
   
 

 25 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            
 تقرير الترسيات الشهري   

 

    

            
           
 31/10/2022 

 

 إلـى: 
 

 01/10/2022 
 

 

  من:

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  2,827,500.000 
 

BOSTON CONSULTING 
GROUP 

1 

 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

THE PROVISION OF THE 
CONSULTANCY SERVICE  

 TB/32331/2022 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   2,827,500.000
 البحريني: 

      

 المجلس األعلى للبيئة 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ت أخرىعمال

  762,702.885 
 

 1 شركة النور  
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/16334/2012 1 تجديد مكاتب للمجلس األعلى للبيئة  تأجير

  5,702.400 
 

 1 مؤسسة الحصان العربي 
 

  ومحمية العرين   لمنتزهيد برسيم جاف تور المواد والمعدات 
 

 SCE/01/2020   2 تمديد 

  4,083.750 
 

 1 شركة البحرين للمواشي 
 

ومحمية العرين   لمنتزهتوريد لحوم طازجة  المواد والمعدات 
 

 SCE/3/2020   3 تمديد 

مجموع الترسيات بالدينار   772,489.035
 البحريني: 

      

 



   
 

 25 من 2 صفحة 
 

 جلس األعلى للشئون اإلسالميةالم

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

  28,974.000 
 

STAR GROUP 
COMPANY S.P.C 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

تنظيف مبنى المجلس األعلى للشئون 
  اإلسالمية والمباني التابعة لها 

 

 SCIA/01-2022 1 ناقصةم

  مجموع الترسيات بالدينار 28,974.000
 البحريني: 

      

 
 مجلس األعلى للصحة لا

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

  32,520.000 
 

INFORMATICA 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

تقديم خدمات أساسية لنظم المعلومات  
  التابعة لبرنامج الضمان الصحي الوطني

 TB/29304/2020 1 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   32,520.000
 البحريني: 

      

 النيابة العامة

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

  69,000.000 
 

ة لالستثمار الشركة العربية الخليجي
 العقاري

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/4631/2006 1 تجديد بة العامةايف لموظفي النر مواقئجااست

مجموع الترسيات بالدينار   69,000.000
 البحريني: 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 25 من 3 صفحة 
 

 تماعي جاالأمين مة للتئة العاهيال

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

  44,880.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 االستثمارو

تنظيف مكاتب الهيئة العامة للتأمين  
  االجتماعي الرئيسية وفروعها

 

 1 3/2022 صةمناق

  72,576.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/19604/2014 2 تجديد IBM SOFTWAREصيانة 

  31,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  صيانة      
IBM SUPPORT LINE 

 TB/20296/2015 3 تجديد

  77,000.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/20306/2015 4 تجديد IBM MACHINESصيانة   

  338,211.320 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

1 

 

لخدمات ا
والمزايدات 
 واالستثمار

أتمتة عمليات الهيئة العامة للتأمين  
 االجتماعي

 SIO/10/2017   5 أمر تغييري 

سيات بالدينار  التر مجموع 563,667.320
 البحريني: 

      

 بدالة انترنت البحرين 

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

  13,349.340 
 

TATA COMMUNICATION 
(UK) 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

UPGRADING OF INTERNET 
CAPACITY  

 BIX/LI/0116/006 1 تجديد

  41,976.000 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

تزويد البدالة بخدمة االنترنت مع الربط   
 لي  المح

 TB/23997/2017 2 تجديد

  27,227.996 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

كز عمليات الى مرترنت خدمة انتزويد   
 البدالة بالجفير 

 TB/24631/2017 3 تجديد



   
 

 25 من 4 صفحة 
 

  17,430.600 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C 
CLOSED 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 تثمارواالس

الى   STM-4ة نترنت بسعخدمة اال  
 مركز عمليات البدالة بالجفير 

 TB/32584/2022 4 تجديد

  13,800.000 
 

ZEN 360 CONSULT  1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/28009/2019 5 تجديد التعاقد لخدمة دعم تخصصية (دعم مالي)  

USD 28,800.000 10,886.400* 
 

 1 تصاالت شركة تاتا لال
 

ات الخدم
لمزايدات وا

 واالستثمار

 DISTRIBUTED DENIALاتفاقية    
OF SERVICE (DDOS) 

 TB/26097/2018 6 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   124,670.336
 البحريني: 

      

 
 بنك األسكان

 # ناقصة رقم الم النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  677,106.750 
 

BOSKALIS 
WESTMINSTER MIDDLE 
EAST 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

 ات السايةحري لمشروع دانم البالرد المأع
  ))5) و (3) و (1(البند  (

 

 EB/2020/E 04   1 أمر تغييري 

  2,914,400.235 
 

BOSKALIS 
WESTMINSTER MIDDLE 
EAST 

1 

 

اإلنشاءات  
ت  واالستشارا

 ندسيةاله

 نات السايةالردم البحري لمشروع دا  أعمال
  ))7) و(6) و( 5) و(4) و(2() و1((البند 

 

 EB/2020/E 04   2 قصةامن

مجموع الترسيات بالدينار   3,591,506.985
 البحريني: 

      

 
 حلبة البحرين الدولية

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

  91,328.921 
 

GULF CITY CLEANING 
CO 

1 

 

الخدمات 
ايدات والمز

 واالستثمار

  مباني ومرافق حلبةت للتنظيفااخدمات 
 البحرين الدولية 

 BIC/04/2019 1 تمديد 

مجموع الترسيات بالدينار   91,328.921
 البحريني: 

      

  
  



   
 

 25 من 5 صفحة 
 

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

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

  2,500,000.000 
 

 1 جي التجاري يالمصرف الخل
 

الخدمات 
مزايدات وال

 ستثمارواال

 RFP/EDM/2022/06 1 مناقصة مشروع في منطقة سترة الصناعية تمويل 

  62,500.000 
 

CASTILLO TRADING & 
CONSTRUCTION 

1 

 

الخدمات 
ايدات والمز
 ستثمارواال

ئي في خدمات زيادة وتحسين الحمل الكهربا
  مشروع سعادة غرب المحرق

 

 RFP/EDM/2022/05   2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   2,562,500.000
 البحريني: 

      

 شركة تطوير للبترول 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  رىعمالت أخ

  566,037.740 
 

ENERFLEX MIDDLE 
EAST 

1 

 

 OPERATION AND النفط
MAINTENANCE SERVICES 

FOR GAS EXPANSION 
PROJECT PHASE-1 (AGEP 
CS-08/20) COMPRESSION 

STATION    

 TP-760-2021 1 د تمدي

  342,190.080 
 

RAMSIS ENGINEERING 1 

  331,924.380 
 

GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES 

2 

  223,061.610 
 

BAHRAIN WORKSHOP 
CO 

3 

  المجموع (د.ب.):  897,176.070
 

  اصالح المضخات  النفط
 

 TP-868-2021 2 صةمناق

  285,144.000 
 

MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC 

1 

 

 TP-887-2022 3 مناقصة د يتشييد مبنى مخازن جد النفط

  665,005.000 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S. A 

1 

 

الت السلكية والالسلكية في  االتصاخدمات  النفط
 صناعة النفط والغاز

 TP-344-2018 4 أمر تغييري 

  658,800.000 
 

ABDULLA YOUSIF 
FAKHROO & SONS CO 

1 

 

 SUPPLY OF DOWNHOLE النفط
DEMULSIFIER & WATER 

CLARIFIER 

 TP-906-2022 5 مناقصة



   
 

 25 من 6 صفحة 
 

  160,000.000 
 

 1 العالمية للهندسة الكهربائية 
 

  توريد مولدات الديزل  نفطلا
 

 TP-903-2022 6 مناقصة

USD 24,164,939.000 9,134,346.942* 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S. A 

1 

USD 18,986,737.000 7,176,986.586* 
 

NATIONAL 
OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

2 

  المجموع (د.ب.):  16,311,333.528
 

 SUPPLY OF MULTIPLE النفط
STAGE FRAC 

COMPLETIONS WITH SAND 
SCREENS & ASSOCIATED 

SERVICES 
 

 TP-870-2021 7 مناقصة

USD 1,208,840.000 456,941.520* 
 

FMC 
TECHNOLOGIES 
SINGAPORE PTE. 
LTD 

1 

 

 RFP/Tatweer/41/2017   8 أمر تغييري  لتحكمت لوحة ا دامعبتزويد رأس البئر  النفط

  199,126.000 
 

 1 جالف كرايو البحرين 
 

 SUPPLY OF INDUSTRIAL النفط
GASES 

 

 TP-723-2021   9 مناقصة

  24,000.000 
 

NIDUKKI TRADING 
COMPANY 

1 

 

خدمات جمع النفايات وإزالة مياه الصرف   النفط
 الصحي 

 RFP/Tatweer/228/2019 10 تمديد 

  1,052,218.599 
 

MEHAR INTERNATIONA 
L WLL 

1 

 

 TP-910-2022 11 مناقصة توريد المحوالت  النفط

  5,355,932.000 
 

TEBODIN MIDDLE EAST 1 
 

 PROVISION OF GENERAL النفط
ENGINEERING SERVICE 

 

 TP-914-2022 12 مناقصة

  119,670.000 
 

AMAD BAEED 
ELECTRICAL 

1 

 

 SUPPLY OF LOW VOLTAGE النفط
ELECTRICAL CABLES 

 

 TP-927-2022 13 ةمناقص

مجموع الترسيات بالدينار   26,751,438.457
 البحريني: 

      

  
  
 
 
 
 



   
 

 25 من 7 صفحة 
 

 شركة مطار البحرين 

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

  52,534.000 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

مات خدال
ات والمزايد

 رواالستثما

قديم في  نى المسافرين الجسور الجوية لمبلا
 مطار البحرين الدولي 

 AUC/BAC/2022/01 1 مزايدة

  1,211,513.438 
 

ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L. L 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

ئي بمبنى  محطة جديدة للتوريد الكهربا
  لي ولبحرين الدا مطار

 

 TB/32090/2022 2 مناقصة

  3,525,519.032 
 

 THALES BAHRAIN SPC 1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

AIRPORT OPERATIONS 
SYSTEMS LEVEL 3 

SUPPORT 
 

 RFP/BAC/2022/25 3 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   4,789,566.470
 البحريني: 

      

 
 ن القابضةريلكات البحممت شركة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع اع قطال # لفائز اء االعط بحريني ر نادي عمالت أخرى

EUR 150,000.000 73,650.000* 
 

BAHRAIN WORLD 
TOUR CYCLING 
TEAM S.P.C 

1 

 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

SPONSOR TEAM BAHRAIN 
VICTORIOUS IN 2022 

 SPO-BMHC-004-2022 1 مناقصة

  179,915.660 
 

XYNTEO LIMITED 1 
 

مات خدال
والمزايدات 
 واالستثمار

وضع اإلستراتيجية البيئية واالجتماعية 
لشركة ممتلكات ) ESGوالحوكمة (

  القابضة. 
 

 RFP-BMHC-006-2022   2 مناقصة

  63,322.250 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 

 

  محمولة بسوحاشراء أجهزة  ت المواد والمعدا
 

 RFP-BMHC-008-2022 3 مناقصة

  2,083,515.840 
 

AHQ HOLDING 
COMPANY W.L.L. 

1 

 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

MUMTALAKAT LEASE 
AGREEMENT  

 REN-BMHC-034-2022 4 ديتجد

ر  مجموع الترسيات بالدينا 2,400,403.750
 البحريني: 

      



   
 

 25 من 8 صفحة 
 

 شركة نفط البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع موضوعلا القطاع  # فائز العطاء ال ريني دينار بح  ىخرعمالت أ

  -24,064.000 
 

BAHRAIN SHIP 
REPAIRING & 
ENGINEERING CO 

1 

 

ختلفة من  أنواع م ةلية صيانجدولة عم النفط
  2022السفن لعام  
 

 T48469 (56) 1 أمر تغييري 

  -6,016.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY 

1 

 

من   أنواع مختلفةعملية صيانة لة جدو النفط
  2022السفن لعام  
 

 T48469 (56) 2 أمر تغييري 

  2,392.500 
 

REDA FIRE & HAZARDS 
CONTROL CO.W.L.. L. 

1 

  880.000 
 

COSMOS PROJECTS 
TRADING 

2 

  11,626.700 
 

BUKAMAL 3 

  3,049.920 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY 

4 

  27,685.000 
 

KAVALANI & SONS W.L. 
L 

5 

  المجموع (د.ب.):  45,634.120
 

  شراء أدوات سالمة مختلفة  النفط
 

 Q48152 (56) 3 مناقصة

  60,480.000 
 

NOUVO PIGNONE 
INTERNATIONAL SRL 

1 

 

 PURCHASE OF VARIOUS النفط
TURBINE SPARES (F&IT-

PROC) HUB 2 SHUTDOWN 
2023 

 TB/32874/2022 4 اقصةنم

  96,250.000 
 

Y.K ALMOAYYED & 
SONS 

1 

  84,000.000 
 

YOUSIF BEN YOUSIF 
FAKHROO 

2 

  المجموع (د.ب.):  180,250
 

طبخ كهربائية وثالجات  أجهزة توريد النفط
  بيوت مدينة العوالي ل

 

 Q40079(43) 5 مناقصة

  212,750.000 
 

ALWARDAH PLASTIC 
INGECTION FACTORY  

1 

 

نج بنادي رافق البوليمات تشغيل مم خدتقدي النفط
 في العوالي بابكو،

 T51631(43) 6 صةمناق



   
 

 25 من 9 صفحة 
 

  4,687,760.000 
 

NATIONAL TRANSPORT 
CO. S.P.C 

1 

 

االستعانة بمصادر خارجية لعمليات  نفطلا
  أسطول التسويق المحلي  

 

 T46519 (43) 7 مناقصة

ينار  درسيات بالع التمومج 5,156,794.120
 البحريني: 

      

 خليج طيران ال

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

  45,600.000 
 

R.E.G INVESTMENT 
HOLDING COMPANY  

1 

 

 SUGGESTED PROCESS الطيران 
FOR GULF AIR OFFICES 

LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 1 تمديد 

  39,696.000 
 

/   د مع السادةد عقتجدي
THIRUCHITRAMBALAM 

COURIER السادة ترسية على و/  
PRIYA TRAVEL AND 

CARGO SERVICES 

1 

 

 & BAGGAGE DELIVERY الطيران 
REPAIR MISHANDLED 

BAGGAGE (MHB) AT DELHI 
INTERNATIONAL AIRPORT 

(DEL), INDIA 

 TB/32069/2022 2 مناقصة

  135,147,819.000 
 

BP MIDDLE EAST LLC 1 
 

طيران لا  FUEL SUPPLY 
AGREEMENTS UPLIFTS OF 

JET FUEL IN BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/32820/2022 3 مناقصة

  360,184.000 
 

DNATA HANDLING 
SERVICES 

1 

 

 GROUND HANDLING AND الطيران 
CARGO SERVICES AT 

MANCHESTER 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/32821/2022 4 ناقصةم

  12,547.000 
 

AI SERVICES LIMITED 1 
 

 GROUND HANDLING AND الطيران 
CARGO SERVICE AT GAO 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 TB/32159/2022 5 ر تغييري مأ

  90,654.000 
 

ARINC 1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

DATA LINK MESSAGE 
ROUTING SYSTEM 

 ITC 6- 0966- 12- 11 تجديد

  24,467.000 
 

MRS. MARIA GEETA 
JOSEPH, DR. 
MARIA.SHUMITA 
JOSEPH, MS. 
SHOBHANA JOSEPH, 

 الخدمات 1
 والمزايدات
 واالستثمار

TOWN OFFICE LEAS IN 
COCHIN, INDIA  

 TB/32854/2022 7 دديتج



   
 

 25 من 10 صفحة 
 

MR. NINAN PHILIP, MRS. 
ELVY NINAN AND MR. 
JACOB NINAN 
(PROPERTY OWNERS)  

 

  68,208.000 
 

VERMINEX CO 1 
 

تزويد طيران الخليج بخدمات مكافحة   الطيران 
 المبانيوالجوي  لألسطولشرات الح

 BTB 8- 2011- 07- 19 تجديد

  50,661.000 
 

AL BARAKA DELIVERY 
SERVICES 

1 

 

 MISHANDLED BAGGAGE الطيران 
DELIVERY SERVICES AT 
DUBAI INTERNATIONAL 

AIRPORT (DXB) UAE 

 TB/31848/2022 9 دةايمز

  62,970.000 
 

IGA LOUNGE 1 
 

 LOUNGE SERVICES AT الطيران 
YANI HAVALIMANI 

INTERNATIONAL AIRPORT-
NEW AIRPORT AT 

ISTANBUL  

 TB/27074/2019 10 تجديد

  68,183.000 
 

COCHIN 
INTERNATIONAL 
AIRPORT LIMITED 
(CIAL) 

1 

 

 RENEWAL OF CARGO الطيران 
HANDLING SERVICES 

CONTRACT AT COCHIN 
INTERNATIONAL AIRPORT 

(COK) 

 TB/23637/2017 11 تجديد

  92,630.000 
 

AIR WORKS INDIA 1 
 

بمطار  األرضيةالدعم الفني للخدمات  الطيران 
 مومباي الدولي الهند 

 BTB 12- 2035- 09- 19 تجديد

  20,499.000 
 

AVIAREPS AG 1 
 

ان الطير  PASSENGER GENERAL 
SALES AGENT IN 
SWITZERLAND 

 ITC 13- 0605- 4- 10 تجديد

  21,270.000 
 

DISCOVER MOMENTUM 
L.L.C. 

1 

 

 الخدمات
 زايداتملوا
االستثمارو  

PASSENGER GENERAL 
SALES AGENT (GSA) IN 

SCANDINAVIA 

 TB/14236/2011 14 تجديد

  2,953,779.000 
 

ANIXE POLSKA SP 1 
 

نامج الهواتف الذكية لشركة ر بر تطوي الطيران 
 طيران الخليج 

 BTB 15- 1778- 02- 18 تجديد

  9,938.000 
 

WORLD WIDE EXPRESS 1 
 

ن الطيرا  PASSENGER GENERAL 
SALES AGENT IN SOUTH 

KOREA  

 TB/32960/2022 16 ديدتج



   
 

 25 من 11 صفحة 
 

  174,813.000 
 

PLAZA PREMIUM 
LOUNGE LLC. 

1 

 

 NEW PLAZA PREMIUM الطيران 
LOUNGE MANAGEMENT 

LIMITED AT DAMMAM 
INTERNATIONAL AIRPORT 

(DMM)  

 TB/26558/2019 17 مناقصة

  529.594 
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

1 

 

والمعدات  المواد  DIRECT APPOINTMENT OF 
MEDICATION AND 

LABORATORY SUPPLIERS  

 TB/32577/2022 18 مناقصة

ر  ينابالديات مجموع الترس 139,244,447.594
 البحريني: 

      

 االقتصاديةمجلس التنمية 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ر بحريني نادي عمالت أخرى

  60,000.000 
 

BAHRAIN FINTECH BAY 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 BAHRAIN FINTECH  رعاية مركز
BAY   

 TB/32699/2022 1 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   60,000.000
 البحريني: 

      

 مجلس الشورى 

 # ة رقم المناقص النوع ضوعومال القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ت أخرىالعم

  17,578.000 
 

STRATEGY 
OPTIMIZATION 
CONSULTING 

1 

 

ات الخدم
ات والمزايد

 ستثمارواال

 TB/23695/2017 1 تجديد ية مالوالارد البشرية يانة نظام الموة صخدم

  59,895.000 
 

PAN ARAB MARKETING 
& AGENT CO 

1 

 

ات الخدم
والمزايدات 
 واالستثمار

ميم المكاتب اإلدارية  توزيع وتص ةدإعا
  لمجلس الشورى 

 

 BTB 2/2022/ 457 مناقصة

ر  ينابالدمجموع الترسيات  77,473.000
 : لبحرينيا

      

 
 
 
  
  
  



   
 

 25 من 12 صفحة 
 

 لنوابا لسمج

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  رىت أخعمال

  203,880.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

ات الخدم
والمزايدات 
 واالستثمار

 Nuwab Public/3 1 مناقصة خدمات الضيافة والنظافة لمجلس النواب

  35,200.000 
 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L. 

1 

 

خدمات لا
زايدات والم
 ستثمارواال

  خدمات دعم تقنية المعلومات توفير
 

 NUWAB Public /4/2022 2 مناقصة

نار  يدلمجموع الترسيات با 239,080.000
 البحريني: 

      

 مركز االتصال الوطني 

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

  46,970.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS 
CO. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  يصال الحكومتطبيق االت
 

 NCC-0001-2021   1 مناقصة

رسيات بالدينار  تال عمجمو 46,970.000
 البحريني: 

      

 مركز عيسى الثقافي

 # مناقصة ال رقم النوع ضوعوالم طاع الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  56,200.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  ام الحريق بمركز عيسى الثقافي ة نظصيان
 

 1 1/2022 مناقصة

  4,880.326 
 

FIRST CHOICE 
CLEANING SERVICES 
CO W.L.L 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 RFP/ICC/2020/1 2 ديد مت يسى الثقافيعبمركز  خدمات النظافة

مجموع الترسيات بالدينار   61,080.326
 البحريني: 

      

 
 
 
 
 



   
 

 25 من 13 صفحة 
 

 نمية السياسية حرين للت معهد الب

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

  254,400.000 
 

السيدة بتول عبدالكريم عبدهللا  
 لعليواتا

1 

 

خدمات لا
يدات والمزا
 مارتث واالس

 TB/13358/2011 1 تجديد  ياسيةة السنى معهد البحرين للتنمير مبايجا

  18,634.000 
 

TAKAFUL 
INTERNATIONAL 

1 

 

الخدمات 
زايدات ملوا
 راالستثماو

 BIPD-01/2020 2 تجديد خدمات التأمين الصحي لموظفي المعهد

ينار  ديات بالمجموع الترس 273,034.000
 البحريني: 

      

 عقاري يم السسة التنظؤم

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

  88,624.000 
 

RMSI 1 
 

ت امدالخ
المزايدات و

 واالستثمار

التعاقد المباشر مع شركة لتوفير موارد 
 بشرية تقنية وتخصصية

 TB/32733/2022 1 مناقصة

  160,000.000 
 

DESIGN ARABIA FOR 
PUBLICITY & 
ADVERTISIN 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

ض ومؤتمر سيتي سكيب  تنظيم معر
2022 

 TB/32884/2022 2 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   248,624.000
 البحريني: 

      

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # م المناقصة ق ر عنوال الموضوع اع قطال # ائز ء الفالعطا ني بحري دينار عمالت أخرى

  67,135.200 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

الخدمات 
يدات والمزا

 واالستثمار

ت  ومالعتوريد خدمات مهنية لتكنولوجيا الم
)SITPS(  

 

 1 2022- 6 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   67,135.200
 البحريني: 

      

 لمعارضوالسياحة هيئة البحرين ل

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # ائز ء الفالعطا بحريني ار دين عمالت أخرى

  1,175,731.590 
 

ALSHAYA 
INTERNATIONAL 

توريد وتركيب التجهيزات واالثاث  المواد والمعدات  1
  لمشروع عالم المعارض البحرين

 BTEA/224/2022 1 مناقصة



   
 

 25 من 14 صفحة 
 

TRADING COMPANY 
W.L.L 

 

 

  40,000.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

  80,000.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

2 

  : المجموع (د.ب.) 120,000
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

مشروع تطوير شاطئ منطقة خليج 
 البحرين

 BTEA-47-2017 2 مناقصة

  358,847.500 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

مات الخد
والمزايدات 
 واالستثمار

النسخة  2023ليلة رأس السنة الجديدة 
  ثالثة ال

 

 BTEA 230/2022 3 مناقصة

  86,158.600 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  2022جائزة البحرين للسياحة  
 

 BTEA 239/2022 4 مناقصة

  145,524.500 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

إعداد وتصميم وتصنيع وبناء وتسليم  المواد والمعدات 
سفر وتفكيك منصة العرض في سوق ال

في   IBTM WORLDوي لندن العالمي ف
  2022ة برشلون

 

 BTEA 243/2022 5 مناقصة

  18,000.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

شاءات  اإلن
  االستشاراتو

 الهندسية

طقة خليج طئ من ع تطوير شامشرو
 البحرين

 BTEA-47-2017 6 أمر تغييري 

  24,869.500 
 

AL SHAYA TRADING 
COMPANY  

1 

 

توريد وتركيب اثاث مجلس كبار  المواد والمعدات 
الشخصيات والبهو لمركز البحرين العالمي  

 للمعارض

 BTEA/236/2022 7 أمر تغييري 

  449,955.000 
 

MOTIVATE EVENTS & 
MEDIA CO 

1 

 

خدمات ال
والمزايدات 
 واالستثمار

BAHRAIN FESTIVAL CITY 
2022 

 

 BTEA 229/2022   8 مناقصة



   
 

 25 من 15 صفحة 
 

  462,956.467 
 

SHOWTECH 
PRODUCTIONS W.L.L 

1 

 

، تركيب، فحص وتشغيل انظمة توريد المواد والمعدات 
الستائر وهياكل تجهيزات و االضاءة،

ارض ين الدولي للمعمركز البحرمسارح لال
  الجديد مراتوالمؤت

 

 BTEA/231/2022 9 مناقصة

لدينار  مجموع الترسيات با 2,842,043.157
 يني: البحر

      

 ماءهيئة الكهرباء وال

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

  47,307.000 
 

CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS 

1 

 

ت الخدما
ات والمزايد

 الستثماروا

  شراء وحدات نظام التحكم المتكامل
 

 PP-ETD   1- 125- 2022 مناقصة

  192,000.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

دمات الخ
والمزايدات 
 واالستثمار

خدمة إرسال  نظام و وتركيبتزويد 
 الرسائل النصية القصيرة 

 RP-ISD 2- 005- 2019 تجديد

  26,826.600 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

خدمات ال
والمزايدات 
 واالستثمار

ر  توفير اشتراك في برنامج نظام وتوفي
 CITRIXٍلمدة ثالث سنوات الدعم 

 RP-ISD 3- 096- 2019 تجديد

  51,876.000 
 

SADAF CONTRACTING 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

ار إلنتاج  لمحطة حوتزويد أيدي عاملة  
 سنوات  3 - ر حواالكهرباء والماء بجزر 

 RP-EPD 4- 088- 2019 تمديد 

  60,052.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

د خدمة الصيانة والدعم الفني ألجهزة تزوي
 IBM التخزين

 RP-ISD   5- 097- 2019 تجديد

  33,000.000 
 

INFORMATION 
TECHNOLOGY PEOPLE 

1 

 

الخدمات 
 داتوالمزاي

 واالستثمار

  تزويد الهيئة بمستشار لنظام اس اي بي
 

 RP-ISD 6- 093- 2020 تمديد 

  73,155.530 
 

HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

تحليل الزيوت العازلة لمحوالت نقل الطاقة  
  الكهربائية 

 

 RP-ETD 7- 028- 2020 تجديد

  16,249.500 
 

6 PENCE CONSULTING 
W.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

لهيئة الكهرباء  مهرة عاملة  توفير أيدي
  والماء لمدة عام واحد 

 

 RP-FRSD   8- 090- 2020 تمديد 



   
 

 25 من 16 صفحة 
 

  29,300.040 
 

ABB ELECTRICAL & 
AUTOMATION 

1 

 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

PROCUREMENT OF SPARE 
PARTS VARIABLE 

FREQUENCY DRIVE 
EMERGENCY BREAKDOWN 

REPAIR WORK AT 
VARIOUS WATER STATION 

IN WTD 

 PIP-WTD ( 9- 122- 2022( مناقصة

  1,247,280.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

المعدات و المواد  SMART METER 
 

 PT/CSD/MM/2022/020   10  مناقصة

  6,974,100.000 
 

ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO  

1 

  2,988,900.000 
 

DEERA EXHIBITION 2 

  المجموع (د.ب.):  9,963,000
 

والمعدات  المواد  CABLE 11KV 3C-300 SQMM 
AL 200M 

 

 PT/CSD/MM/2022/005(LTC) 11  مناقصة

  2,173,500.000 
 

 1 ة العالمية للهندسة الكهربائي
 

ت االمواد والمعد  LV DISTRIBUTION Board 10 
Way  

 

 PT/CSD/FA/2022/004(LTC)  12  مناقصة

  2,364,600.000 
 

Y.K ALMOAYYED & 
SONS 

1 

  994,429.200 
 

KHAYBER TRADING 
COMPANY 

2 

  المجموع (د.ب.):  3,359,029.2
 

حوالت كهربائيةم المواد والمعدات   
 

 PT/CSD/ZA/2022/002(LTC)  13  مناقصة

  105,576.000 
 

EMCO CO 1 
 

والمعدات المواد  مياه إلكترونية  عدادات   
 

 PT/CSD/ZA/2022/100  14  مناقصة

  3,461,000.000 
 

PH TRADING  1 

  1,038,440.000 
 

EMCO W.L.L 2 

  المجموع (د.ب.):  4,499,440
 

 PT/CSD/MM/2022/075  15  مناقصة أمتار ذكية المواد والمعدات 

21,877,591.87 
 

ات بالدينار  لترسيمجموع ا
 ريني: البح

      

 
 
 



   
 

 25 من 17 صفحة 
 

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 # لمناقصة رقم ا النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى

  28,600.000 
 

INTERNATIONAL 
TURNKEY SYSTEMS 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

EMC VNX تجديد نظامعم دصيانة و TB/28012/2019 1 

  29,172.000 
 

ORIENT MIDDLEEAST 
ADVISORY 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

  المشاركة اإللكترونية
 

 iGA/2021/07   2 مناقصة

  19,352.487 
 

BATELCO 1 
 

 الخدمات
 لمزايداتوا

 واالستثمار

UC MANAGEMENT  تجديد TB/29651/2020 3 

الدينار  يات بجموع الترسم 77,124.487
 يني: البحر

      

 ة تنظيم سوق العمل هيئ

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

  27,840.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

الخدمات 
ايدات والمز

 واالستثمار

تطوير وتصميم وادارة عمليات وصيانة 
 خدماتر لونظام حماية االج

 LMRA/2017/10 1 د تمدي

  21,736.000 
 

SECURITY SOLUTIONS 
CO 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

توفير حراس امن لمباني هيئة تنظيم سوق  
 العمل

 LMRA/2019/05 2 تمديد 

موع الترسيات بالدينار  مج 49,576.000
 البحريني: 

      

 وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة  النوع وضوعالم القطاع  # ئز العطاء الفا  بحريني نار دي خرىت أعمال

  23,194.274 
 

COIL TECH U.S. 
CHILLER SERVICES 
CO.W.L. L 

1 

 

 تالخدما
 اتوالمزايد

 واالستثمار

ANNUAL PERIODIC 
MAINTENANCE OF ALL AC 

SYSTEM EQUIPMENT 
INCLUDING SUPPLY & FIX 

OF SPARE PARTS AT 
MINISTRY BUILDING AT 

DIPLOMATIC AREA 

 TB/32969/2022 1 تجديد



   
 

 25 من 18 صفحة 
 

  21,894.400 
 

SECURITY ONE 1 
 

 الخدمات
 والمزايدات
 واالستثمار

CCTV SYSTEM SOFTWARE 
& HARDWARE UPGRADE  

 

 HP-08-22 2 مناقصة

  -
1,276,734.693 

 

MOAHMMED A MOHSIN 
AL KHARAFI & SONS 

1 

 

  اإلنشاءات
ستشارات  واال
 لهندسيةا

وحدة   271 - ة نيق الحد اإلسكامدينة شر  
 سكنية 

 SP/01/17 3 أمر تغييري 

مجموع الترسيات بالدينار   1,231,646.019-
 بحريني: ال

      

  
 األشغال وزارة

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

  512,980.000 
 

BASMA MARBLE & 
GRANITE 

1 

 

 الخدمات
والمزايدات 

 ستثمارواال

 BMD-GP/19-0002 1 تجديد أعمال التنظيفات بقصر القضيبية

  215,788.300 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم القرى  
  عدادية للبناتاالبتدائية اإل

 

 BMD-22/0026 2 صةناقم

  171,442.460 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

الفارابي  أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة
  اإلعدادية للبنيناالبتدائية 

 

 BMD-22/0017 3 مناقصة

  63,933.333 
 

NASS ASPHALT 1 
 

اإلنشاءات  
الستشارات  وا

 الهندسية

 CED-15/0002 4 مر تغييري أ الحكومي حجرمال

  359,920.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 SPO/252/2022 5 مناقصة لس الوطنيمشروع إنشاء بوابة المج

  71,991.000 
 

AWAL PLASTICS W.L. L 1 
 

اإلنشاءات  
الستشارات  وا

 الهندسية

  يفة لات لمدينة خإرشادات لوح
 

 BMD-21/0031 6 مناقصة

  94,285.000 
 

AQUA TECHNOLOGY 
TRANSFER 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

يج لشفط مياه األمطار توفير صهار
  والحاالت الطارئة 

 

 SES-20/0024 7 أمر تغييري 



   
 

 25 من 19 صفحة 
 

  94,285.000 
 

ORANGE 
CONTRACTING 

1 

 

ت الخدما
والمزايدات 
 واالستثمار

مطار ياه األفط ملش جتوفير صهاري
  ارئة والحاالت الط

 

 SES-20/0024 8 ي أمر تغيير

  94,285.000 
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

اريج لشفط مياه األمطار توفير صه
  الطارئة  والحاالت

 

 SES-20/0024 9 أمر تغييري 

  94,285.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT 
RENTAL 

1 

 

الخدمات 
زايدات والم

 واالستثمار

توفير صهاريج لشفط مياه األمطار 
  والحاالت الطارئة 

 

 SES-20/0024 10 أمر تغييري 

  240,587.460 
 

MOHAMED 
SALAHUDDIN 
CONSULTING 
ENGINEERING 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ندسيةاله

  القادمة يالجانشاء مبنى احتياطي اال
 لخدمات االستشاريةا

 SPO/168/2014 11 تجديد

  10,220.183 
 

GULF EQUIPMENT & 
TECHNOLOGY 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

صيانة ت ال خدما - الصرف الصحي 
لضواغط الهواء بمحطة المعالجة الثالثية 

صرف  في مركز توبلي لمعالجة مياه ال
 الصحي 

 SES-17/0001 12 أمر تغييري 

  -
166,738.248 

 

AL GHANIM 
INTERNATIONAL CO. 
W.L.L JV 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
الشيخ عيسى بن   وتطوير تقاطعه مع شارع

جسر  –المرحلة األولى ) - سلمان 
 االنعطاف لليسار) 

 RDS-17/0028 13 أمر تغييري 

  269,515.568 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 الهندسية

الصرف الصحي المقترح في مشروع 
  939مجمع  - الرفاع 

 

 SES-19/0021 14 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   2,126,780.056
 البحريني: 

      

 وزارة التربية والتعليم 

 # صة رقم المناق  النوع عالموضو طاع الق # العطاء الفائز  ني دينار بحري عمالت أخرى

  111,267.200 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

استئجار حافالت ومركبات وشاحنات 
 سواق لوزارة التربية والتعليم وحافالت مع

 S-2018 1- 24 تجديد

  55,492.800 
 

ZAYANI LEASING W. L. 1  الخدمات مركبات وشاحنات استئجار حافالت و  S-2018 2- 24 تجديد



   
 

 25 من 20 صفحة 
 

L 
 

 داتيوالمزا
 رواالستثما

 سواق لوزارة التربية والتعليموحافالت مع 

  190,400.000 
 

BAHRAIN LIMO 1 
 

الخدمات 
ايدات زوالم

 واالستثمار

استئجار حافالت ومركبات وشاحنات 
 موحافالت مع سواق لوزارة التربية والتعلي

 S-2018 3- 24 تجديد

  233,525.267 
 

BATELCO 1 
 

لخدمات ا
ات والمزايد

 الستثماروا

توفير خدمة خطوط االتصاالت وانظمة 
 االتصاالت 

 TB/30807/2021 4 أمر تغييري 

ترسيات بالدينار  لمجموع ا 590,685.267
 البحريني: 

      

 وزارة الخارجية 

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

AED 230,000.000 23,000.000* 
 

EWAN 
ARCHITECTURAL & 
ENGINEERING  

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الهندسية

افية  ضالخدمات االستشارية لألعمال اإل 
والتصحيحية لمجمع سفارة مملكة البحرين  

 يأبو ظبفي 

 TB/31648/2022 1 تمديد 

ار  دين لمجموع الترسيات با 23,000.000
 ي: البحرين

      

 لصحة وزارة ا

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ىعمالت أخر

  49,500.000 
 

AL MOAYYED 
SECURITY 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

خدمات الحراسة األمنية بمركز مدينة خليفة 
  الصحي 

 

 MOH/123/2021 1 ناقصةم

  ت بالدينارالترسيا مجموع 49,500.000
 البحريني: 

      

   االجتماعيةالتنمية وزارة 

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

  5,907.990 
 

SUPER LAUNDRY 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

س مختلف أنواع المالبخدمة غسيل 
عاية والتأهيل  ومراكز الرور دوالشراشف ل

التنمية  وزارةتماعي التابعة لاالج
  االجتماعية

 

 RFP/MLSD/2021/10 1 تمديد 

لترسيات بالدينار  مجموع ا 5,907.990       



   
 

 25 من 21 صفحة 
 

 البحريني: 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 # قصة منالارقم  النوع الموضوع ع القطا # ز العطاء الفائ دينار بحريني  عمالت أخرى

  1,657,689.375 
 

HAWAR INTERNATIONA 
L SCHOOL W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

د إلنشاء  استثمار أرض حكومية في الح
  وتشغيل مدرسة خاصة 

 

 HFR/A01/2022 1 مزايدة

مجموع الترسيات بالدينار   1,657,689.375
 البحريني: 

      

 ارة المواصالت واالتصاالت وز

 # رقم المناقصة  النوع عالموضو القطاع  # العطاء الفائز  نار بحريني دي ت أخرىعمال

  86,104.621 
 

  مرفأ البحرين المالي 
 بنى) (استئجار م

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 مارواالستث 

استئجار مبنى جديد ومواقف سيارات 
قة بالمنطللوزارة بدل المبنى الحالي 

 الدبلوماسية

 TB/15951/2012 1 تمديد 

  179,995.000 
 

GULF MARCOM 
MARKETING CO 

1 

 

لخدمات ا
والمزايدات 
 واالستثمار

لمعرض البحرين الدولي  الحملة الترويجية 
  2022طيران لل

 

 MTT/BIAS/10/2022 2 مناقصة

  165,000.000 
 

MARK STEWART 
PRODUCTIONS LIMITED 

1 

 

الخدمات 
مزايدات وال

 واالستثمار

ي الدقة  فزيوني عاللتلا خدمات البث
  2022ولي للطيران لمعرض البحرين الد

 

 MTT/BIAS/02/2022   3 مناقصة

  74,800.000 
 

BAHRAIN ENERGY 
SERVICES W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 ستثمارواال

دراسة تخصيص مسار للمركبات ذات 
  العالي على شارع البديع االشغال

 

 MTT/LTD/02/2022 4 مناقصة

  3,760.000 
 

OMAN AIR S.A.O.C 1 
 

 الخدمات
والمزايدات 

 ستثمارواال

 TB/25935/2018 5 تجديد  نفقات نقل بريد البحرين

  15,000.000 
 

EGYPT AIR 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 

 االستثمارو

 TB/25935/2018 6 دتجدي نفقات نقل بريد البحرين

  25,000.000 
 

EMIRATES AIRLINE 1 
 

 تاالخدم
لمزايدات وا
 االستثمارو

 TB/25935/2018 7 تجديد البحريننفقات نقل بريد 

  752.000 
 

KLM - ROYAL DUTCH 
AIRLINES 

1 

 

الخدمات 
لمزايدات وا

 TB/25935/2018 8 تجديد البحريننفقات نقل بريد 



   
 

 25 من 22 صفحة 
 

 واالستثمار

  25,000.000 
 

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

الخدمات 
والمزايدات 

 راواالستثم

 TB/25935/2018 9 تجديد يد البحرينقات نقل برنف

  4,512.000 
 

TURKISH AIRLINES 1 
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

 TB/25935/2018 10 تجديد بريد البحريننفقات نقل 

الترسيات بالدينار  مجموع  579,923.621
 البحريني: 

      

 عالموزارة شئون اإل

 # قم المناقصة ر النوع الموضوع القطاع  # طاء الفائز الع ي دينار بحرين عمالت أخرى

AED 1,449,221.000 144,922.100* 
 

LIVE MEDIA 
PRODUCTION  

1 

 

الخدمات 
المزايدات و

 واالستثمار

البحرين الدولي   لمعرض ميةاإلعالالتغطية 
 م 2022للطيران لسنة  

 TB/32870/2022 1 مناقصة

  99,960.000 
 

JAGGARD WIRELESS 
COMMUNICATIONS FZC  

1 

 

الخدمات 
ايدات والمز

 رواالستثما

توفيـر أعمال صيانـة وإصـالح ألبـراج 
ـالم  اإلرسال في مجمع وزارة شؤون اإلع

موقع ورأس حيـان (الموقـع الرئيسي & 
1(  

 

 INFO/12/2021 2 مناقصة

  221,020.800 
 

MAGIC SHINE 
CLEANING 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 

 مارث تواالس

لين  ات االيدي العاملة (المراستوريد خدم
  ةوالمساعدة والضيافيفات وعمال التنظ

 والبدالة والسائق)

 MIA/19/2016 3 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   465,902.900
 : ينيالبحر

      

 

 
 وزارة شئون البلديات والزراعة 

 # لمناقصة رقم ا النوع عالموضو القطاع  # عطاء الفائز ال دينار بحريني  عمالت أخرى

  382,220.786 
 

YATEEM 
AIRCONDITIONING 
W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

كهربائية مشروع صيانة األجهزة ال
 ةالقضيبيالميكانيكية بقصر 

 BMD-GP/20-0001   1 تجديد

  37,664.000 
 

VIBRANT SERVICES  1 
 

ت الخدما
والمزايدات 
 واالستثمار

مسطحات الخضراء انة للالصي لاأعم
احب السمو رئيس لمجمع مكتب ص

 الوزراء  

 BMD-21/0012   2 تجديد



   
 

 25 من 23 صفحة 
 

  147,099.838 
 

SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS 

1 

  83,754.351 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

2 

  المجموع (د.ب.):  230,854.189
 

مات الخد
والمزايدات 
 واالستثمار

ت ونظام الري في  مزروعانة الايص
بلدية المنطقة  ئيسية التابعة لالشوارع الر

  الجنوبية
 

 MUN/SAM/25/2022/M1 3 مناقصة

  26,400.000 
 

AL OMRAN CLEANING 1 
 

الخدمات 
يدات والمزا

 واالستثمار

توفير منظفين لمجمع شئون الزراعة  
 والمرافق التابعة لها 

 MUN/05/HR/2017 4 مديد ت

  82,599.000 
 

AL HEKMA 
VETERINARY CENTER 

 )ةالبيطريلقاحات (ل

1 

  21,147.500 
 

AL HEKMA 
VETERINARY CENTER 

) (للمستلزمات الطبية  

2 

  المجموع (د.ب.):  103,746.5
 

توصيل اللقاحات البيطرية  تزويد و عدات د والمالموا
  ومستلزماتها 

 

 MUN/AR/28/2022-23 5 مناقصة

  73,557.000 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

1 

 

الخدمات 
 ايداتمزلوا

 ارتثمواالس

 MUN/DP/62/2022/M1 6 مناقصة مضاعفة زراعة أشجار القرم 

  33,000.000 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

1 

 

ت االخدم
 زايداتوالم

 واالستثمار

 MUN/DP/62/2022/M1 7 أمر تغييري  مضاعفة زراعة أشجار القرم 

  128,697.250 
 

INTER LOCK 
MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 

 

ات  نشاءاإل
شارات  ستواال

 سيةالهند

  الرفاع سوق لمشروع المؤقت السوق انشاء
 المركزي

 

 MUN/CMS/DP/47/2022-M1 8 مناقصة

  -400.000 
 

OCEAN DIVING & 
MARINE SERVICES 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

صيانة العالمات البحرية االرشادية في  
 ينرياه االقليمية بمملكة البحالم

 MUN/AGR/58/2022 9 غييري مر تأ

  85,500.000 
 

THE DE PADEL 17 
BAHRAIN  

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

مجمع  06099396 ثمار عقار رقماست
  إلنشاء مالعب ومرافق 934

 

 MUN/SAM/A14/2022 10 مزايدة



   
 

 25 من 24 صفحة 
 

  262,993.750 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

  262,993.750 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

2 

  262,993.750 
 

SAYED KADHEM AL 
DURAZI & SONS 

3 

  262,993.750 
 

ABU SAIBA PLANTS & 
FIOWERS 

4 

  262,993.750 
 

AROMA GARDENING & 
LANDSCAPING 

5 

  262,993.750 
 

GREEN GROVE 
NURSERY 

6 

  262,993.750 
 

AL JAMEEL FOR 
GARDEN CARE 

7 

  262,993.750 
 

ATHENA CONSTUCTION 8 

  المجموع (د.ب.):  2,103,950.000
 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

المرحلة   - عمال التشجير ر ألشالتعاقد المبا
 2022الثانية للعام 

 MUN/CMS/DP/71/2022-M1 11 مناقصة

  488,750.000 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

ت الخدما
زايدات والم

 واالستثمار

مشروع زيادة أعمال التشجير على امتداد  
  لمانجانبي شارع الشيخ خليفة بن س

 

 MUN-CMS-51-2022-M1 12 مناقصة

  100,000.000 
 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

المياه دوراتتأهيل تجديد واعادة   

  كزيالمر سوق المنامة
 

 MUN/CM/26/2022/M1 13 مناقصة

مجموع الترسيات بالدينار   3,793,939.725
 البحريني: 

      

 ةشئون الشباب والرياض وزارة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  خرىعمالت أ

  267,750.000 
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

1 

 

الخدمات 
ات دمزايلوا

 مارستث واال

صيانة اإلنارة لجميع مرافق وزارة شؤون 
  الشباب والرياضة 

 

 RFPMYS 1/6/2022 مناقصة



   
 

 25 من 25 صفحة 
 

  50,000.000 
 

TAQI MOHAMMED 
ALBAHRANA TRADING 

1 

 

الخدمات 
والمزايدات 
 واالستثمار

صيانة أنظمة التكييف لمنشآت وزارة 
 والرياضة شؤون الشباب 

 RFPMYS/3/2019 2 أمر تغييري 

مجموع الترسيات بالدينار   317,750.000
 البحريني: 

      

 راء وزارة شئون مجلس الوز

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

  33,600.000 
 

شركة الحمرية إلدارة وتطوير 
 العقارات

1 

 

الخدمات 
المزايدات و

 واالستثمار

إدارة الوثائق بنى ئجار متة اسيتجديد اتفاق
 والسجالت

 TB/9015/2008 1 تجديد

مجموع الترسيات بالدينار   33,600.000
 البحريني: 

      

 

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.           
 

            
 


