
   
 

 18 من 1 صفحة 
 

 
  

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

31/01/2023 
 

 إلـى: 
 

 

01/01/2023 
 

  

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

USD 250,000.000 94,500.000* 
 

AFRY /Gaffney Cline 1 
 

 DIRECT PURCHASE WITH AFRY/GAFFNEY CLINE النفط 
CCUS APPRAISAL  

 RFP/NGH/2022/11 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  94,500.000

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

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

  39,325.440 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  صيانة وترميم جامع الملك خالد بأم الحصم 
 

 SCIA/03-2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  39,325.440

 المجلس األعلى للصحة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  بحريني ار ندي عمالت أخرى 

  6,014,379.800 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

  الطبية  والمستلزماتإدارة وتشغيل المخازن المركزية لألدوية  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/SCH/2022/3 1 مناقصة

  530,000.000 
 

MILLIMAN LLC 1 
 

  تعيين أخصائيين في اقتصاديات الصحة  مات والمزايدات واالستثماردخ ال
 

 RFP/SCH/2022/004 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  6,544,379.800



   
 

 18 من 2 صفحة 
 

 
 
 
 
 

 وميةالمستشفيات الحك

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

  26,172.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 

  104,835.730 
 

AWAL PHARMACY  2 

  60,000.000 
 

TURQUOISE MEDICAL CO. W.L.L 3 

  المجموع (د.ب.):  191,007.73
 

توريد أجهزة طبية من ضمن برنامج استبدال األجهزة والملحقات الطبية لعام   مواد والمعدات ال
2022  
 

 GH/109/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  191,007.730

 الهيئة العامة للرياضة

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

  127,840.000 
 

TALAL ABUGHAZALAH & CO. 
INTERNATIONAL  

1 
 

  حسابات االتحادات الوطنيةق على يالتدق الستثمارالخدمات والمزايدات وا
 

 RFP/GSA/001/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  127,840.000

 المهن والخدمات الصحية الهيئة الوطنية لتنظيم

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

  18,744.800 
 

RARE TECH 1 
 

االلكتروني لتسجيل   ENHRA LICENSURE SYSTEMاستحداث نظام   الخدمات والمزايدات واالستثمار
الصحية وتطوير نظام تسجيل وترخيص العاملين الصحيين  وترخيص المؤسسات 

 في مملكة البحرين

 RFP-NHRA-2020-2 1 تجديد

       : لدينار البحرينيمجموع الترسيات با  18,744.800

 البحرين  انترنت بدالة

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

  6,000.000 
 

 1 سعد جابر الدوسري 
 

 TB/30612/2021 1 تجديد اتفاقية خدمة المحاماة واالستشارات القانونية الخدمات والمزايدات واالستثمار

      ار البحريني: نات بالديالترسيمجموع   6,000.000
 
 
 
 

 



   
 

 18 من 3 صفحة 
 

 بناغاز 

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

  76,755.960 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 

  130,549.570 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 2 

  2,727.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

3 

  109,574.900 
 

RAMSIS ENGINEERING 4 

  المجموع (د.ب.):  319,607.430
 

للفحص الدوري   2تخزين سترة رقم  ومنطقة 2إغالق المصنع الرئيسي رقم  ت والمزايدات واالستثمارالخدما
 وأعمال الصيانة

 ETS 07-03-02115 1 مناقصة

       ينار البحريني: مجموع الترسيات بالد 319,607.430

 بنك األسكان

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

  937,100.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  تعيين مقاول لبناء مشروع سار التجاري 
 

 EB-2022-E 01 1 مناقصة

       ريني: بالدينار البح تمجموع الترسيا  937,100.000

 بورصة البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  حريني دينار ب عمالت أخرى 

  2,242,814.680 
 

 1 شركة تطوير المركز المالي 
 

 TB/6538/2007 1 يدتجد ن لألوراق المالية استئجار مكاتب سوق البحري الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,242,814.680

 بوليتكنك البحرين 

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

  54,027.600 
 

BATELCO 1 
 

 RFP/BP/005/2020 1 أمر تغييري  نترنت خدمات اال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  38,976.850 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

 BP/003/2022 2 مناقصة SOPHOS XGS6500شراء جدار حماية لشبكة االنترنت  والمزايدات واالستثمار الخدمات

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  93,004.450
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 18 من 4 صفحة 
 

 جامعة البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  ضوع مو لا القطاع  # ائز العطاء الف ر بحريني نادي عمالت أخرى 

  36,828.000 

  6,732.000 

  13,464.000 

  8,712.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 

  23,680.800 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 2 

  المجموع (د.ب.):  89,416.800
 

  استئجار المركبات  المواد والمعدات 
 

 UOBP/17/2022 1 مناقصة

  39,600.000 
 

GROWMORE LEARNING 
SOLUTIONS  

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  AUCTION COMMERCIAL BOOK SHOP SPACE FOR 
UNIVERSITY OF BAHRAIN STUDENTS 

 

 UOB/Auction-1/2022 2 مزايدة 

  3,646.500 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 1 
 

 UOBP/5/2018 3 تمديد ة البحرين بجامعحريق ال  ارجالحريق ومخ  صيانة أجهزة ستثمارالخدمات والمزايدات واال

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  132,663.300

 حلبة البحرين الدولية

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

  1,330,520.200 
 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 1 
 

توفير خدمات التدبير المنزلي وإدارة النفايات وخدمات التنظيف في حلبة البحرين   واالستثمار  اتيداالخدمات والمز
  الدولية 
 

 BIC/17/2022 1 مناقصة

  339,477.000 
 

SUNLIGHT BUILDERS 1 
 

- 2023عوام يج لألطقة البيع لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخلز منتجهي الخدمات والمزايدات واالستثمار
2024-2025  

 

 BIC/18/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,669,997.200

 واإلدارية  ديوان الرقابة المالية

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

  59,989.600 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

  ان الرقابة المالية واإلدارية مركز المعلومات لديو ادم تزويد وتركيب خو عدات المالمواد و
 

 RFP/NAO/2021/08 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  59,989.600

 شركة تطوير للبترول 

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

  13,026,488.090 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

عمليات التشغيل وخدمات الصيانة الخاصة بمشروع توسعة الغاز المصاحب   النفط 
  المرحلة الثانية محطة الضغط 

 

 TP-751-2021 1 مناقصة



   
 

 18 من 5 صفحة 
 

  87,500.000 
 

DESIGN ARABIA FOR PUBLICITY & 
ADVERTISIN 

1 
 

 PROVISION OF MIDDLE EAST OIL & GEOSIENCES النفط 
SHOW  

 TB/33371/2023 2 مناقصة

  53,257.500 
 

TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 
 

 SUPPLY OF INSTRUMENT CABLE النفط 
 

 TP-946-2022 3 مناقصة

  191,247.400 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLY OF GROMAN RUPP SPARES 
 

 TP-934-2022 4 مناقصة

  245,529.690 
 

JADAWEL TRADING EST 1 
 

 SUPPLY OF LINE PIPES النفط 
 

 TP-908-2022 5 مناقصة

  11,626,507.155 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 

  534,178.254 
 

KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC 

2 

  2,194,248.943 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES CO. W.L.L 

3 

  (د.ب.): موع المج  14,354,934.352
 

 PURCHASE AGREEMENT ON CALL-OFF BASIS FOR النفط 
THE SUPPLY OF FITTINGS 

 

 TP-843-2021  6 مناقصة

  4,331,367.160 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 

  3,638,348.420 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 2 

  المجموع (د.ب.):  7,969,715.580
 

 PROVISION OF OVERHAULING, REPAIRING AND النفط 
TESTING OF VARIOUS VALVES 

 

 TP-915-2022 7 مناقصة

USD 96,617,000.000 36,521,226.000* 
 

TDE OVERSEAS LTD. 1 

USD 162,621,256.000 61,470,834.768* 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 2 

  المجموع (د.ب.):  97,992,060.768
 

 TP-601-2020 8 مناقصة لآلبار  احبغير المصط الغاز رافق ضغتوفير م النفط 

  1,994,219.000 
 

OIL FIELD INSTRUMENTATION QFC 
BRANCH  

1 
 

 PROVISION OF MUD LOGGING SERVICES النفط 
 

 TP-919-2022 9 مناقصة

  1,130,850.000 
 

MECHANICAL CONT AND SERVICES 
CO 

1 
 

 - REINFORCED THERMOPLASTIC PIPE SERVICES النفط 
RFP/TATWEER/238/2019  

 TP-417-2019 10 تمديد

  958,592.519 
 

VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE 

1 
 

  الغاز الطبيعي المسال  وعشرتوريد خط أنابيب للمرحلة االولى من م النفط 
 

 TP-945-2022 11 مناقصة

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار  138,004,394.899

 البحرين طار شركة م

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

  241,632.240 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

البحرين  بمطارالخاصة  MICROSOFT ENTERPRISEتجديد اتفاقية   الطيران 
  الدولي  
 

 RFP/BAC/2022/28 1 مناقصة

  69,194.400 
 

ALTANAF ELECTRICAL ITEMS & 
LIGHTING COMPANY WLL 

1 
 

  SUPPLY OF AIRFIELD LAMPS الطيران 
 

 RFP/BAC/2022/23   2 مناقصة



   
 

 18 من 6 صفحة 
 

  41,200.000 
 

MEMAC OGILVY & MATHER. 1 
 

شركة  ل ات الفعالي وإدارة االبتكارتعيين وكالة لتوفير خدمات الدعاية، التسويق،  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 البحرينمطار 

 BAC/310/2019 3 تمديد

  92,900.000 
 

ASDAA PUBLIC RELATIONS 1 
 

  عالقات اإلعالمية واالتصاالت ت الخدما الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/BAC/2022/18 4 مناقصة

  106,600.000 
 

THALES BAHRAIN  1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  FACIAL RECOGNITION ACCESS CONTROL SYSTEM 
FOR BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/33394/2023 5 مناقصة

       ينار البحريني: مجموع الترسيات بالد 551,526.640

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

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

  283,039.400 
 

HOUSE OF TRAVEL 1 
 

 TC/0031/2019 1 مناقصة الة سفريات  تعيين وك الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  283,039.400

 شركة نفط البحرين 

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

  3,543,033.410 
 

MASAOOD JOHN BROWN 1 
 

رتبط بها من معدات  توربينات توليد الطاقة الغازية وما يلتوفير خدمات الصيانة  النفط 
  الدوران الميكانيكية الحرجة 

 

 T29548 (11) 1 مناقصة

  101,550.000 
 

OITS INDUSTRIAL SERVICES WLL 1 
 

  LLPHي ستبدال الفورالتوفير محرك ا النفط 
 

 Q55429(58) 2 مناقصة

  258,719.536 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 1 
 

 PURCHASE AGREEMENT FOR SUPPLY OF KITCHEN النفط 
CABINETS. 

 Q50611 (19) 3 مناقصة

  121,754.936 
 

NEWTECH INTERNATIONAL 1 

  183,368.464 
 

VALVETECH LLC 2 

  : ع (د.ب.)جمومال 305,123.400
 

  توفير خدمات الحماية الكاثودية المتخصصة  ط النف
 

 T29584(11)  4 ةمناقص

  6,000.000 
 

AL MOAYYED SECURITY 1 
 

 T180069 (24) 5 تمديد من محطات تزويد الوقود والخدمات  تجميع النقود الخدمات والمزايدات واالستثمار

  14,500.000 
 

KHALED A.LATIF ELECTRICAL 
CONSTRUCTION 

1 
 

 UTILITIES COORDINATOR FOR BAPCO النفط 
MODERNIZATION PROGRAM (BMP) 

 TB/33426/2023 6 تجديد

  2,583,202.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 
 

 T180140(65) 7 أمر تغييري  خدمات الصيانة الروتينية وتوقيف الوحدات  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  2,583,202.000 
 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL 
SERVICES - STS 

1 
 

 T180140(65) 8 أمر تغييري  حدات الروتينية وتوقيف الوخدمات الصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  2,583,202.000 
 

MECHANICAL CONT & SERVICES 
CO - MCSC 

1 
 

 T180140(65) 9 أمر تغييري  لوحدات وقيف االروتينية وت خدمات الصيانة الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 18 من 7 صفحة 
 

  2,583,202.000 
 

AHMED MANSOOR ALAALI 1 
 

 T180140(65) 10 أمر تغييري  حدات الروتينية وتوقيف الوخدمات الصيانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  103,400.000 
 

IPCOS NV 1 
 

 PROVISION OF ADVANCED PROCESS CONTROL النفط 
SERVICES. 

 T54639 (58) 11 مناقصة

  55,648.000 
 

ٍSOLIDARITY BAHRAIN - AL AHLIA 
INSURANCE CO (SOLIDARITY) 

1 
 

ستثمارواال والمزايدات الخدمات  DIRECTORS & OFFICERS LIABALITY INSURANCE مناقصة T56217 (19)  12 

       يني: مجموع الترسيات بالدينار البحر 14,720,782.346

 تمكين

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ار بحريني دين عمالت أخرى 

  1,700.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

 LF-186 1 تمديد خدمة نقل لموظفي تمكين يدات واالستثماروالمزا الخدمات

  37,400.000 
 

ROLLS SUPPLY TRADING 1 
 

  يد تمكينتجدتوريد مواد لمشروع  المواد والمعدات 
 

 LF-199 2 مناقصة

  5,100.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

 LF-186 3 تمديد في تمكينخدمة نقل لموظ مارايدات واالستثالخدمات والمز

  689,061.500 
 

SAUDI NATIONAL INSURANCE CO 1 
 

  كينتم خدمات التأمين الصحي لموظفي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 LF-204 4 مناقصة

  29,040.000 
 

PERCEPTIONS MEDIA 1 
 

  مكينوكيل عالقات عامة لت الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 LF-202 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  762,301.500

 طيران الخليج 

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

  376,639.000 
 

SABRE GLOBAL TECHNOLOGIES 
LIMITED 

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - SABRE 1212-1-14 تمديد-ITC 1 

  151,023.000 
 

SSP BAHRAIN W.L.L 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  PROVISION OF MEAL AND REFRESHMENT 
VOUCHERS TO TRANSFER PASSENGERS AT THE 

NEW BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 

 TB/29076/2020 2 مناقصة

  235,107.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE LLC. 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  LOUNGE SERVICES AT KING ABDULAZIZ 
INTERNATIONAL AIRPORT JEDDAH 

 BTB 3-2378-05-22 اقصةنم

  1,505,605.107 
 

EASTMAN CHEMICAL COMPANY  1 
 

 CONVERSION OF GULF AIR FLEET FROM MOBIL JET الطيران 
2 TO BPTO 2197 

 ITC 4-1102-11-12 مناقصة

  53,000.000 
 

ALMOAYYED INTERIORS 1 
 

 INTERIOR FIT-OUT WORKS OF GULF AIR FALCON مواد ومعدات
GOLD LOUNGE AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT FOR THE LOUNGE TOILETS & SHOWER 
AREA. 

 TB/33337/2022 5 مناقصة

  60,997.000 
 

DAR AKHBAR AL KHALEEJ PRESS 
CO 

1 
 

  تسويق تعيين دور طباعة ل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 BTB 6-2386-07-22 مناقصة



   
 

 18 من 8 صفحة 
 

  67,298.000 
 

REPHOUSE 1 
 

 SELECTION OF PASSENGER SALES AGENT (GSA) IN الطيران 
ITALY 

 ITC 7-1021-4-12 تمديد

  97,379.000 
 

RENACENS SISTEMAS SL 1 
 

 BTB 8-2369-04-22 مناقصة  3D VR CABIN AND SEATS MAPS الطيران 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,547,048.107

 تالمنازعا ين لتسوية غرفة البحر

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني دينار بحري عمالت أخرى 

  6,263.400 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

 BCDR-01-2019 1 تمديد لنزاعاترين لتسويه اوظفي غرفة البح تأمين الصحي لمال الخدمات والمزايدات واالستثمار

       حريني: دينار البرسيات بالمجموع الت 6,263.400

 االقتصاديةنمية مجلس الت

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

  601,600.000 
 

MEDIA INTERNATIONAL SERVICES 1 
 

 TB/24561/2017 1 دتجدي العالمية CNN التعاقد مع الوكيل المعتمد والحصري لقناة الـ تثمارالخدمات والمزايدات واالس

  200,000.000 
 

BAHRAIN FINTECH BAY 1 
 

 TB/32699/2022 2 مناقصة   BAHRAIN FINTECH BAYرعاية مركز   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       : ات بالدينار البحرينيالترسيمجموع   801,600.000

 مجلس النواب

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  ع االقط  # الفائز  طاء الع دينار بحريني  عمالت أخرى 

  44,207.900 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

  PALO ALTOتطوير غرف المزودات استبدال الجدار الناري لنظام  المواد والمعدات 
 

 Nuwab Public 5 2022 1 مناقصة

  95,126.343 
 

OLIVE GREEN CONTRACTING 1 
 

  الجتماعاتصيانة قاعات ا رثماالخدمات والمزايدات واالست
 

 Nuwab Public 6/2022 2 مناقصة

  631,103.000 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

 NUWAB Public /1/2022 3 اقصةنم   توفير خدمة التأمين الصحي لمنتسبي األمانة العامة وعوائلهم  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       ني: بالدينار البحري مجموع الترسيات 770,437.243

 الصحية األولية لرعاية مراكز ا

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

  75,174.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

 PHC/104/2022 1 مناقصة الرعاية االولية   المرافقة بمراكز واألجهزة سناناأل سي جميع كرا صيانة المواد والمعدات 

  81,378.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

 TB/33257/2022 2 تجديد   2023للعام خدمات التنظيفات بمراكز الرعاية الصحية األولية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  267,300.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

 TB/33257/2022 3 تجديد   2023للعام لرعاية الصحية األولية فات بمراكز ا التنظيخدمات  الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 18 من 9 صفحة 
 

  342,071.400 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

 TB/33257/2022 4 تجديد   2023للعام الصحية األولية ز الرعاية يفات بمراكخدمات التنظ ستثمارمزايدات واالالخدمات وال

  27,720.000 
 

BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL 

1 
 

رة من مراكز الرعاية الصحية  توفير خدمات نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخط  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  ةاألولي
 

 PHC/103/2022 5 مناقصة

  34,640.000 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

رقة  متف أماكنصغيرة في اجهزت تعقيم  10واجهزة اسنان  6توريد وتركيب  المواد والمعدات 
  بمراكز الرعاية االولية

 

 PHC/107/2022 6 مناقصة

  12,210.000 
 

A.A CAR RENTAL CO.W.L.L 1 
 

 PHC AGR 003/2022 7 تمديد رعاية الصحية األوليةسواق لمراكز ال   10توفير  ايدات واالستثمارالخدمات والمز

       : مجموع الترسيات بالدينار البحريني 840,493.400

 دانات - واألحجار الكريمة  رين للؤلؤمعهد البح

 # قم المناقصة ر النوع  الموضوع  اع القط  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  64,860.000 
 

HOLITION LTD 1 
 

  خدمات استشارية في مجال التسويق  مات والمزايدات واالستثمارخدال
 

 TB/001/2022 1 مناقصة

       : الدينار البحرينيمجموع الترسيات ب 64,860.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

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

  392,700.000 
 

DESIGN CREATIVE W L L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  بن علي ي منزل الشيخ عيسى أعمال تنفيذ تطوير المعرض الدائم ف
 

 TB/33142/2022 1 مناقصة

EUR 183,000.000 89,853.000* 
 

LA BIENNALE DI VENEZIA 1 
 

 TB/33025/2022 2 مناقصة م 2022دقية لعام المشاركة في معرض بينالي البن الخدمات والمزايدات واالستثمار

  350,936.000 
 

DESIGN CREATIVE W L L 1 
 

 3 2022-9س مناقصة تنفيذ العروض والهندسة الداخلية لبيتي الغوص والعلوي  ارواالستثم  المزايداتالخدمات و

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  833,489.000

 لمعارضاوهيئة البحرين للسياحة 

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

  70,090.000 
 

ANSARI ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )واإلشرافالتصميم ( المنامة تطوير سوق
 

 BTEA 240/2022 1 مناقصة

  70,884.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

  معارض لمركز البحرين العالمي لل  والمخصصتوفير خدمة االنترنت المباشر  المواد والمعدات 
 

 BTEA/265/2022 2 مناقصة

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  140,974.000
 
 

 

 
 



   
 

 18 من 10 صفحة 
 

 والماءهيئة الكهرباء 

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

  37,666.000 
 

ISKRAEMECO MIDDLE EAST FZE 1 
 

  خادم الخلفيةعدادات الكهرباء الذكية مع  لمحمول لتكوينلهاتف اتطبيق ا المواد والمعدات 
 

 PP-EDD 1-211-2022 مناقصة

  24,186.600 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 RP-FRSD 2-156-2018 تمديد والماء لكهرباء لرئيسي لهيئة ا صيانة المبنى ا الخدمات والمزايدات واالستثمار

  149,615.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 TB/31255/2021 3 تمديد عة لهيئة الكهرباء والماء دات التكييف بالمكاتب والمحطات التابصيانة أجهزة ومع المواد والمعدات 

  139,990.584 
 

ORACLE  1 
 

واالستثمار والمزايدات ماتالخد  ORACLE LICENSES - FOR GRIRDSTREAM AIM 
SYSTEM 

 TB/31560/2022 4 دتجدي

  24,053.333 
 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L. 1 
 

 DPI-FRSD 5-234-2022 تمديد هيئة بسواق مركبات خفيفة  د التزوي الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 483,895.500 182,912.499* 
 

SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA 

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES 6 184/2009/6000 تجديد 

  149,609.190 
 

INFRASHORE MECHANICAL 1 
  

والمعدات  مواد لا  DI PIPES & ACCESSORIES 
 

 PT/CSD/MM/2022/111  7  مناقصة

  94,478.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

1 
  

والمعدات  المواد   LV ATS PANELS 
 

 PT/CSD/MH/2022/079  8  مناقصة

  380,000.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
  

ت واالستثمارالخدمات والمزايدا  الشبكة الذكية لعدادات المياه  استكمالمشروع    TB/33440/2023  9  مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,182,511.210

 ومة اإللكترونيةهيئة المعلومات والحك

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

  76,329.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

الستثماروا والمزايدات الخدمات  CAMUNDA مناقصة TB/33184/2022 1 

  109,607.000 
 

BATELCO 1 
 

  بين هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية ومراكز  MPLSالمباشر ربط خدمة ال الخدمات والمزايدات واالستثمار
 البيانات المحلية الحكومية

 TB/33510/2023 2 مناقصة

       : موع الترسيات بالدينار البحرينيمج 185,936.000

 هيئة تنظيم االتصاالت 

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

  625,236.000 
 

 1 مركز إدارة السيولة المالية
 

 TB/33335/2022 1 تجديد في منطقة السيف ايجار مقر هيئة تنظيم االتصاالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

  4,290.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  DEDICATED INTERNET ACCESS SERVICES  تجديد TB/33344/2022 2 

       الدينار البحريني: مجموع الترسيات ب 629,526.000



   
 

 18 من 11 صفحة 
 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  3,212.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  عمل في هيئة جودة التعليمدمات تقنية المعلومات عن طريق توفير موظفين للخ  ثمارالخدمات والمزايدات واالست
  والتدريب 

 

 BQA/DHF/2020/01   1 تمديد

       موع الترسيات بالدينار البحريني: مج 3,212.000

 إلسكان والتخطيط العمرانيوزارة ا

 # مناقصة قم ال ر النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  4,561,751.000 
 

MOAHMMED A MOHSIN AL KHARAFI 
& SONS 

1 
 

 واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT PHASE 1 - 
INFRASTRUCTURE WORK 

- KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 SP/08/14 1 أمر تغييري 

  124,708.000 
 

GULF BUSINESS MACHINES B.S.C 
(C) 

1 
 

ءات واالستشارات  اإلنشا
 الهندسية 

ة لدعم  منحة دولة الكويت الشقيقة خدمات استشاري -برنامج التنمية الخليجي 
 وزارة االسكان 

 TB/26303/2018 2 تجديد

  150,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

سكنية التابعة للوزارة، والخدمات ذات الصلة، واألعمال  الوحدات ال صيانة
  العقد)" A(" البحرينالمرتبطة بها في مواقع مختلفة في 

 

 HP/03/20 3 تمديد

  1,399,000.000 
 

WESTERN BAINOONA GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

البنية التحتية في  ر خدماتدق لممموقع وحفر الخناألولية لتهيئة الاألعمال ا
  المرحلة الثانية (أ) من مشروع مدينة خليفة االسكاني في مملكة البحرين

 

 HP/09/21   4 مناقصة

       ينار البحريني: مجموع الترسيات بالد 6,235,459.000

 وزارة األشغال

 # ة قصلمنارقم ا النوع  ضوع المو  القطاع  # ئز العطاء الفا دينار بحريني  عمالت أخرى 

  563,494.825 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

ومدرسة سعد ابن أبي   ل الصيانة الشاملة لمدرسة يثرب اإلعدادية للبناتأعما
  وقاس االبتدائية للبنين

 

 BMD-22/0028 1 مناقصة

  331,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  تحويل شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة 
 

 SES-22/0028 2 اقصةمن

  822,280.027 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  للبنيننوية ناعية الثارسة الجابرية الصأعمال الصيانة الشاملة لمد
 

 BMD-22/0027 3 مناقصة

  236,944.531 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ارع الدير تحسين ش
 

 RDS-22/0072 (M) 4 مناقصة

  104,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0053 5 تمديد الصحي الصرف شبكات مياه ضخ لوصيانة محطات ال تشغيل

  108,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 هندسية ال

 SES-17/0053 6 تمديد رف الصحي تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الص 

  120,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

رات  الستشااإلنشاءات وا
 الهندسية 

 SES-17/0053 7 تمديد تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الصرف الصحي 



   
 

 18 من 12 صفحة 
 

  120,000.000 
 

 1 ي للصيانة والتعميرامس
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 لهندسية ا

 SES-17/0053 8 تمديد تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الصرف الصحي 

  120,000.000 
 

JAHECON 1 
 

شاءات واالستشارات  اإلن
 الهندسية 

 SES-17/0053 9 تمديد تشغيل وصيانة محطات الضخ لشبكات مياه الصرف الصحي 

  442,736.000 
 

AECOM MIDDLE EAST LIMITED 
FOREIGN BRANCHES COMPANY 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

في مناطق  عالجة مياه الصرف الصحي الم صميم شبكاتت الخدمات االستشارية ل
  مختلفة
 

 SES-22/0024 10 مناقصة

  106,731.549 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

االستشارات  اإلنشاءات و
 الهندسية 

 RDS-19/0021 11 أمر تغييري  أ  -وس) المرحلة األولى تحسين شارع ريا (أراد

  29,313.240 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

  خوادم صيانة ال واد والمعدات الم
 

 IT/CTSS/22/01 12 مناقصة

  42,900.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

  )2022 -2021عادة رصف الطرق (المقاولة الزمنية لرصف وإ
 

 RDS-19/0035 13 أمر تغييري 

  57,000.000 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اءات واالستشارات  اإلنش
 الهندسية 

  )2022 -2021المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (
 

 RDS-19/0035 14 أمر تغييري 

  104,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021الطرق (لرصف وإعادة رصف المقاولة الزمنية 
 

 RDS-19/0035 15 أمر تغييري 

  157,200.000 
 

UCO ENGINEERING W.L.L  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021لرصف وإعادة رصف الطرق (المقاولة الزمنية 
 

 RDS-19/0035 16 تغييري أمر 

  47,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

شارات  ءات واالست اإلنشا
 الهندسية 

  )2022 -2021منية لرصف وإعادة رصف الطرق (لة الزالمقاو
 

 RDS-19/0035 17 أمر تغييري 

  35,100.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021اولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (المق
 

 RDS-19/0035 18 تغييري أمر 

  21,500.000 
 

UNITED GULF ASPHALT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (
 

 RDS-19/0035 19 أمر تغييري 

  109,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 سية الهند

  )2022 -2021ق (ة رصف الطرالمقاولة الزمنية لرصف وإعاد 
 

 RDS-19/0035 20 غييري أمر ت

  80,000.000 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (
 

 RDS-19/0035 21 أمر تغييري 

  76,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO 1 
 

  اإلنشاءات واالستشارات 
 سية الهند

  )2022 -2021المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (
 

 RDS-19/0035 22 أمر تغييري 

  100,000.000 
 

UCO ENGINEERING W.L.L  1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
 الهندسية 

  )2022 -2021وإعادة رصف الطرق ( المقاولة الزمنية لرصف 
 

 RDS-19/0035 23 ري أمر تغيي

  155,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021( المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 
 

 RDS-19/0035 24 أمر تغييري 

  250,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 دسية الهن

  )2022 -2021الطرق ( دة رصف ولة الزمنية لرصف وإعاالمقا
 

 RDS-19/0035 25 أمر تغييري 



   
 

 18 من 13 صفحة 
 

  250,000.000 
 

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

1 
 

  )2022-2020( لتوريد األيدي العاملة لقطاع الطرق المقاولة الزمنية الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RDS-19/0032   26 أمر تغييري 

  6,516.740 
 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

   -مشروع تطوير بوليتكنك البحرين
 علإلشراف على تنفيذ المشرو  االستشاريةالخدمات 

 SPD-18/0008 27 تمديد

  292,713.850 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

  مشاريع الطرق  
االستشارية والتصاميم التفصيلية لتطوير مدخل مدينة عيسى الشمالي   لخدماتا

  تقاطع غاز البحرين
RDS-14/0068 

 RDS-14/0068 28 ري أمر تغيي

  183,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021نية / مقاولة الزمنية لألعمال المدال
 

 RDS-19/0036 29 أمر تغييري 

  100,000.000 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021مال المدنية / ألعالمقاولة الزمنية ل
 

 RDS-19/0036 30 أمر تغييري 

  116,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

ت  اإلنشاءات واالستشارا
 دسية الهن

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 31 أمر تغييري 

  318,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021 /المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 
 

 RDS-19/0036 32 أمر تغييري 

  183,500.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 33 أمر تغييري 

  477,500.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021الزمنية لألعمال المدنية / المقاولة 
 

 RDS-19/0036 34 أمر تغييري 

  136,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021ية لألعمال المدنية / منالزالمقاولة 
 

 RDS-19/0036 35 أمر تغييري 

  153,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  2022-2021الزمنية لألعمال المدنية / قاولة الم
 

 RDS-19/0036 36 أمر تغييري 

  60,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 37 أمر تغييري 

       نار البحريني: بالدي مجموع الترسيات 6,615,430.762

 وزارة التربية والتعليم 

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

  16,400.010 
 

SOURCE TRADING CENTER 1 

  9,822.450 
 

JASSIM AL MUTAWA SHOWROOM 2 

  جموع (د.ب.): الم 26,222.460
 

  لمدرسة المنامة الثانوية للبنات أثاث توفير المواد والمعدات 
 

 M/9/2022 1 مناقصة

       ني: حريينار البمجموع الترسيات بالد 26,222.460

 
 



   
 

 18 من 14 صفحة 
 

 وزارة التنمية االجتماعية 

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

  25,359.400 
 

FUTURE EXHIBITIONS & 
CONFERENCES 

1 
 

آل خليفة   هيم الميرة سبيكة بنت إبراتنظيم حفل جائزة صاحبة السمو الملكي ا الخدمات والمزايدات واالستثمار
  م والمعرض المصاحب للجائزة 2023لتشجيع األسر المنتجة 

 

 RFP/MOSD/2022/34 1 مناقصة

  5,197.920 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 
 

 RFP/MLSD/2020/2    2  تجديد  الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعيتوفير   والمعدات المواد 

  9,711.000 
 

GULF HEALTH SERVICES 1 
 

 RFP/MLSD/2020/2    3  تجديد  يمراكز الرعاية والتأهيل االجتماعتوفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور و  المواد والمعدات 

  128,609.664 
 

 1 مرفأ البحرين المالي 
 

 4  16/2006  تمديد  رة وزااستئجار ثالثة طوابق ومواقف سيارات لل  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  168,877.980

 وزارة الخارجية 

 # اقصة لمنم ارق النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  60,336.000 
 

 1 إلكنور سيدان 
 

 TB/29645/2020 1 تجديد البحرين في أنقرة  مملكة  إيجار مقر سكن سفير  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  45,252.000 
 

PINAR GOKMEN 1 
 

 TB/29679/2020 2 تجديد في أنقرة   كة البحرينإيجار مقر سفارة ممل والمزايدات واالستثمارالخدمات 

  368,880.000 
 

 1 األوقاف السنية
 

 TB/24811/2018 3 تجديد ارات بمبنى الهدايا بالزا  موقف للسي 120عدد استئجار  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  44,550.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND ADVERTISING  

1 
 

ة لحفل تخرج أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات  يب قاعتنسيق وترت والمزايدات واالستثمار الخدمات
 دبلوماسية  ال

 TB/33346/2022 4 مناقصة

  25,602.060 
 

NAFE IMMOBILIER GENEVE SA 1 

  22,512.000 
 

ALI BANKI 2 

  28,777.220 
 

 3 بن مفتاح مزاربي  السيد مزوغي بن عمران  

  26,500.000 
 

PAVILION RESIDENCE 4 

  108,870.000 
 

ERY NORTH TOWER RHC TENANT 
LLC 

5 

  66,694.800 
 

RIVER VIEW HOLDING LLC 6 

  38,084.800 
 

LA VIE APARTMENT 7 

  16,527.170 
 

ALLOD 8 

  62,106.730 
 

NORONHA IMOB 9 

كن أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج (دون  جار لسعقود اإلي ت والمزايدات واالستثمارالخدما
 ؤساء البعثات)ر

 TB/30088/2021 5 قصةمنا



   
 

 18 من 15 صفحة 
 

  ع (د.ب.): المجمو 395,674.780
 

  46,560.000 
 

 1 عاطف عوض أحمد الجزائري  
 

 TB/33360/2023 6 ةمناقص األردنية الهاشمية المملكةسكن سعادة السفير في   والمزايدات واالستثمار الخدمات

      ترسيات بالدينار البحريني: موع المج 961,252.780
 

 

 وزارة الداخلية 

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

  126,660.160 
 

FATHOM MEDIA 1 
 

  األفراد عن األمن السيبراني   مشروع الحملة الوطنية لتوعية الستثمارالخدمات والمزايدات وا
 

 1 01/2022 قصةمنا

  9,696.720 
 

 1 لسياحة (بسمة)شركة البحرين للخدمات وا
 

 TB/33317/2022 2 تجديد تنظيف مبنى المحافظة الشمالية المزايدات واالستثمارالخدمات و

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 136,356.880

 وزارة الصحة 

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

  30,685.500 
 

GENERAL MEDICAL 1 

  429,187.280 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 2 

  ب.): المجموع (د. 459,872.780
 

 TB/33133/2022 1 مناقصة مواد ومحاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيسي  ت المواد والمعدا 

  572,634.425 
 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL 
GAS PLANT 

1 
 

 MOH/014/2017 2 تجديد تزويد غازات طبية   المواد والمعدات 

  39,927.910 
 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING 
EST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  أعمال ترميم لصيدلية في مستشفى الطب النفسي 
 

 MOH/105/2022 3 مناقصة

  307,783.368 
 

 1 الرحمن الحواس حمد صالح عبدمؤسسة 
 

  توفير مواد مخزنة   المواد والمعدات 
)SURGICAL DISPOSABLE GOWNS( 

 TB/33197/2022 4 مناقصة

  25,410.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MOH/187/2003 5 دتجدي EXISTING OLMS SYSTEM صيانة نظام

  221,534.160 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN WLL 1 
 

  توفير مادة مخزنة   المواد والمعدات 
RISDIPLAM 60 MG POWER FOR ORAL SOLUTION   

 TB/32716/2022 6 مناقصة



   
 

 18 من 16 صفحة 
 

  85,125.600 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

1 

  44,330.328 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  1,235.682 
 

CIGALA GULF MEDICAL 3 

  61,654.208 
 

GULF PHARMACIES & GENERAL 
STORE 

4 

  2,593.080 
 

 5 سط للتجارة ؤة األولؤل

  48,773.340 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  274.050 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 7 

  359.100 
 

AUDIO TECHNOLOGIES 8 

  (د.ب.): موع ج الم 244,345.388
 

صحة  س الواألذن والحنجرة من خالل مجلالشراء الموحد لمناقصة لوازم األنف  دمات والمزايدات واالستثمارالخ 
 لدول مجلس التعاون 

 GHC/04/2020 7 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,871,508.031

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لعطاء الفائز ا دينار بحريني  خرى أعمالت  

  113,677.200 
 

 1 شيخ عبدالرحمن المهزع  مد ال المالك/ محمد أح 
 

 TB/16991/2013 1 تجديد استئجار مبنى لمعهد الدراسات القضائية والقانونية الخدمات والمزايدات واالستثمار

  34,396.670 
 

GULF COMPUTER SERVICES 1 
 

 2  2022-2 اقصةمن آالت التصوير لمختلف أنواع من   وأحبارتوفير أحبار للطابعات   المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  148,073.870

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

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

  24,948.000 
 

S&P DOW JONES INDICES 1 
 

األسهم الخاصة بالسوق   وبياناتتقديم خدمة االطالع على مؤشرات أسعار  الستثمارالخدمات والمزايدات وا
 حدة االمريكيةالمت والوالياتالخليجية 

 TB/22495/2016 1 تمديد

  5,614.290 
 

MSCI LIMITED 1 
 

 TB/25606/2018 2 تجديد خدمة قراءة مؤشرات االسواق العالمية تقديم ات واالستثمارزايدمالخدمات وال

  10,977.120 
 

BLOOMBERG FINANCE  1 
 

 TB/23877/2017 3 جديدت BLOOMBERG FINANCEتجديد التعاقد مع شركة  والمزايدات واالستثمار الخدمات

  58,352.800 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 TB/29652/2020 4 تجديد EXCEL4APPSتقديم خدمات الدعم والمساندة لبرمجيات  اروالمزايدات واالستثم ماتدالخ 

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات  99,892.210

 
 



   
 

 18 من 17 صفحة 
 

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ار بحريني دين عمالت أخرى 

  117,899.760 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

 TB/30995/2021 1 تجديد يران المدني تقديم خدمات االتصال لشؤون الط مارالخدمات والمزايدات واالستث

  20,000.000 
 

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 TB/31289/2021 2 تجديد أرصدة آالت التخليص البريدي  المواد والمعدات 

  1,000.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

 TB/31289/2021 3 تجديد لتخليص البريدي ا أرصدة آالت  المواد والمعدات 

  35,461.800 
 

MANTECH COMMERCIAL SERVICE 
W.L.L 

1 
 

  الجديد  واالتصاالت توريد شاشات ونظام الفتات لمبنى وزارة المواصالت  المواد والمعدات 
 

 MTT/ISD/04/2022 4 ةاقصمن

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  174,361.560

 شئون اإلعالم وزارة

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

  62,175.713 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 MIA/9/2016 1 تمديد الصيانة والدعم الفني والتقني  ماتخد ير مشروع توف الخدمات والمزايدات واالستثمار

USD 24,787.980 9,369.856* 
 

PRIMCAST 1 
 

 TB/30478/2021 2 تجديد خدمة البث لتطبيقات األجهزة الذكية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  33,924.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

البحرين الفضائية على القمر الصناعي  ات  قنولبث )  GMPLSي (توفير وصلت المواد والمعدات 
EUTELSAT 8  

 

 INFO/G10/2022 3 مناقصة

  358,850.000 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ندسية اله

توفـيـر، تركـيـب وتوصيـل مولـدات كـهـربائيـة وقاطع كهرباء اوتوماتيكي شامال  
  رة شؤون االعالم وزامع االنشائية بمج  األعمال

 

 INFO/G5/2022   4 مناقصة

  62,250.470 
 

GLORIOUS CONTRACTING AND 
LANDSCAPING CO W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  اإلذاعية   لألستوديوهاتلمحاذي إنشاء وتأثيث مكاتب إدارية تخدم المبنى ا أعمال
 

 INFO/G6/2022   5 مناقصة

  791,663.250 
 

 1 كة العالميةلشرا
 

 TB/33226/2022 6 مناقصة 2023ات الرياضية لعام  للفعالي التلفزيونيخدمات النقل  مزايدات واالستثمارالخدمات وال

  6,304.040 
 

PEBBLE BEACH SYSTEMS 1 
 

 TB/20092/2014 7 تمديد م الفني  خدمات الصيانة والدع  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  4,324,000.000 
 

 1 المؤسسة العربية لالتصاالت عربسات 
 

 ضائي على القمر الصناعي (عربسات)  حيز ف  ئجاراست الخدمات والمزايدات واالستثمار
 الفضائية   ) لبث باقة قنوات تلفزيون البحرين4(عربسات بدر 

 TB/19358/2014 8 تجديد

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار  5,648,537.329

 وزارة شئون البلديات والزراعة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  طاء الع دينار بحريني  عمالت أخرى 

  206,376.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 MUN/ISD/02/2016   1 تمديد تزويد األيدي العاملة المتخصصة بتقنية المعلومات زايدات واالستثمارالخدمات والم



   
 

 18 من 18 صفحة 
 

  827,904.000 
 

 1 وشنز  شركة سيكيورتي سل 
 

  لشؤون البلديات  نأمفير حراس تو الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MUN-HR-02-2022-M1 2 مناقصة

  362,527.000 
 

AECOM MIDDLE EAST LIMITED 
FOREIGN BRANCHES COMPANY 

1 
 

  لمشروع رمالاآلثار البيئية  خدمات استشارية لتقييم  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MUN-AGR-20-2022-23 3 مناقصة

  283,784.878 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

االستشارات  اإلنشاءات و
 الهندسية 

-MUN-CMS-P-21-2022 ناقصةم تجميل تقاطع سار  
M1 

4 

  74,992.500 
 

AL NOSAIF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

 MUN/CMS/12/2016 5 تمديد مجنزرات جديدة لمدفن عسكر  3تزويد وتشغيل  ستثماروالمزايدات واال الخدمات

  310,016.980 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

 MUN/MM/A20/2022 6 مزايدة  يونيبول في محافظة المحرق 4تأجير وتشغيل وصيانة  ارالخدمات والمزايدات واالستثم

  98,707.002 
 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 1 
 

 MUN/DP/89/2022 7 مناقصة مجنزرات جديدة لمدفن عسكر  3 تزويد وتشغيل الخدمات والمزايدات واالستثمار

       نار البحريني: مجموع الترسيات بالدي 2,164,308.360

 وزارة شئون الشباب 

 # صة رقم المناق لنوع ا لموضوع ا القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  -42,244.092 
 

EXCEED IT SERVICES 1 
 

  معلوماتتوريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية ال دات واالستثمارايالخدمات والمز
 

 RFPMYS15/2021   1 أمر تغييري 

  494,279.704 
 

FAST AND SAFE MAINTENANCE 
SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ية دسالهن

  الشمالية لة باب السهإنشاء مركز تمكين ش
 

 RFPMYS/11/2022 2 مناقصة

  607,050.000 
 

RP INTERNATIONAL HOLDING CO. 
WLL 

1 
 

 TB/13145/2010 3 تجديد بنى لالستخدامات المكتبيةاستئجار وتهيئة م دات واالستثمارالخدمات والمزاي

       بحريني: المجموع الترسيات بالدينار  1,059,085.612
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


