
 
 

   
 

 11 من 1 صفحة
 

 

   

 

     

            
 تقرير الترسيات الشهري   

 

    

            
 31/07/2022 

 

 إلـى: 
 

 من:      01/ 2022/07 
 

 

   

         
            

 ال��كة القابضة للنفط والغاز 

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

  1,319,638.600 
 

LAZARD 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

وع مها  ا��ستشارات المالية ا��ستراتيجية لم�� 
   لل��كة القابضة للنفط والغاز

 RFP/NGH/2022/03 1 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,319,638.600

 المؤسسة الوطنية لحقوق ا��نسان 

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

  43,450.065 
 

SAUDI NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

التأمين الصحي لموظفي المؤسسة الوطنية  
 لحقوق ا��نسان 

 TB/01/2019 1 مناقصة 

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات   43,450.065

 بورصة البحرين 

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

  29,940.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 TB/22564/2016 1 تجديد  عقد ا��يجار السنوي لمقر مركز استمرارية العمل 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  29,940.000
 
 
 
 



 
 

   
 

 11 من 2 صفحة
 

 

 
 
 
 

 تمكين 

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

  1,302,188.585 
 

 1 غرفة تجارة وصناعة البحرين 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

الطوابق لمكاتب صندوق  استئجار عدد من 
 (تمكين) العمل

 TB/23994/2017 1 تجديد 

  8,500.000 
 

ALSADIQ TRANSPORT 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 LF-186 2 تمديد  توفير خدمة نقل لموظفي تمكين 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,310,688.585

 ��كة بابكو للتزويد  

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

  1,455,717.713 
 

POULLAIDES CONSTRUCTION 
CO 

1 

 

 ,Request for Proposal for Decommissioning النفط 
Demolition and Constructing of Bapco Retail 

Company Service Station at Hamad Town 
Roundabout 02 

 

 TB21011 1 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,455,717.713

 ��كة تطوير للبترول 

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

  614,193.480 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

 MAINTENANCE AND REPAIR OF SDMO النفط 
ENGINES AND CUMMINS STANDBY 

GENERATORS 
 

 TP-651-2020   1 مناقصة 

  202,500.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

-PROVISION OF INTERNAL AUDIT CO النفط 
SOURCING SERVICE ARRANGMENT 

 TP-899-2022 2 مناقصة 

  379,399.647 
 

RAMSGATE ENGINEERIN G INC 1 
 

 SUPPLY OF STEAM SPLITTERS النفط 
 

 TP-833-2021 3 مناقصة 

  510,793.000 
 

TEBODIN MIDDLE EAST 1 
 

 TP-334-2018 4 تمديد  توفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة   النفط 

  301,560.000 
 

CMS (UAE) LLP  1 
 

 PROVISION OF EXTERNAL LEGAL SERVICES النفط 
AND SPECIALIST OIL AND GAS 

CONSULTANCY  

 TP-744-2021   5 مناقصة 



 
 

   
 

 11 من 3 صفحة
 

 

USD 15,193,410.810 5,743,109.286* 
 

BAKER HUGHES TRADING 
COMPANY 

1 

USD 28,030,014.150 10,595,345.349* 
 

NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN  

2 

USD 44,458,662.360 16,805,374.372* 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS 
S.A 

3 

  المجموع (د.ب.): 33,143,829.007
 

 توفير رؤوس حفر ا��بار  النفط 
 

 TP-821-2021   6 مناقصة 

  89,519.590 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF ENGINEERED TECHNICAL النفط 
PRODUCTS ELEMENT FILTER 

 TP-907-2022 7 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  35,241,794.724

 ��كة مطار البحرين 

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

  420,000.000 
 

BEYON SOLUTIONS W.L.L 1 
 

دعم وصيانة معدات تخزين الشبكة وشبكة التخزين   الطيران 
)SAN (  مطار البحرين  ب في مبنى المسافرين

 الدولي 
 

 RFP/BAC/2022/12 1 مناقصة 

  913,146.300 
 

KONE 1 
 

 Annual Maintenance Contract of HVTS الطيران 
equipment at Bahrain International Airport 

 RFP/BAC/2022/08 2 مناقصة 

  165,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

 BIA VMware Production Support Renewal الطيران 
for 3 Years 

 

 RFP/BAC/2022/07 3 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,498,146.300

 البحرين القابضة ��كة ممتلكات  

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

  1,954,779.000 
 

SAUDI NATIONAL INSURANCE 
CO 

1 

 

والمزايدات الخدمات  
 وا��ستثمار 

GROUP MEDICAL & LIFE INSURANCE 
 

 RFP-BMHC-003-2022 1 مناقصة 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,954,779.000
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
 

 11 من 4 صفحة
 

 

 ��كة نفط البحرين 

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

  68,808.000 
 

EMERSON FZE 1 
 

 Supply of Spares for HUB 1 T&I ا النفط
Supply of Fisher Control Valve Spares 

 TB/32170/2022 1 مناقصة 

  63,600.000 
 

ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL 

1 

 

توفير خدمات الصيانة ل��بواب ا��وتوماتيكية   النفط 
 المنزلقة 

 

 T30114 (43)   2 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  132,408.000لق

 طيران الخليج 

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

  47,526.000 
 

GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION 

1 

 

 RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE الطيران 
AGREEMENT AT KING ABDULAZIZ 

INTERNATIONAL AIRPORT - JEDDAH 

 TB/24101/2017 1 تجديد 

  58,356.000 
 

BOOKING.COM 1 
 

 RENEWAL OF BOOKING.COM (ONLINE الطيران 
HOTEL BOOKING PLATFORM) 

 TB/27982/2019 2 تجديد 

  89,208.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 BTB 3-1923- 01-19 أمر تغييري  SUB-CONTRACTING OF IT RESOURCES الطيران 

  1,240,363.000 
 

SRI LANKA AIRLINES LIMITED 
(UL) 

1 

 

 GROUND HANDLING SERVICES AT الطيران 
COLOMBO (CMB) AIRPORT 

 TB/22959/2016 4 تجديد 

  129,132.000 
 

KUWAIT AIRWAYS CO 1 
 

الدعم الفني والصيانة ��سطول الطائرات في مطار   الطيران 
 الكويت  –الكويت الدولي  

 BTB 5-1934- 02-19 مناقصة 

  91,483.000 
 

LONDON HEATHROW 
MARRIOTT HOTEL 

1 

 

 المملكة المتحدة   -سكن الطاقم في لندن الطيران 
 

 BTB 6-2246- 01-21 تمديد 

  79,069.000 
 

AI SERVICES LIMITED 1 
 

 Ground Handling and Cargo service at Gao الطيران 
International Airport 

 TB/32159/2022 7 مناقصة 

  151,687.000 
 

TUI Malaysia International 
Holidays 

1 

 

 TB/32265/2022 8 مناقصة  Gulf Air Holidays Service Provider الطيران 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,886,824.000
 
 
 
 

 



 
 

   
 

 11 من 5 صفحة
 

 

 مجلس النواب 

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

  14,520.000 
 

AL AMTHAL FOR 
CONSULTANCY & SOFTWARE 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 TB/32368/2022 1 تجديد  عقد انتداب خبير لنظام ا��مثل مقيم 

      البحريني: مجموع الترسيات بالدينار   14,520.000
 

 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

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

  32,656.800 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 TB/31836/2022 1 مناقصة    ArcGIS  رخصة��اء 

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات   32,656.800

 هيئة البحرين للثقافة وا��ثار 

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

  9,000.000 
 

AL FATEH REAL ESTATE 
COMPANY S.P.C. 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

ا��تصال توفير مواقف السيارات لموظفي إدارة 
 والترويج في مبنى باب البحرين 

 TB/28128/2019 1 تجديد 

  232,320.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

توفير خدمات تنظيفات لعدد ث��ث مباني تابعة  
 لهيئة البحرين للثقافة وا��ثار 

 

 J1/2020   2 تجديد 

  6,622.000 
 

AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING  

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

صيانة عنا�� مركز المعلومات الرئي�� في هيئة  
 البحرين للثقافة وا��ثار 

 TB/32036/2022 3 تجديد 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  247,942.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
 

 11 من 6 صفحة
 

 

 والمعارض هيئة البحرين للسياحة  

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

  136,620.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND 
ADVERTISING  

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 

 2022فعاليات سوق المنامة  
 

 BTEA 227/2022 1 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  136,620.000

 وزارة شؤون الكهرباء والماء 

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

  0.023 
لكل كيلو واط  

 لكل ساعة 
 

ALPHA GENERATIONS W.L.L.  1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

ميغاوات من أنظمة 2.5 تركيب قدرة �� تقل عن  
الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء  
على أسطح المباني وفي مواقف السيارات بوزارة  

 العمل والتنمية ا��جتماعية 
 

 SEA/NREAP/MLSD/P2/2021 1 مناقصة 

  0.021 
لكل كيلو واط  

 لكل ساعة 
 

ALPHA GENERATIONS W.L.L.  1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

ميغاوات من أنظمة     5تركيب قدرة �� تقل عن  
الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء  
على أسطح المباني وفي مواقف السيارات بوزارة  

 التربية والتعليم 
 

 SEA/NREAP/MOE/P3/2021 2 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  0.044 لكل كيلو واط لكل ساعة

 هيئة الكهرباء والماء 

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

  20,890.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

��اء قطع غيار ��نظمة العكس بالمحطات الفرعية   والمعداتالمواد 
 لنقل الكهرباء 

 

 PP-ETD 1-065-2022 مناقصة 

  141,362.000 
 

TESTHOUSE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

إجراء ا��ختبارات ال��زمة للتحقق من دقة وس��مة 
 برنامج الفوترة  

 TB/30260/2021 2 مناقصة 

  135,000.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 TB/31424/2021 3 مناقصة  SIM CARDS��اء وحدة بطاقة بيانات 

  46,046.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

نقل وقود الديزل إلى محطة حوار ��نتاج الكهرباء   المواد والمعدات
 سنوات.  3والماء بجزر حوار لمدة 

 RP-EPD 4-106-2018 تمديد 

  40,963.000 
 

ALMOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

والمعدات المواد   REPLACEMENT OF 48V DC CHARGER 
SYSTEMS (PHASE 1) 

 

 PP-ETD 5-018-2022 مناقصة 



 
 

   
 

 11 من 7 صفحة
 

 

  51,397.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 

 

والمعدات المواد   REPLACEMENT OF GPS RECEIVERS IN PACIS 
ICS SUBSTATIONS 

 

 PP-ETD 6-064-2022 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  435,658.000

 ا��لكترونية هيئة المعلومات والحكومة  

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

  52,800.000 
 

FAKHROO IT SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 ) ITSMنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (
 

 iGA/2020/09 1 تجديد 

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع   52,800.000

 وزارة ا��شغال 

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

  307,128.215 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

ا��عدادية  أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة 
 للبنات ومدرسة اليرموك ا��بتدائية للبنين 

 

 BMD – 22/0008 1 مناقصة 

  479,359.820 
 

ALMOAYYED CONTRACTING 
W.L.L. 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المحرق التجارية  
 الثانوية للبنين ومدرسة الخوارزمي ا��بتدائية للبنين 

 

 BMD – 22/0011 2 مناقصة 

  917,961.109 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

انشاء شبكة ال��ف الصحي في منطقة البسيتين  
 (المرحلة الثانية)   228مجمع   –

 

 SES-20/0030 3 مناقصة 

  207,053.487 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة حليمة السعدية 
 ا��عدادية للبنات 

 

 BMD – 22/0005 4 مناقصة 

  220,607.355 
 

 1 عبد الهادي العفو
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

  107رصف الطريق رقم    –  901الرفاع: مجمع 
 والطرق المحيطة 

 

 RDS-21/0001 5 مناقصة 

  730,287.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & 
BUILDING CONTRACTING 

1 

 

 RDS-21/0096 6 مناقصة    م��وع تأجير أعمال التسوية في قرية القدرة المواد والمعدات

  929,951.500 
 

ZOHAL CONSTRUCTION LTD 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

الرئي�� لخفض ا��عباء  م��وع بناء الخط 
الهيدروليكية على شبكة ال��ف الصحي في  

 ) SANAD INTERCEPTORمنطقة سند ( 
 

 SES-19/0004 7 مناقصة 



 
 

   
 

 11 من 8 صفحة
 

 

  248,375.182 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

انشاء مداخل ومواقف سيارات إلى الواجهة البحرية  
 1027في قرية كرزكان مجمع 

 

 RDS-21/0119 8 مناقصة 

  140,750.943 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

لمحطات ضخ   تشغيل وصيانة وإدارة نظام سكادا 
مياه ال��ف الصحي المعالجة ومركز توبلي  

 لمعالجة مياه ال��ف الصحي 

 SES-18/0026 9 تجديد 

  1,484,548.455 
 

DOWNTOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

توصيل شبكة ال��ف الصحي في منطقة الز��ق 
 1056بمجمع رقم:  

 

 SES-21/0015 10 مناقصة 

  389,943.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION 
& BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

توصيل شبكة ال��ف الصحي في منطقة مدينة  
 1205حمد مجمع  

 

 SES-21/0036 11 مناقصة 

  48,960.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

الخدمات   -م��وع مركز ا��قامة الطويلة بالمحرق  
 ا��ستشارية والدراسات  

 SP-2013-4 12 أمر تغييري 

  170,000.000 
 

EURO GROUP FOR 
ENGINEERING CONSULTANCY 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

ا����اف على تنفيذ م��وع تطوير تقاطع طريق  
الشيخ خليفة بن سلمان مع طريق الشيخ عي�� بن  

 سلمان  

 RDS-17/0040 13 أمر تغييري 

  313,950.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرستي المنهل ا��بتدائية  
 وطليطلة ا��بتدائية للبناتللبنات 

 

 BMD-22/0006 14 مناقصة 

  504,735.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الثانوية  
 للبنات ومدرسة سترة ا��بتدائية للبنين 

 

 BMD – 22/0002 15 مناقصة 

  309,913.500 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

مالك بن  ا��مام أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة 
أنس ا��بتدائية للبنين ومدرسة جو ا��بتدائية  

 ا��عدادية للبنين 
 

 BMD – 22/0012 16 مناقصة 

  230,184.000 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة ال��وق الثانوية 
 للبنات ومدرسة الدراز ا��بتدائية للبنات 

 

 BMD – 22/0007 17 مناقصة 

  312,800.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

ا��بتدائية  أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة القدس  
 للبنات والب��د القديم ا��بتدائية للبنات 

 

 BMD–22/0015 18 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  7,946,508.566



 
 

   
 

 11 من 9 صفحة
 

 

 وزارة التربية والتعليم 

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

  33,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 

 

مناقصة صيانة ومتابعة المسطحات الزراعية   المواد والمعدات
 لحدائق وزارة التربية والتعليم 

 

 S-14-2021   1 مناقصة 

  9,777.240 
 

ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST 

1 

  3,423.750 
 

ARABIAN ELECTRICAL & 
ELECTRONIC EST 

2 

  المجموع (د.ب.): 13,200.990
 

توفير احتياجات تشغيل مدرسة الحورة الثانوية   المواد والمعدات
 القسم الصناعي   -للبنات

 M/21/2021 2 مناقصة 

  91,014.000 
 

 1 ألمؤسسة الوطنية للنقليات 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

استئجار حاف��ت مع السواق لنقل الطلبة  
والطالبات ذوي ا��حتياجات الخاصة لوزارة التربية  

 والتعليم 

 S/19/2017 3 تجديد 

  364,800.000 
 

ALQUNAITERA CONTRACTING 
& TRADING 

1 

  307,200.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING. WLL 

2 

  288,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 3 

  المجموع (د.ب.): 960,000.000
 

نقل وصيانة الفصول المصنعة التابعة لوزارة التربية   المواد والمعدات
 والتعليم 

 

 S 45/2020 4 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,097,214.990

 وزارة الخارجية 

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

  65,104.490 
 

الشيخ خالد بن عبد الرحمن بن  
 ابراهيم العي�� 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

جار مقر سكن سفير مملكة البحرين في  إيعقد 
 القاهرة  

 TB/29875/2021 1 تجديد 

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار   65,104.490

 وزارة الصحة 

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

  701,964.900 
 

 1 بناء محمود أ��كة حسن وحبيب 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

ال��اء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات  
ال��اشف والحفاظات لكبار السن وا��حتياجات (

 الخاصة) 

 GHC-037/2021 1 مناقصة 



 
 

   
 

 11 من 10 صفحة
 

 

  27,040.200 
 

LOGESTICE CLEANING 
CONTRACTS CO S P C 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

توفير خدمات التنظيفات لمركز حالة بوماهر  
 الصحي

 MOH/110/2018 2 تجديد 

  15,839.815 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

توفير مبردات وقنينات مياه ال��ب وا��كواب   المواد والمعدات
 الورقية 

 MOH/131/2018 3 تجديد 

  20,573.335 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

توفير مبردات وقنينات مياه ال��ب وا��كواب    المواد والمعدات
 الورقية 

 MOH/131/2018 4 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  765,418.250

 وزارة العمل 

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

  9,240.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

تقديم خدمات العناية والبستنة لحديقة الوزارة  
الخارجية والداخلية بمبنى وزارة العمل والتنمية  

 ا��جتماعية  

 TB/32317/2022 1 تجديد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  9,240.000

 المالية وا��قتصاد الوطني وزارة  

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

  52,998.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 HFR/06/2019 1 أمر تغييري  استئجار سيارات 

  198,000.000 
 

ROLAND BERGER M E 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

مراجعة استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين  
)2022  –  2026( . 

 HFR/05/2022 2 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  250,998.000

 وزارة المواص��ت وا��تصا��ت 

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

  25,119.850 
 

ARENCON SECURITY EST 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

م��وع تطوير أنظمة المراقبة ا��منية في ميناء  
 خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين اللوجستية 

 MTT/PMA/03/2022 1 مناقصة 

  172,209.242 
 

 مرفأ البحرين المالي
 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

اتفاقية عقد ا��يجار المبرم مع ��كة تطوير المركز  
 المالي 

 TB/15951/2012 2 تمديد 

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  111,224.471
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
 

 11 من 11 صفحة
 

 

 وزارة شئون ا��ع��م 

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

  32,186.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

توفير أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية   المواد والمعدات
والمساحات الخ��اء التابعة لمجمع وزارة شؤون  

 ا��ع��م 
 

 INFO/14/2021   1 مناقصة 

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات   32,186.000

 ن البلديات والزراعة و وزارة شئو 

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

  40,538.880 
 

 1 فيصل أحمد سلمان أحمد 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

  5419 -  5417 -  5415بنايات رقم  عقود ايجارتجديد  
- 5421 

 TB/26306/2018 1 تجديد 

  28,081.632 
 

 1 جعفر محمد تقي أسد هللا 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

  5419 -  5417 -  5415تجديد اتفاقيات البنايات ارقم 
- 5421 

 TB/26306/2018 2 تجديد 

  28,292.760 
 

 1 عي�� سلمان ضيف البناء 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

  5419 -  5417 -  5415تجديد عقود ايجار بنايات رقم 
- 5421 

 TB/26306/2018 3 تجديد 

  35,471.520 
 

 1 عي�� سلمان ضيف البناء 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

  5419 -  5417 -  5415تجديد عقود ايجار بنايات رقم 
- 5421 

 TB/26306/2018 4 تجديد 

  38,937.800 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS 
S.P.C 

1 

 

 سوق المنامة المركزي بتركيب مكثف كهرباء  المواد والمعدات
 

 MUN-CM-04-2022 5 مناقصة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  171,322.592

 وزارة شئون الشباب والرياضة 

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

  136,500.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 وا��ستثمار 

 TB/32378/2022 1 مناقصة  2022للعام  2030تجهيز مرافق مدينة الشباب 

  59,565.000 
 

TAQI MOHAMMED 
ALBAHRANA TRADING 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

عقد صيانة أنظمة التكييف لمنشآت وزارة شؤون  
 الشباب والرياضة 

 RFPMYS/3/2019 2 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  196,065.000
 

 * مبلغ الترسية ا��صلي بالعملة ا��خرى.            
 

            
 


