
   
 

 17 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            
 تقرير الترسيات الشهري   

 

    

            
           
 31 /05/2022 

 

 إلـى: 
 

 01 /05/2022 
 

 

  من: 

         
            

 

 المجلس ا��على للشئون ا��س��مية 

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

  110,000.000 
 

ALGHANAH 
CONTRACTING W.L.L 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 TB/31283/2021 1 مناقصة م��وع صيانة جامع سترة 

مجموع الترسيات بالدينار   110,000.000
 البحريني: 

      

 المستشفيات الحكومية 

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

  -18,520.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

في برنامج قسطرة   للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات
 المخ وا��عصاب لوزارة الصحة

 

 MOH/121/2021 1 أمر تغييري

مجموع الترسيات بالدينار   18,520.000-
 بحريني: ال

     
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

 17 من 2 صفحة 
 

 
 

 بنك البحرين للتنمية 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني نار بحري ي د عم��ت أخرى 

  15,300.000 
 

ELITE TECHNOLOGIES 
MIDDLE EAST 

1 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

INFORMATION SECURITY 
PROFESSIONAL OUTSOURCING 

 IN/BDB/2020/09 1 تمديد 

  25,562.530 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  ت االخدم
دات  لمزايوا

 وا��ستثمار

على الحياة    والتأمينالتأمين الصحي 
 للمجموعة بنك البحرين للتنمية

 

 RFP/BDB/2021/03 2 تمديد 

  4,488,778.910 
 

MOHAMMED JALAL 
CONTRACTING CO 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 ندسية اله

بمجمع سترة   تجديدالوأعمال التطوير  
 التجاري 

 

 RFP/BDB/2021/04 3 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   4,529,641.440
 البحريني: 

     
 

 

 بورصة البحرين 

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

  17,000.000 
 

WAVETEC GULF 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 الصيانة وخدمة الدعم الفني لشاشات 
 الداخلية بالبورصة ارا��سععرض 

 TB/28492/2020 1 تجديد 

  29,760.000 
 

AL MOAYYED SECURITY 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ر بورصة البحرين بالمرفأ  قخدمات ا��من لم
 ع الطابق الرابالمالي 

 TB/28261/2020 2 تجديد 

  82,957.447 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 

 

ت  خدمالا
ات  والمزايد

 وا��ستثمار

التأمين الصحي والتأمين على الحياة  
 لموظفي بورصة البحرين 

 

  Bahrain Bourse / 2022 مناقصة
/ 1 

3 

مجموع الترسيات بالدينار   129,717.447
 البحريني: 

      
 
 
 



   
 

 17 من 3 صفحة 
 

 
 

 بوليتكنك البحرين 

 # صة اق رقم المن  ع النو  ع الموضو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  16,720.000 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ADOBE CREATIVEتراخيص برنامج 
CLOUD 

 TB/30569/2021 1 تجديد 

ت بالدينار  مجموع الترسيا  16,720.000
 البحريني: 

      

 تمكين 

 # ناقصة لم رقم ا  نوع لا  ضوع والم  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  44,550.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

خدمات التدقيق المالي لتمكين لسنة  
2021-2023 

 

 LF-197 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   44,550.000
 البحريني: 

      

 جامعة البحرين 

 # رقم المناقصة  نوع لا  الموضوع  اع القط  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  130,298.300 
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

1 

  338,424.900 
 

UTILITY A/C & 
REFIGERATION 

2 

  33,880.000 
 

UTILITY A/C & 
REFIGERATION 

3 

  المجموع (د.ب.):  502,603.200
 

ييف  كتصليحات وصيانة طارئة ��نظمة الت المواد والمعدات
 ن ريحمعة الببجا

 TB/32041/2022 1 مناقصة

  341,000.000 
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES COMPANY LTD 

1 

 

ات  مبردات وخمس مضخ أربعاستبدال  المواد والمعدات
 أولية للمياه المبردة 

 

 UOBQ/11/2021 2 مناقصة



   
 

 17 من 4 صفحة 
 

  16,725.530 
 

RESPONDUS 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 TB/30568/2021 3 تجديد  قبة ا��متحانات راامج مرنب  تراخيص  توفير

مجموع الترسيات بالدينار   860,328.730
 البحريني: 

    
 

 
 

 

 
 جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

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

USD 264,000.000 99,792.000* 
 

PLANET LABS PBC 1 

USD 223,475.000 84,473.550* 
 

SKYMAP GLOBAL PTE 
LTD 

2 

  المجموع (د.ب.):  184,265.55
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ع رصد التغييرات والمخالفات البلدية  م��و 
 في مملكة البحرين 

 TB/32081/2022 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   184,265.550
 البحريني: 

      

 الوزراء   لس مج  رئيس   مكتب

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

  115,000.000 
 

SLA AS 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

عمل دراسة ل��ستفادة من نمط أساليب  
  التشجير المستخدمة في المناطق الجافة

 في مملكة البحرين 
 )BROWN LANDSCAPING ( 

 RFP/PMO/2021/BL1 1 قصةمنا

مجموع الترسيات بالدينار   115,000.000
 البحريني: 

      

 ��كة تطوير للبترول 

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

  727,500.000 
 

ROYAL UNIVERSITY OF 
WOMEN 

1 

 

 TATWEER PETROLEUM OFFICE النفط 
LEASE 

 TB/27471/2019 1 تجديد 

  192,307.920 
 

T & C EQUIPMENT 
TRADING L.L.C 

1 

 

 SUPPLY OF 20 AND 24 INCH PIPES النفط 
 

 TP-885-2022 2 مناقصة



   
 

 17 من 5 صفحة 
 

  490,000.000 
 

FINE FOODS CATERING 1 
 

 TATWEER CAFE CATERING النفط 
SERVICES (THREE YEARS TERM) 

 

 TP-841-2021 3 ةدمزاي

  1,350,943.232 
 

OITS INDUSTRIAL 
SERVICES WLL 

1 

 

)  3( اتفاقية ��اء طويلة ا��جل مدتها ث��ث النفط 
 سنوات لتوريد قطع غيار مضخة بيروني 

 

 TP-881-2021 4 مناقصة

  2,116,785.000 
 

TECHNICAL PROTECTION 
ENGINEERING B.S.C.C 

1 

 

 PROVISION OF CONTROL SYSTEM النفط 
LIFECYCLE MANAGEMENT AND 

AUTOMATION SERVICES 

 TP-857-2021 5 مناقصة

  594,392.000 
 

NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN 

1 

 

 TP-308-2018 6 تمديد  توفير ريشة الحفر  النفط 

  37,577.170 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY 

1 

 

 RFP/Tatweer/219/2019 7 تمديد  ل النقالهاتف توفير خدمات ا  فط الن

USD 3,308,383.000 1,250,568.774* 
 

HALLIBURRTON 
WORLDWIDE 

1 

USD 2,969,302.000 1,122,396.156* 
 

WILD WELL 
CONTROL INC 

2 

  المجموع (د.ب.):  2,372,964.93
 

 PROVISION OF WELL CONTROL النفط 
SERVICES 

 

 TP-888-2022 8 صةاقمن

  492,310.000 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A 

1 

 

 TP-308-2018 9 أمر تغييري توفير ريشة الحفر  النفط 

مجموع الترسيات بالدينار   8,374,780.252
 البحريني: 

      

 ��كة مطار البحرين 

 # صة رقم المناق  النوع  الموضوع  اع القط  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  75,060.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 
 

الدعم لشبكة البحرين الدولية  خدمات  الطيران 
 وأنظمة ا��تصا��ت

 RFP/BAC/2021/61 1 مناقصة

  162,003.000 
 

INTEGRAL SYSTEMS 1   الخدمات �سته��كية  ات ا�توفير المنتج عقد ��جل   RFP/BAC/2021/31 2 مناقصة



   
 

 17 من 6 صفحة 
 

SERVICES 
 

والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ر البحرين الدولي مطا تصاريح لطابعة
 

  56,820.000 
 

ANSARI ENGINEERING 
SERVICES 

1 

 

 DESIGN & SUPERVISION الطيران 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE 

PROPOSED VIP LOUNGES 
TERMINAL BUILDING AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT 

 RFP/BAC/2021/55 3 صةاقمن

  52,990.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

 VEEAM BACKUP LICENSE AND الطيران 
SUPPORT 

 

 RFP/BAC/2022/03 4 مناقصة

  140,000.000 
 

THALES AND SITA 1 
 

دعم وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات   الطيران 
التابعة لم��وع تحديث مطار   وا��تصا��ت 

 ين الدولي البحر 

 BAC/289/2019 5 تمديد 

  11,897,738.000 
 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C 1 
 

ا��عمال ا��نشائية لم��وع قرية الشحن   الطيران 
 أ) بمطار البحرين الدولي -1ال��يع (لمرحلة 

 

 RFP/BAC/2021/46 6 مناقصة

  229,015.600 
 

ADVIS AVIA CONSULTING 
CO.W.L.L 

1 

 

ران طيال  SUPPLY OF CODE C AIRCRAFT FOR 
AIRCRAFT RECOVERY TRAINING 

 

 RFP-INT-BAC-2021-47 7 مناقصة

  93,000.000 
 

AL AHLIA CONTRACTING 
CO.W.L.L 

1 

 

ك.ف في   11استبدال المفاتيح الكهربائية  الطيران 
في مطار البحرين   B-04المحطة الفرعية  

 الدولي
 

 RFP/BAC/2021/62 8 مناقصة

ترسيات بالدينار  ع ال مجمو  12,706,626.600
 : البحريني 

      

 
 
 
 
 
 



   
 

 17 من 7 صفحة 
 

 
 

 ابضة لبحرين الق تلكات ا ��كة مم 

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

  67,000.000 
 

HEIDRICK & STRUGGLES 
MIDDLE EAST 

1 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

INTERNATIONAL EXECUTIVE 
SEARCH FIRMS 

 

 TC/001/2020 1 أمر تغييري

بالدينار  مجموع الترسيات   67,000.000
 البحريني: 

     
 

 

 ��كة نفط البحرين 

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

  73,983.000 
 

CONTRACT RESOURCES 
OIL FIELD SERVICES LLC 

1 

 

 6VDU 70F7001 HEATER TUBES النفط 
MECHANICAL DECOKING BY 

PIGGING DURING 6VDU T&I 2022 

 TT46117 (11) 1 مناقصة

USD 19,717,202.000 7,453,102.356* 
 

GRACE GMBH & 
CO.KG 

1 

 

 Q098965 2 تجديد  Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU) النفط 

نار  ت بالدي ترسيا وع ال ممج 7,527,085.356
 البحريني: 

      

 فة ��كة ه�� بحرين للضيا 

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

  33,311.004 
 

ABUL INTERNATIONAL 
TRADING 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

باقة  للمستلزمات ا توريدتعيين مورد ل
ت الضيافة  الشخ�� لقاعا تخدام وا��س

 بحرين التابعة ل��كة ه��  
 

 RFP/HBH/2021/2 1 مناقصة

  1,050,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY BAS 

1 

 

والمعدات المواد  PROCURING STANDARD GROUND 
HANDLING AGREEMENT SERVICES 

 RFP/HALA/14/2020 2 تجديد 

بالدينار    ترسيات مجموع ال  1,083,311.004
 بحريني: ال

   
 
 

   



   
 

 17 من 8 صفحة 
 

 
 

 طيران الخليج 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني نار بحري ي د عم��ت أخرى 

USD 20,816,958.000 7,868,810.124* 
 

AMADEUS IT GROUP 
SA 

1 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - 
AMADEUS 

 ITC 1-1210-1-14 تمديد 

  142,834.000 
 

SOLA AIRLINE CUTLERY 
BV 

1 

 

ن الطيرا  SUPPLY OF ECONOMY CLASS 
STAINLESS STEEL CUTLERY 

 BTB 2-2293-05-21 مناقصة

  15,212.000 
 

BURJ AL GHAZAL 
COMPANY 

1 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

GULF AIR SALES OFFICE AT BEIRUT  تمديد TB/15675/2012 3 

  95,196.000 
 

ROYAL AIRCRAFT 
MAINTENANCE COMPANY 

1 

 

 HEADSET HANDLING SERVICES AT الطيران 
DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT 

(DXB) UAE 

 BTB 4-2341-11-21 مناقصة

  53,009.000 
 

MR. RAJ JAGGI AND SON 
(HUF) 

1 

 

 SUGGESTED PROCESS FOR GULF الطيران 
AIR OFFICES LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 5 تجديد 

  290,623.000 
 

SWISSPORT HANDLING 
SERVICE 

1 

 

 GROUND HANDLING AND CARGO الطيران 
SERVICES AT MANCHESTER 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/32016/2022 6 مناقصة

  1,299,525.000 
 

CAPITAL LAUNDRY WLL 1 
 

يف  غسيل للتنظالة خدم تعيين مقدم الطيران 
 البحرين ات الغسيل في الجاف وخدم

 

 TB/32124/2022 7 مناقصة

  192,900.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 

 

 PROCUREMENT OF ENTERPRISE الطيران 
BACKUP SOLUTION 

 

 BTB 8-2344-12-21 مناقصة

  179,997.000 
 

CELEBI 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF الطيران 
GROUND HANDLING SERVICES AT 

TRABZON INTERNATIONAL 
AIRPORT, TRABZON, TURKEY 

 TB/30468/2021 9 تجديد 



   
 

 17 من 9 صفحة 
 

  53,303.000 
 

SKYSERV HANDLING 
SERVICES 

1 

 

 LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT الطيران 
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/27713/2019 10 مناقصة

  72,045.000 
 

VOYAGER LTD 1 
 

 SUPERVISION OF SGHA AT TBILISI الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT - TBS, 

GEORGIA 

 TB/31963/2022 11 مناقصة

  310,862.000 
 

NEWREST-ALL LIMITED 1 
 

 CATERER TO UPLIFT INFLIGHT الطيران 
CATERING SERVICES FROM 

MANCHESTER AIRPORT (MAN), 
UNITED KINGDOM. 

 TB/32015/2022 12 مناقصة

  65,014.000 
 

FL TECHNICS 1 
 

 Aircraft Technical Support, Line الطيران 
Maintenance at Tbilisi International 

Airport Tbilisi Georgia 
 

 BTB 13-2191-08-20 مناقصة

  86,422.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE 
LLC. 

1 

 

 LOUNGE SERVICES AT KING الطيران 
ABDULAZIZ INTERNATIONAL 

AIRPORT JEDDAH 

 TB/31964/2022 14 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   10,725,752.124
 البحريني: 

      

 مركز البحرين للدراسات ا��ستراتيجية والدولية والطاقة 

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

  26,400.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

 

دمات  الخ
زايدات  والم

 وا��ستثمار

 توفير خدمة الضيافة والتنظيفات
 

 DERASAT/3/2022 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   26,400.000
 البحريني: 

      

 
 
 
 
 



   
 

 17 من 10 صفحة 
 

 
 

 م��ح الدانة 

 # صة رقم المناق  النوع  وضوع الم  القطاع  # ز العطاء الفائ  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  789,910.000 
 

ALMOAYYED INTERIORS 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ALDANA/01/2022 1 مناقصة أعمال إضافية لتطوير مدرج م��ح الدانة 

مجموع الترسيات بالدينار   789,910.000
 ريني: البح 

      

 مشاريع ا��مل القابضة 

 # المناقصة   رقم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني دينار بحري  خرى عم��ت أ

  87,400.000 
 

MORE MEDIA 1 
 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

BEBAN REALITY TV SHOW 
SHOOTING AND PRODUCTION 

 RFP-BBN-PRO-001 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   87,400.000
 البحريني: 

    
 

  

 ار ين للثقافة وا��ث هيئة البحر 

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

  1,655.500 
 

AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 روا��ستثما

في  صيانة عنا�� مركز المعلومات الرئي�� 
 رثاوا��هيئة البحرين للثقافة  

 TB/32036/2022 1 تمديد 

  35,042.100 
 

GULF AIR B.S.C. (C) 1 
 

لخدمات  ا
دات  والمزاي

 وا��ستثمار

توفير تذاكر سفر للمشاركين في اكسبو  
 دبي 2020

 TB/32156/2022 2 مناقصة

ت بالدينار  مجموع الترسيا  36,697.600
 البحريني: 

      

 
 
 



   
 

 17 من 11 صفحة 
 

 
 

 المعارض هيئة البحرين للسياحة و 

 # لمناقصة رقم ا  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  يني دينار بحر  أخرى عم��ت  

  64,460.440 
 

GEORGIA FASHIONS 1 
 

تصميم وخياطة وتوريد ا��زياء الرسمية   المواد والمعدات
فة لمركز البحرين  طاو��ت الضيا واقمشة

 الجديد  والمؤتمرات الدولي للمعارض 
 

 BTEA/218/2022 1 مناقصة

  1,496,637.080 
 

2F LEUCHTEN GMBH 1 
 

الخدمات  
والمزايدات  

 تثماروا��س

الخارجي  نظام ا��ضاءة تصميم وتركيب 
 مركز المعارض الجديد لم��وع

 BTEA/207/2021 2 مناقصة

لترسيات بالدينار  مجموع ا 1,561,097.520
 البحريني: 

      

 هيئة الكهرباء والماء 

 # رقم المناقصة  ع النو  الموضوع  لقطاع ا  # طاء الفائز الع  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  26,928.000 
 

PKE GULF W.L.L 1 
 

 تزويد فنيين إلكترونيات ��نظمة ا��من المواد والمعدات
 

 RP-ISSD 1-027-2022 مناقصة

  247,499.050 
 

SUMITOMO 
CORPORATION 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

الطارئة  نة وا��ص��حات القيام بأعمال الصيا
لمعزولة بالغاز في  لنظام المفاتيح ا

هيتا�� ذات  رعية من النوع  لفالمحطات ا
 كيلوفولت  66و ت كيلو فول 220جهد 

 

 RS-ETD 2-055-2021 مناقصة

  45,938.600 
 

MANTECH COMMERCIAL 
SERVICE W.L.L 

1 

 

 صيانة النظام ا��مني المواد والمعدات
 

 RP-ISSD 3-168-2021 مناقصة

  27,193.880 
 

AL MADAR GENERAL 
TRADING 

1 

 

 الخدمات 
 زايداتالمو

اروا��ستثم  

BOX SURFACE SV 152 X 150 MM مناقصة IN/CSD/AA/2022/014 4 

  128,407.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

SUPPLY OF ONE-YEAR 
MAINTENANCE AND SUPPORT FOR 
IBM STORAGE, IBM SMART CLOUD, 

 PS-ISD 5-199-2021 ناقصةم



   
 

 17 من 12 صفحة 
 

CISCO UCS AND FLEX SYSTEM 
 

  44,160.000 
 

VIBRANT SERVICES 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 هندسية ال

تقديم خدمات زراعية بمختلف المواقع  
 التابعة لهيئة الكهرباء والماء 

 

 RP-FRSD 6-194-2021 مناقصة

  720,981.300 
 

CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS 

1 

 

 �ت كهربائية وص�م المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2022/012 7 صةمناق

مجموع الترسيات بالدينار   1,241,107.83
 البحريني: 

    
 
 

  

 هيئة المعلومات والحكومة ا��لكترونية 

 # ناقصة رقم الم  نوع ال الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  34,037.300 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات  
ايدات  لمز وا

 وا��ستثمار

 TB/17733/2013 1 تجديد  ERDASعقد صيانة برامج 

مجموع الترسيات بالدينار   34,037.300
 البحريني: 

      

 هيئة تنظيم ا��تصا��ت 

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

  46,341.000 
 

SEVEN SERVICES FZ LLC 1 
 

خدمات  ال
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 IN/TRA/2021/008 1 مناقصة توفير نظام جديد ��دارة الموارد الب��ية 

  44,947.000 
 

SALIENCE BAHRAIN W.L.L 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

بالتقنيات    ��منية المتعلقةلقضايا امراجعة ا
 الناشئة

 

 TRA/RFP/2021/089 2 مناقصة

دينار  جموع الترسيات بال م  91,288.000
 البحريني: 

      

 
 



   
 

 17 من 13 صفحة 
 

 
 

 وزارة ا��سكان 

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

  11,678,822.660 
 

ALDOOR EXCAVATION & 
BUILDING CONTRACTING 

CO S.P.C 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

RING ROAD AND INFRASTRUCTURE 
WORKS FOR 563 NOS. GIFT PLOTS 
AT EAST SITRA HOUSING PROJECT 

PHASE II-A 
 

 HP/12/21 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   11,678,822.660
 البحريني: 

      

 راني ات والتخطيط العم وزارة ا��شغال وشئون البلدي 

 # المناقصة رقم   النوع  وع الموض القطاع  # العطاء الفائز  ي دينار بحرين  عم��ت أخرى 

  94,930.800 
 

GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L. L 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

مواقع اع��نية على اعمدة   تأجيرمزايدة 
 ا��نارة

 

 MUN/SAM/A21/2021 1 ايدةمز 

  1,470,728.000 
 

REALCORP REAL ESTATE 
SERVICES 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 ستثماروا��

المرحلة   -تطوير سيف بوليفارد م��وع 
 ا��ولى

 

-MUN-CMS-A08-2021 مزايدة
M1 

2 

  32,645.364 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

��اء    ختبر.لم ليلية ومساندة تحل  أجهزة توريد  المواد والمعدات
ألي لقياس ا��وكسجين الممتص   جهاز

حيويا لمجموعة مراقبة جودة المياه  
 المعالجة 

 

 SES-21/0027 3 اقصةمن

  87,480.000 
 

السيدة/ جليلة السيد جعفر  
 أحمد

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

استئجار مبنى للمجلس البلدي لبلدية  
 المنامة

 TB/9260/2009 4 تجديد 

لترسيات بالدينار  مجموع ا 1,685,784.16
 البحريني: 

    
 
 
 

  



   
 

 17 من 14 صفحة 
 

 
 

 وزارة التربية والتعليم 

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

  1,274,900.000 
 

��كة البحرين للسينما  
 ش.م.ب) 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 اروا��ستثم

ت  ��زا كسكن للمعلمااستئجار مبنى أوال ب
 الوافدات بالقضيبية 

 TB/26434/2018 1 تجديد 

بالدينار    مجموع الترسيات  1,274,900.000
 يني: ر البح 

      

 

 وزارة الخارجية 

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

  125,251.500 
 

SHIRAZ SALEEM JAFFAR 
ALI 

1 

 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

استئجار سكن لقنصل عام مملكة البحرين  
  30 إلى 2022مايو  1في كرات�� للفترة من 
 2026ابريل 

 TB/32031/2022 1 مناقصة

  35,975.000 
 

TAY KIM LENG REGINA 1 
 

الخدمات  
ايدات  والمز 

 وا��ستثمار

ثات ار لسكن أعضاء البععقود ا��يج
القنصلية في الخارج (دون  الدبلوماسية و

 رؤساء البعثات) 

 TB/30088/2021 2 تجديد 

  67,878.000 
 

ARIES & CAPRICORN REAL 
ESTATE L.L.C 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

  -عقد سكن ا��نسة سمى سمير العليوات 
 الدائمة  سكرتير أول بالبعثة 

 TB/32084/2022 3 تجديد 

  610,130.620 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 
MIDDLE EAST W.L.L 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ى وزارة  ر في مبنم��وع مركز المدا
 ) ةالحزمة الرابعالخارجية (

 MOFA/PPO/2022/02 4 مناقصة

  199,108.800 
 

HANA HASANAH FADEL 
MOHAMMAD 

1 

 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

رين في  ن سفير مملكة البحكعقد ايجار س
 31 لىإ 2020سبتمبر  1جكارتا للفترة من 

 2022ديسمبر 

 TB/29102/2020 5 تجديد 

ات بالدينار  مجموع الترسي  1,038,343.920
 البحريني: 

  
 
 
 

    



   
 

 17 من 15 صفحة 
 

 
 

 وزارة الداخلية 

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

  67,200.000 
 

 1 براهيم المحمود أسامة محمود ا
 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

لمحرق المبنى ا��داري لمحافظة ا
 ) البسيتين(

 TB/24401/2017 1 تجديد 

  17,280.000 
 

 1 أسامة محمود ابراهيم المحمود 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ارات الخاص بموظفي  استئجار مواقف السي
 قرمحمحافظة ال

 TB/32078/2022 2 تجديد 

مجموع الترسيات بالدينار   84,480.000
 البحريني: 

     

  

 صحة وزارة ال 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع  دينار بحريني  ى عم��ت أخر 

  102,800.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE 

1 

 

  المواد والمعدات
 Influenza Vaccine توفير أدوية

 TB/32088/2022 1 اقصةمن

  -47,050.000 
 

SARAYA CONTRACTORS 
CO 

1 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

وسعة والتطوير لمركز ابن سينا  أعمال الت
 الصحي

 MOH/130/2018 2 أمر تغييري

  131,120.000 
 

LOGESTICE CLEANING 
CONTRACTS CO 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

دمات التنظيفات بمركز مدينة خليفة  توفير خ
 الصحي

 

 MOH/124/2021 3 ناقصةم

  680,400.000 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

1 

 

توفير دواء لع��ج مر�� فقر  ل ال��اء المبا�� المواد والمعدات
 الدم المنجلي 

 TB/31292/2021 4 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   867,270.000
 البحريني: 

      

 
 
 



   
 

 17 من 16 صفحة 
 

 
 

 د الوطني وزارة المالية وا��قتصا 

 # ناقصة رقم الم  النوع  ع الموضو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  50,332.700 
 

KANOO CONSULTING 
SERVICES - KCS 

1 

 

الخدمات  
مزايدات  وال

 وا��ستثمار

Supply, Implementation and Support 
of Oracle Hyperion Based Software 

for Budget Planning and 
Implementation 

 HFR/02/2020 1 تجديد 

يات بالدينار  مجموع الترس  50,332.700
 بحريني: ال

      

 وزارة المواص��ت وا��تصا��ت 

 # م المناقصة ق ر  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عم��ت أخرى 

  80,252.000 
 

ABDUL KARIM ALMANNAI 
& SONS 

1 

 

تشييد مرافق مؤقتة لمعرض البحرين   المواد والمعدات
 2022لدولي للطيران ا

 

 MTT/BIAS/06/2022 1 ةمناقص

  102,948.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ 
CLEANING & 

MAINTENANCE 

1 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

لوزارة المواص��ت  ت التنظيفات العامة اخدم
 وا��تصا��ت

 MTT/HRD/02/2019 2 يد تجد

  960,000.000 
 

DESIGNERS GALLERY 
COMPANY W.L.L 

1 

 

ارة المواص��ت وا��تصا��ت  مبنى وز تأثيث  داتالمواد والمع
 الجديد 

 MTT/HRD/05/2021 3 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   1,143,200.000
 ني: ي البحر 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 17 من 17 صفحة 
 

 
 

 وزارة شئون ا��ع��م 

 # اقصة رقم المن  النوع  الموضوع  القطاع  # طاء الفائز الع  يني دينار بحر  عم��ت أخرى 

  -35,090.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

تصميم وتنفيذ أعمال الديكور ��ستديو  
 بوزارة شؤون ا��ع��مالجديد ا��خبار 

 

 INFO/6/2021 ييريغأمر ت
 
 

1 

  35,090.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

تصميم وتنفيذ أعمال الديكور ��ستديو  
 رة شؤون ا��ع��مبوزاديد الجا��خبار 

 

 INFO/6/2021 2 أمر تغييري

مجموع الترسيات بالدينار   0.000
 البحريني: 

      

 الرياضة و وزارة شئون الشباب  

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  طاع الق  # العطاء الفائز  نار بحريني دي  عم��ت أخرى 

  3,834,582.000 
 

JEO CAPITAL 
MANAGEMENT 

1 

 

  الخدمات 
ات  والمزايد

 وا��ستثمار

 استثمار ارض بنادي الرفاع الريا�� 
 

 RFPMYS/1/2022 1 مزايدة

ر  ا مجموع الترسيات بالدين  3,834,582.000
 حريني: الب 

      
 

 ي بالعملة ا��خرى.�صل* مبلغ الترسية ا�           
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