 عملة األخرى. ة األصلي بال* مبلغ الترسي
 

            

 


