
   
 

 12 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

30/09/2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/09/2022 
 

  

         
            

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  72,176.000 
 

FITCH RATING 1 
 

 TB/32662/2022 1 تجديد  FITCH RATING SUBSCRIPTION النفط 

USD 242,800.000 91,778.400* 
 

GARTNER GULF FZ_LLC 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  GARTNER DIRECT AWARD  مزايدة TB/32007/2022 2 

       ريني: مجموع الترسيات بالدينار البح 163,954.400

 ن االجتماعي الهيئة العامة للتأمي

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

  50,919.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

 1 2/2022  مناقصة الوراكل والدعم الفني ج نظام ارخص برام تثمارسالخدمات والمزايدات واال

  383,182.800 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

  2023-2022لهيئة العامة للتأمين االجتماعي حي لموظفي االتأمين الص الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 2 1/2022 مناقصة

  3,001,356.000 
 

 1 نيةدق الوطن للفناريالبح  كةشر
 

 TB/16234/2012  3  تجديد  االجتماعي لمكاتبها الرئيسية  العامة للتأمين استئجار الهيئة   الخدمات والمزايدات واالستثمار

3,435,457.80 
 
     مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 12 من 2 صفحة 
 

 بدالة انترنت البحرين 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ز ائالف العطاء  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  9,600.000 
 

NUETEL COMMUNICATIONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  مشروع كابل الخليج  
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 1 تجديد

  15,509.880 
 

BNET B.S.C 1 
 

عمليات البدالة في   يبين مركزSTM-4 1Gسعة  من   اتفاقية خدمة الربط المحلي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 JUFFAIR NOCوالجفير  SEEF NOCالسيف 

 TB/27876/2019 2 تجديد

  7,028.650 
 

BNET B.S.C 1 
 

 TB/32585/2022 3 تجديد    DS-3 (50MBPS)اتفاقيه خط الربط المحلي بسعة  مات والمزايدات واالستثمارالخد

  79,200.000 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )MCS(ية خدمات االستشارات اإلدار
 

 BIX/P/0222/834 4 مناقصة

USD 970,500.000 366,849.000* 
 

TATA COMMUNICATION (UK) 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ج  لخليا لبمشروع كا
GULF CABLE 

 TB/10178/2009 5 دديتج 

  7,935.840 
 

BNET B.S.C 1 
 

الكابل البحري بجزر أمواج   إنزالمن محطة  STM-4ة  الربط المحلي بسع خط الخدمات والمزايدات واالستثمار
 مركز عمليات البدالة بالجفير  إلى

 TB/23821/2017 6 تجديد

  85,014.912 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 BIX/01/2018 7 دتجدي تشغيل مركز عمليات البدالة  ات واالستثمارالخدمات والمزايد

       بحريني: ع الترسيات بالدينار المجمو 571,138.282

 بوليتكنك البحرين 

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

  269,280.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 BP/001/2022 1 مناقصة سنوات    3عقد لمدة بوليتكنك البحرين حارس أمن ل 24توفير  لمزايدات واالستثمارات وا الخدم

  31,020.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 1 
 

 TB/32657/2022 2 تجديد المغلقة التلفزيونية الدوائر  نظام وصيانة تحديث  طلب الخدمات والمزايدات واالستثمار

     يني: دينار البحراللترسيات بمجموع ا 300,300.000
 

  

 الدولية لبحرينحلبة ا

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

USD 150,000.000 56,700.000* 
 

NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION 1 
 

 TB/27919/2019 1 دديتج    م 2025و م 2024و م2023 (سباق الدراغ) لسنة إقامة سباقات السرعة ت والمزايدات واالستثماردماالخ 

  903,996.200 
 

 1 لين من الموردين والمقاو 52عدد 
 

لطيران  لسباق جائزة البحرين الكبرى  لمصاحبةاليات االحفالت الموسيقية والفع  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 2022 واحد للفورموالليج الخ 

 TB/31288/2021 2 مناقصة

USD 6,618,356.000 2,501,738.568* 
 

FORMULA ONE HOSPITALITY AND 
EVENT SERVICES LIMITED  

1 
 

 TB/31613/2022 3 مناقصة   2022 واحد  للفورموالخليج لطيران اللسباق جائزة البحرين الكبرى  مشتريات ت والمزايدات واالستثماردماالخ 

  269,769.048 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

  البحرين الدولية  حلبة مضمارغة صبا ستثمارمزايدات واالالالخدمات و
 

 BIC/03/2022 4 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,732,203.816



   
 

 12 من 3 صفحة 
 

 شركة تطوير للبترول 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحدينا رى عمالت أخ

  309,274.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

  كل أورامات ر خدتوفي النفط 
 

 TP-798-2021 1 مناقصة

  43,464.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 1 
 

  المةلسوامستلزمات األمن معدات و وتوفيرشراء  النفط 
 

 RFP/TWR/2020/87   2 يري أمر تغي

  79,943.300 
 

EVERON TRADING AND SERVICES 
WLL 

1 
 

 TP-917-2022 3 مناقصة تونا من بارطع غيارهد مصفاة سلة فيرتوب وقريوت المواد والمعدات 

  81,158.000 
 

STREAM-FLO MIDDLE EAST DMCC 1 
 

  رأس البئر ومحركاتلصمامات توفير خدمات الصيانة والتصليح ل  نفط ال
 

 TP-855-2021 4 مناقصة

  39,934.300 
 

MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY 

1 
 

 SUPPLY OF 20 INCH NEW SICK ULTRASONIC GAS النفط 
FLOW METER 

 

 TP-879-2022 5 مناقصة

  558,727.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 1 
 

 YEARS AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF 4 النفط 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) 

 

 TP-895-2022 6 مناقصة

  900,852.449 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

 EXPANSION OF YOKOGAWA SUPERVISORY النفط 
CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) 

PLATFORM 
 

 TP-882-2021 7 مناقصة

  2,043,699.901 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 

  11,190,926.867 
 

CONTINENTAL FLANGES & 
FITTINGS BAHRAIN 

2 

  534,178.254 
 

KADDAS OILFIELD SERVICES & 
TRADING COMPANY LLC 

3 

  المجموع (د.ب.):  13,768,805.022
 

 FIVE (5) YEARS LONG TERM PURCHASE النفط 
AGREEMENT ON CALL-OFF BASIS FOR THE SUPPLY 

OF FITTINGS 
 

 TP-843-2021  8 مناقصة

  2,141,869.600 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 PROVISION OF MICROSOFT ENTERPRISE النفط 
AGREEMENT RENEWAL 

 TP-921-2022 9 قصةمنا

      ار البحريني: مجموع الترسيات بالدين 17,924,027.671
 

 

 شركة مطار البحرين 

 # المناقصة م رق النوع  الموضوع  القطاع  # ز الفائ العطاء  ي دينار بحرين  عمالت أخرى 

  87,983.500 
 

INTERTEC SYSTEMS WLL 1 
 

 BIA NETWORK MONITORING SOLUTION الطيران 
(SOLARWINDS) SUPPORT 

 

 RFP/BAC/2022/13   1 مناقصة

  -136,398.080 
 

VISION BOX 1 
 

نى المسافرين الجديد لمطار  ببم اإللكترونيةة البوابات نة ألنظمم والصياتوفير الدع الخدمات والمزايدات واالستثمار
 البحرين الدولي

 BAC/311/2019 2 أمر تغييري 

       دينار البحريني: لرسيات با مجموع الت 48,414.580-



   
 

 12 من 4 صفحة 
 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # صة م المناققر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  الت أخرى مع

  46,656.000 
 

CONSULUM BAHRAIN CO 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  THE PROVISION OF A STRATEGIC 
COMMUNICATIONS AGENCY 

-IN-RFP-BMHC-013 تجديد
2021 

1 

       ينار البحريني: الترسيات بالد  مجموع 46,656.000

 شركة نفط البحرين 

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

  180,655.000 
 

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 
 

واالستثمار زايداتوالم تاالخدم  LEASE OF A BUILDING FOR THE ENGINEERING 
OFFICES ASSIGNED TO MANAGE BAPCO 

MODERNIZATION PROJECT (BMP)  RUW  BUILDING  

 TB/30511/2021 1 تمديد

  48,764.000 
 

SOLIDARITY BAHRAIN 1 
 

 TB/32569/2022 2 تمديد GROUP PERSONAL ACCIDENT COVER النفط 

  63,898.000 
 

EMCE CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE 

1 
 

 INSPECTION, MAINTENANCE AND REPAIR FOR NO.2 النفط 
SEWAGE PUMPING STATION, AWALI 

 T49643 3 مناقصة

  421,034.000 
 

SUEZ WATER TECHNOLOGIES & 
SOLUTIONS 

1 
 

 RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT النفط 
REFINERY 

 T160158 4 تمديد

USD 367,595.000 138,950.910* 
 

MASAOOD JOHN BROWN 1 
 

  تبدال وتعديل صمامات وقف الغاز سا النفط 
 

 Q30374 (17) 5 مناقصة

  11,385.000 
 

AL MOAYYED SECURITY 1 
 

 T180069 (24) 6 يددتم من محطات تزويد الوقود والخدمات  تجميع النقود االستثمارلمزايدات والخدمات وا 

  9,209.000 
 

TEXAS TECHNICAL SERVICES 1 

  7,875.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

2 

  المجموع (د.ب.):  17,084
 

  المختلفة وملحقاتهامختبر ال أدواتشراء  النفط 
 

 Q48574(56) 7 مناقصة

  100,149.000 
 

SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTION 1 
 

واسطول المركبات   للشركةلمملوكة مركبات ا في ال) IVMSظام الرصد (ن النفط 
  المؤجرة 
 

 T47099(19) 8 مناقصة

  203,859.000 
 

DELMON FISH 1 
 

العوالي   تشفى ، مسالدار العوالي،) لنادي  ة ومثلجةة (طازج توفير منتجات بحري النفط 
  سنوات   3بعقد زمني لمده  - مطعم المصفاة و

 

 Q46390(43) 9 مناقصة

  160,850.500 
 

AL MAD CONTRACTING 1 
 

  كرة القدم في العواليخدمة استبدال العشب االصطناعي لملعب  النفط 
 

 T51647(43) 10 مناقصة

  512,928.000 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 1 
 

  جهزة المراقبة الشخصية التابعة لشركة بابكوالغاز وأ أجهزة كشف  النفط 
 

 T48864(14) 11 مناقصة

      الدينار البحريني: ات بترسيع المجمو 1,859,557.410
 
 

 



   
 

 12 من 5 صفحة 
 

 طيران الخليج 

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

  86,425.000 
 

AL KHALEJIAH CATERING 
COMPANY 

1 
 

 DIRECT APPOINTMENT LOUNGE SERVICES AT AL الطيران 
QASIM AIRPORT ELQ 

 TB/32366/2022 1 مناقصة

  337,897.000 
 

LSG SKY CHEFS HAVACILIK 1 
 

  يد إند ، أبادخدمات التموين في مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر  ان الطير
 

 BTB 2-2134-03-20 ي رر تغييمأ

  3,462,263.000 
 

FRAPORT-AG 1 
 

 ITC 3-0516-10-09 مناقصة الخدمات األرضية في مطار فرانكفورت  الطيران 

  6,084,585.000 
 

TA CONNECTIONS 1 
 

 BTB   4-2319-09-21 مناقصة CREW HOTEL OUTSOURCING الطيران 

  23,724.293 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  19,361.774 
 

BAHZAD PHARMACY 2 

  11,214.000 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  81,721.127 
 

GULF PHARMACY  4 

  20,909.974 
 

JAFFAR PHARMACY 5 

  529.594 
 

NASSER PHARMACY 6 

  138,842.690 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 7 

  125,497.940 
 

YMH PHARMACY 8 

  4,056.150 
 

CIGALA GULF MEDICAL 9 

  5,968.751 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

10 

  18,900.000 
 

MOHD FAKROO 11 

  69,740.664 
 

ALZAHOOR MEDICAL AND 
SCIENTIFIC SUPPLIES 

12 

  3,465.000 
 

Y.K ALMOAYYED & SONS 13 

  المجموع (د.ب.):  523,931.957
 

والمعدات  مواد ال  DIRECT APPOINTMENT OF MEDICATION AND 
LABORATORY SUPPLIERS  

 TB/32577/2022 5 مناقصة

  315,089.000 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

 BTB 6-2350-01-22 مناقصة CLOUD BASED TALENT MANAGEMENT SYSTEM الطيران 

  787,954.000 
 

AIR INDIA 1 
 

 BTB 7-1787-03-18 مناقصة سنوات   3الدولي لمدة   كاليكوت اولة األرضية في مطارخدمات المن ن يراالط



   
 

 12 من 6 صفحة 
 

  124,296.000 
 

MGH ARABIA LOGISTICS SERVICES  1 
 

  نقل البضائع بالمملكة العربية السعودية  الطيران 
 

 BTB 8-2347-01-22 مناقصة

  56,000.000 
 

ALMOAYED DATA GROUP 1 
 

ان الطير  PROOFPOINT EMAIL SECURITY GATEWAY 2016-08-19 مناقصة-ITC 9 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  11,778,440.957

 مجلس الشورى 

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

  27,482.400 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 1 02/2020 تمديد أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى لمدة سنتين الخدمات والمزايدات واالستثمار

  219,859.200 
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

  2023أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 SHURA 2/2/2022 قصةانم

  106,535.000 
 

AL MOAYYED INTEGRATED 
SECURITY SOLUTIONS 

1 
 

 BTB 3/458/2022 مناقصة تنفيذ مشروع الكاميرات األمنية لمجلسي الشورى والنواب   المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  353,876.600

 مركز عيسى الثقافي

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى عمالت أخر

  27,170.000 
 

COIL TECH 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  TB/32583/2022 1 مناقصة ) كمبريسور 2شراء عدد ( 

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  27,170.000
 
 
 
 

  

   مسرح الدانة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ريني ر بحنايد رى عمالت أخ

  600,000.000 
 

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 1 
 

  إنتاج الحفالت الموسيقية لمسرح الدانة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 ALDANA/04/2022 1 مناقصة

  145,581.500 
 

STAGE FX LLC 1 
 

  ات خاصة للمسرح ومؤثر  رزلي ت المواد والمعدا 
 

 ALDANA/03/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  745,581.500

 معهد اإلدارة العامة 

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

  16,000.000 
 

WYNDHAM GRAND MANAMA 1 
 

 TB/32394/2022 1 تمديد توفير حجوزات القاعات التدريبية للبرنامج الوطني للقيادات الحكومية  رتثماواالس  تا يدزاالخدمات والم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  16,000.000

  



   
 

 12 من 7 صفحة 
 

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # صة رقم المناق النوع  ع وضو مال القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  25,360.500 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

  توفير سيارات لهيئة البحرين للثقافة واآلثار المواد والمعدات 
 

 1  2022-3 مناقصة

  32,937.300 
 

ETISALCOM BAHRAIN CO 1 
 

  نترتناإل مشروع تحديث نظام االتصال عبر بروتوكول  ت والمزايدات واالستثمارالخدما
 

 2 2022-2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  58,297.800

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  103,488.000 
 

TRACCS  1 
 

في وسائل   االجتماعيائل اإلعالم وسى لتوفير مؤثرون عل ةكالتعاقد مع شر لخدمات والمزايدات واالستثمارا
للترويج لمهرجانات وفعاليات هيئة البحرين للسياحة   االجتماعيالتواصل 

 والمعارض 

 BTEA 220/2022 1 مناقصة

  797,679.993 
 

K HOME AND KITCHEN WLL 1 
 

بحرين  ز الي المتنقلة لمركطهال وأفران لمطبخ  ا أدواتالضيافة،  مستلزماتريد تو المواد والمعدات 
  الجديد   والمؤتمراتالدولي للمعارض 

 

 BTEA/223/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  901,167.993

 هيئة الكهرباء والماء

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

  27,012.000 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

  توفير خدمات مساعدين المكاتب (ستة أشخاص)  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RP-FRSD 1-108-2022 مناقصة

  496,232.880 
 

MICROCENTER 1 
 

واالستثمار والمزايدات دماتالخ   PROVIDE ELA (ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT) 
FOR ESRI GIS LICENSES FOR THREE YEARS  

 RS-GIS   2-007-2022 مناقصة

  33,450.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

 Suppling of MR onload tap changers for Riffa Shamal الخدمات والمزايدات واالستثمار
T611 transformers 

 PS-ETD 3-089-2022 مناقصة

  29,792.000 
 

CONSOLIDATED ENGINEERING 
COMPANY KHATIB AND ALAMI 

1 
 

 INNOVYZE  تزويد بتراخيص إضافية مع الصيانة السنوية للتراخيص من نوع الخدمات والمزايدات واالستثمار
INFOWATER 

 PP-WDD 4-143-2022 مناقصة

  184,085.000 
 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES W.L 

1 
 

الت ومفاعالت الضغط العالي في محطات شبكة نقل الكهرباء  صيانة وفحص محو ثمارتزايدات واالسلمالخدمات وا 
 لمدة عامين

 RP-ETD  5-188-2019 تجديد

EUR 403,299.000 198,019.809* 
 

INDRA 1 
 

 6 102/2010/3300 تمديد كين لمدة سنتين  عقد صيانة نظام وبرامج خدمات المشتر الخدمات والمزايدات واالستثمار

  138,660.000 
 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L. 1 
 

لتابع بمصادر خارجية لتشغيل المكاتب األمامية بمركز خدمات الزبائن ا االستعانة الخدمات والمزايدات واالستثمار
 ) سنوات. )4الماء لمدة أربع (لهيئة الكهرباء و

 RP-CSD 7-243-2016 تمديد

  42,120.000 
 

YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 
 

 ADAPTOR FLANGE  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2022/038    8  مناقصة

  240,030.000 
 

GULF SERVICES CO 1 
 

 RING MAIN UNIT  المواد  والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/026  9  مناقصة



   
 

 12 من 8 صفحة 
 

1,389,401.69 
 
       مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 ونيةترحكومة اإللكوالهيئة المعلومات 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  نار بحريني دي عمالت أخرى 

  46,388.100 
 

MEDGULF TAKAFUL 1 
 

  ة المعلومات والحكومة االلكترونية تأمين صحي لهيئ الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 iGA/2020/08   1 تجديد

  217,800.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

  يجي والمشاريع خدمات إدارة المشاريع إلدارة التخطيط اإلسترات ستثماردمات والمزايدات وااللخ ا
 

 iGA/2022/01 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  264,188.100

 يئة تنظيم سوق العمل ه

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

  22,100.000 
 

SECURITY SOLUTIONS CO 1 
 

 LMRA/2019/05 1 تمديد لمباني هيئة تنظيم سوق العمل أمنتوفير حراس  يدات واالستثمارالخدمات والمزا

       يات بالدينار البحريني: مجموع الترس 22,100.000

 وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة  النوع  وضوع الم القطاع  # الفائز اء العط حريني ر بدينا عمالت أخرى 

  23,166.000 
 

AL MUFEED ELECTRICAL SERVICES 
CO W.L.L 

1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  SUPPLY OF MANPOWER FOR MEP & CIVIL 
MAINTENANCE WORKS AT MINISTRY'S MAIN OFFICE 

BUILDING  

 TB/32580/2022 1 تجديد

  64,200.000 
 

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS 1 
 

 االستشارات و اإلنشاءات 
 الهندسية 

MAINTENANCE AND SUPPORT IT PRODUCTIVITY 
HARDWARE AT THE MINISTRY OF HOUSING 

 HP/O/11/16 2 تجديد

  25,159.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

  يةي في المنطقة الدبلوماسزارة اإلسكان الرئيسى وتنظيف لمبنات خدم الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 HP/05/20   3 تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  112,525.000

 وزارة األشغال

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

  6,458,474.000 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 سية الهند

(أعمال   947مجمع  –إنشاء خدمات البنية التحتية لمشروع تطوير منطقة الرفة 
  الحزمة األولى)   -الدفان 

 

 RDS-22/0018 1 مناقصة

  844,411.050 
 

NASS CONTRACTING CO. W.L.L 1 
 

 TB/32521/2022 2 مناقصة ني  لوطة المجلس اوابمشروع إنشاء ب الخدمات والمزايدات واالستثمار

  6,150,046.426 
 

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

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-21/0123 3 مناقصة لثانية المرحلة ا   –شارع جنوب البحرين الدائري 

  266,256.364 
 

OMNI TRADING & SERVICES 1 
 

ووحدات معالجة الهواء بوحدة   2و  1بردات تكييف الهواء المركزية رقم استبدال م االستثمارت ووالمزايدا  اتمالخد
  توليد األوزون بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

 

 SES-21/0033 4 مناقصة



   
 

 12 من 9 صفحة 
 

  310,000.000 
 

SARAB CONTRACTING EST.  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

دائية للبنين ومدرسة سكينة بنت  درسة أم الحصم االبتلم  نة الشاملةصياالأعمال 
  الحسين االبتدائية للبنات 

 

 BMD-22/0022 5 مناقصة

  155,887.100 
 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 
 

شارات  اإلنشاءات واالست 
 الهندسية 

 BMD – 22/0019 6 مناقصة نين للبائية أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتد

  452,361.090 
 

STANTEC KHONJI 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

لإلشراف على مشروع بناء محطة المعالجة األولية لمياه   االستشاريةالخدمات 
  في منطقة الحد الصناعية الصرف الصحي

 

 SES-20/0004 7 مناقصة

  270,029.520 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
 الهندسية 

  254مجمع  -انشاء شبكة صرف صحي فرعية في منطقة قاللي 
 

 SES-19/0016 8 مناقصة

  184,920.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

 BMD-22/0013 9 مناقصة م لحصبأم ا الطبوغرافي ارة المسح أعمال الصيانة الشاملة إلد  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  999,949.135 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  255مجمع  -انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق
 

 SES-21/0009 10 مناقصة

  192,292.545 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 
 

ت  ارااإلنشاءات واالستش
 ة الهندسي

  القائمة E4Fات ضغط عالي لمحطة الضخ ذروع بناء خط رئيسي  شم
 

 SES-21/0031   11 مناقصة

  45,732.600 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

1 
 

شارات  اإلنشاءات واالست 
 الهندسية 

  ري وإدارةمجاالمباني التابعة لقسم المشروع الصيانة الوقائية لمدة سنتين لجميع 
 سلماباد   -رقطال

 BMD – 19/0018 12 مناقصة

  21,017.700 
 

MANTECH COMMERCIAL SERVICE 
W.L.L 

1 
 

  نى الوزارة توفير وتركيب لوحة عرض اعالنية الكترونية لمب الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MLSD/2022/25 13 مناقصة

       بحريني: ال مجموع الترسيات بالدينار  16,351,377.530

 وزارة الخارجية 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  مالت أخرى ع

  24,840.000 
 

NATIONAL HOTELS COMPANY 
B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

1 
 

 TB/32212/2022 1 أمر تغييري  2024يسمبر د 31الى 2022يوليو   1ايجار في برج الدبلومات للفترة من عقد   الخدمات والمزايدات واالستثمار

AED 3,651,774.000 365,177.400* 
 

STARS GENERAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 TB/31649/2022 2 قصةمنا ارة مملكة البحرين في أبوظبي األعمال اإلضافية والتصحيحية لمجمع سف

       ني: يالبحر بالدينار  ياتمجموع الترس 390,017.400

 داخلية لوزارة ا

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

  111,884.136 
 

 1 لولوة محمد يوسف الحسن  
 

 TB/22815/2016 1 تجديد جار مبنى المحافظة الشمالية   استئ دات واالستثمارالخدمات والمزاي

      ني: ييات بالدينار البحرسع التر مجمو 111,884.136
 
 
 
 

 



   
 

 12 من 10 صفحة 
 

 وزارة الصحة 

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

  9,786.863 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

  قع الصحيةمواتوفير مبردات وقنينات مياه الشرب واألكواب الورقية لجميع ال  والمعدات  المواد 
 تابعة للوزارة لا

 MOH/131/2018 1 دتجدي

  35,508.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

 TB/32836/2022 2 تجديد WEBMASTER/WEB DEVELOPER OUTSOURCING الخدمات والمزايدات واالستثمار

  11,880.000 
 

AL ESTETLA CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

 3 743/2020 تجديد ي عاملة بمخزن التطعيمات  دمنظفين أي 3مات عدد توفير خد ستثماراالمزايدات ووالالخدمات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  57,174.863

 وزارة الصناعة والتجارة 

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

  85,700.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

  صيانة شبكات الري وأعمال التشجير في منطقة البحرين العالمية لالستثمار الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/MOICT/2022/01 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  85,700.000

 يوطنوزارة المالية واالقتصاد ال

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  اع ط الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  ى أخرعمالت  

  858.000 
 

 1 التشكيل المعماري للحديد المطاوع ذ.م.م 
 

 TB/32767/2022 1 أمر تغييري  وزارة  العة التشريفات بمبنى أعمال تأهيل قا الستثمارالخدمات والمزايدات وا

       بحريني: ال بالدينار  ياتمجموع الترس 858.000

 تصاالت وزارة المواصالت واال

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

  59,840.000 
 

OCEAN DIVING & MARINE 
SERVICES 

1 
 

 MTT/PMA/04/2022 1 ةمناقص لكةتها) عالمة ارشادية بحرية م26استبدال عدد ( الخدمات والمزايدات واالستثمار

  62,563.998 
 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  IPS AND DPS LICENSES FOR 2022 تجديد TB/31608/2022 2 

  695,866.600 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

  د البحرينبريتوفير سعاة بريد وفارز بريد ل الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MTT/POST/01/2022 3 صةمناق

  58,729.700 
 

POLE STAR SPACE APPLICATION 1 
 

 TB/11219/2010  4  تجديد  بعد عن وتتبعها السفن هوية تحديد نظام خدمة توفير  الخدمات والمزايدات واالستثمار

877,000.300 
 
     مجموع الترسيات بالدينار البحريني: 

 
 
 
 
 

  



   
 

 12 من 11 صفحة 
 

 عة ت والزراوزارة شئون البلديا

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

  39,200.000 
 

MEXICO CLEANING SERVICES 1 
 

 MUN/SAM/14/2018 1 تجديد خدمات التنظيف لمكاتب بلدية المنطقة الجنوبية والمجلس البلدي  الستثمارزايدات وامالالخدمات و

  528,687.500 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

  يانة المسطحات الخضراء بمدينة سلمان ومنطقة اللوزي تشغيل وص المزايدات واالستثماروالخدمات 
 

-MUN-NAM-02-2022 مناقصة
M1 

2 

  -35,908.376 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  سار  مشروع تطوير واجهة جنوب 
 

 MUN/CMS/05/2021   3 أمر تغييري 

  35,908.376 
 

JAHECON 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الهندسية 

  شروع تطوير واجهة جنوب سار م
 

 MUN/CMS/05/2021   4 أمر تغييري 

  88,870.459 
 

MARAYA GATE TRADING  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  ضراء في المدن اإلسكانية الجديدة (شرق الحد)صيانة المسطحات الخ 
 

-MUN-MM-01-2022 ناقصةم
M1 

5 

  65,842.326 
 

AL NOSAIF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

 MUN/CMS/12/2016 6 تمديد ر لمدفن عسك  دةمجنزرات جدي  3تزويد وتشغيل  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  8,276.400 
 

 1 شركة كلين داون ذ.م.م 
 

  منطقة الجنوبيةالصحي بلدية ال شفط مياه الصرف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 7 2021/19 ديتمد

  31,341.591 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 

  623.380 
 

CIGALA GULF MEDICAL 2 

  .): جموع (د.ب مال 31,964.971
 

  عدات مختبريةتزويد وتوصيل مواد م المواد والمعدات 
 

 MUN-AR-07-2022-23 8 مناقصة

  230,492.142 
 

ZENON GATE CONTRACTING 1 
 

 MUN/NAM/A12/2022 9 مزايدة  وتشغيل عقار في سلماباد   إلنشاءاستثمار  واالستثمار  تالخدمات والمزايدا 

  -1,930.800 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 
 

  سوق المنامة المركزي  إلى ركيب مكثف كهرباء ت المواد والمعدات 
 

 MUN-CM-04-2022 10 أمر تغييري 

  15,787.000 
 

ROLTA MIDDLE EAST FZ 1 
 

 TB/23218/2017 11 تجديد ROLTA ON POINTالصيانة الدورية لنظام   مارمات والمزايدات واالستثدالخ 

  204,820.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

  خيلتوفير أيدي عاملة لهيئة رعاية شئون ال الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 MUN-56-2022-23 12 مناقصة

  48,950.000 
 

ORANGE MEDIA GROUP OMG  1 
 

 TB/32713/2022 13 مناقصة ينة الفاتيكان ددولة م  مطباعة وتركيب وإزالة اعال الخدمات والمزايدات واالستثمار

  284,995.200 
 

ZENON GATE CONTRACTING 1 
 

 MUN/CM/A04/2022 14 مناقصة 302في المنامة  03110514ر عقار رقم استثما الخدمات والمزايدات واالستثمار

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,545,955.198
 
 
 
 
 

  



   
 

 12 من 12 صفحة 
 

 لرياضةالشباب وا وزارة شئون

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

  221,787.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

 RFPMYS/25/2018 1 تمديد العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التابعة لها التنظيفات زايدات واالستثمارمالخدمات وال

  3,312.702 
 

BATELCO 1 
 

 المواد والمعدات 
الشبكية   سيسكو منتجات شراء  اتفاقية  

 TB/32517/2022 2 ناقصةم

       الدينار البحريني: جموع الترسيات بم 225,099.702
 

 

 وزارة التربية والتعليم 

 # رقم المناقصة  النوع  وضوع الم قطاع ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  أخرى   عمالت

  33,000.000 
 

 SYMMETRY CONSTRUCTION AND 
TRADING 

1 
 

  ية والتعليمائق وزارة التربالزراعية لحد مناقصة صيانة ومتابعة المسطحات  المواد والمعدات 
 

 S-14-2021  1 مناقصة

       رسيات بالدينار البحريني: مجموع الت 33,000.000
 

 األصلي بالعملة األخرى. الترسية * مبلغ
 
 


