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 أكادیمیة الخلیج للطیران

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  151,200.000 
 

BYBLOS RESTAURANT 1 
 

 GAA-Q-102-17 1 تجدید أكادیمیة الخلیج للطیران   ومقصفإدارة مطعم  المواد والمعدات 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  151,200.000

 الجھاز الوطني لإلیرادات 

 # اقصة منل ارقم  النوع  الموضوع  القطاع  # الفائز  العطاء  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  1,097,800.000 
 

PRICEWATER HOUSE COOPERS 1 
 

توظیف شركة استشاریة تقوم بالمھام الرئیسیة المتعلقة بالبدء في مشروع إنشاء   الخدمات والمزایدات واالستثمار
جعة وتحدیث  الجھاز الضریبي ومناقصة تقدیم خدمات استشاریة قانونیة لمرا

ة التنظیمیة  افة وإعداد المذكرة التفسیریة والالئح ضممسودة قانون ضریبة القیمة ال
 الخاصة بھا

 HFR/06/2017 1 تجدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  1,097,800.000

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  طاع الق # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

USD 157,000.000 59,346.000* 
 

NEWTON LEGAL GROUP 1 
 

 TB/23635/2017 1 تمدید والخدمات القانونیة لالستشارات مع شركة نیوتن لیجل المحدودة  طلب التعاقد  النفط 

  213,582.600 
 

GLOBAL BANKING CORPORATION 
B.S.C. 

1 
 

نفط ال  SOLE SOURCE LEASE FOR COMMERCIAL OFFICE تجدید TB/27466/2019 2 

  189,000.000 
 

LATHAM & WATKINS LLP 1 
 

 RFP/NGH/2022/03 3 مناقصة DEBT CAPITAL MARKETS LEGAL COUNSEL النفط 

      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  461,928.600
 
 
 

 



   
 

 15 من 2 صفحة 
 

 المجلس األعلى للبیئة 

 # اقصة المنرقم  ع نولا الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  21,670.740 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 RFPSCE/8/2016 1 تمدید سنوات  3صیانة وتشغیل منتزه ومحمیة دوحة عراد لمدة 

  149,000.000 
 

GREEN TECH MIDDLE EAST 
CONSULTANCY 

1 
 

 ستة أجھزة صغیرة لمراقبة جودة الھواء المحیط في مملكة البحرین  یلشغد وت ریوت المواد والمعدات 
 

 EAC/2021/2 2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  170,670.740

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  24,100.000 
 

MILLET ENGINEERING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 SCIA/01-2021 1 مناقصة الخدمات االستشاریة للتصمیم واالشراف لجامع بن حویل في المحافظة الجنوبیة

  29,201.000 
 

EMAAR ENGINEERING  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

بات حالة النعیم في  مع وصالة المناساف لجاواالشر   میالخدمات االستشاریة للتصم
 محافظة المحرق

 SCIA/02-2021   2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  53,301.000

 المجلس األعلى للصحة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  ت أخرى عمال

  200,000.000 
 

AON BAHRAIN W.L.L 1 
 

 RFP/SCH/2021/3   1 مناقصة تعیین شركة لتطبیق التأمین الصحي اإللزامي على األجانب بمملكة البحرین الخدمات والمزایدات واالستثمار

       الترسیات بالدینار البحریني:   مجموع 200,000.000

 المستشفیات الحكومیة

 # رقم المناقصة  النوع  ضوع مو لا القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  28,840.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 

  41,293.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 2 

  12,233.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 3 

  424,500.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 4 

  75,525.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

5 

  ): (د.ب.ع ومالمج  582,391
 

 في برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزارة الصحة  للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات 
 

 MOH/121/2021 1 مناقصة

      ینار البحریني: مجموع الترسیات بالد 582,391.000
 
 

 



   
 

 15 من 3 صفحة 
 

 الھیئة الوطنیة للنفط والغاز  

 # اقصة المنرقم  وع نلا الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  160,000.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

واالستثمار والمزایدات الخدمات  SINGLE SOURCE PROCUREMENT OF 
COMPREHENSIVE IT /OT CYBERSECURITY 

ASSESSMENT SERVICES  

 TB/31666/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  160,000.000

 رین ح بالبولیتكنك 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  ت أخرى العم

  -8,206.320 
 

INSHA CONTRACTING 1 
 

 كنك البحرین لمدة سنة وشھر یانة لبولیتص لتوفیر عما المواد والمعدات 
 

 BP/005/2021   1 أمر تغییري 

       : دینار البحرینيمجموع الترسیات بال 8,206.320-

 تمكین

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  26,200.900 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 F5 INTERNET LOADERطلب ترسیة مناقصة داخلیة بشأن  معدات المواد وال
BALANCER REPLACEMENT (TC-503) 

 TB/31846/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  26,200.900

 جامعة البحرین 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  28,700.000 
 

MICROCENTER 1 
 

 في جامعة البحرین للطلبة واالنصرافنظام الحضور   المواد والمعدات 
 

 UOBP/11/2019 1 مناقصة

  65,324.000 
 

 1 شركة وجده العالمیة لخدمات التقنیة ذ.م.م 
 

والمعدات  المواد   MAINTAIN SERVICE AUTOMATIC DOORS 
 

 UOBQ/14/2021   2 مناقصة

  30,855.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

 حرینامعة البلوم في ج رید شاشات تعلیمیة للفصول الدراسیة بكلیة العتو المواد والمعدات 
 

 UOBQ/20/2021 3 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  124,879.000

 حلبة البحرین الدولیة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # لفائز اء ا العط دینار بحریني  عمالت أخرى 

  326,500.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 مات دعم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت توفیر خدمناقصة ل المواد والمعدات 
 

 BIC-11-2021 1 مناقصة

      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  326,500.000
 
 
 
 

 



   
 

 15 من 4 صفحة 
 

 عقاري ال لالستثمارشركة البحرین 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  196,887.299 
 

AHQ HOLDING COMPANY W.L.L. 1 
 

  لشركة ممتلكات البحرین القابضة وشركة البحرین لالستثمارمقر   راستئجا -  الخدمات والمزایدات واالستثمار
 ركبیتا أمع مبنى  عقد اإلیجار - العقاري 

 TB/18660/2014 1 تجدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  196,887.299

 للبترول  رشركة تطوی

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  أخرى ت  عمال

  295,633.000 
 

CAMERON MIDDLE EAST LTD 1 
 

-REQUEST FOR EXTENSION & PRICE NEGOTIATION النفط 
CO-063-2010 PROVISION OF REPAIR & 

MAINTENANCE SERVICES OF CAMERON 
WELLHEADS AND XMAS TREES 

 TB/25137/2018 1 تمدید

  2,149,623.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR النفط 
GAS EXPANSION PROJECT PHASE-1 (AGEP CS-

08/20) COMPRESSION STATION    

 TB/30200/2021 2 تمدید

  633,962.000 
 

GEOLOG SURFACE LOGGING 
DMCC 

1 
 

 TP-257-2018 3 أمر تغییري    RFP/TATWEER/260/2019 -تسجیل وتحلیل بیانات طین الحفر  ط النف

  555,637.500 
 

CORROSION & TECHNICAL 
SERVICES  

1 
 

 PROVISION OF CATHODIC PROTECTION SERVICES النفط 
 

 TP-818-2021  4 مناقصة

  60,000.000 
 

EXPRESSME D LABORATORI ES 1 
 

 تقدیم خدمات الفحوصات الطبیة المخبریة (ثالث سنوات)  النفط 
 

 TP-799-2021  5 مناقصة

  122,352.395 
 

NEW WAY GENERAL TRADING 1 
 

 & SUPPLY OF DANIEL EMERSON ORIFICE VALVE النفط 
FLOWMETER SPARES 

 TP-871-2021 6 مناقصة

  1,001,038.000 
 

PRUDENT SOLUTIONS  1 
 

-FIVE (5) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF DET النفط 
TRONICS SPARES 

 

 TP-856-2021 7 مناقصة

  4,189,038.000 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 STIMULATION-CEMENTING TOOLS AND SERVICES النفط 
 

 TP-839-2021  8 مناقصة

  1,055,460.000 
 

MECHANICAL CONT AND SERVICES 
CO 

1 
 

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

 TP-417-2019 9 أمر تغییري 

  94,237.000 
 

BERBA 1 
 

 TP-275-2018 10 تمدید تحفیز األسمنت  ات أدوات وخدم النفط 

  988,943.384 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 FIVE (5) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF النفط 
WEATHERFORD SPARES  

 TP-730-2021  11 مناقصة

  12,551,191.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 

  7,416,056.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 2 

  المجموع (د.ب.):  19,967,247
 

 & LTPA FOR THE SUPPLY OF LINER HANGER النفط 
ASSOCIATED SERVICES 

 

 TP-791-2021  12 مناقصة



   
 

 15 من 5 صفحة 
 

  14,153,774.000 
 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 
 

 بالضغط  المحكمةتوفیر خدمات واجھزة التحكم الدوارة وخدمات الحفر  النفط 
 

 TP-826-2021  13 مناقصة

  772,253.000 
 

AL HOTY ANALYTICAL SERVICES 1 
 

 NON DESTRUCTIVE TESTING AND INSPECTION النفط 
SERVICES 

 

 TP-670-2020  14 مناقصة

  862,528.980 
 

EVERON TRADING AND SERVICES 
WLL 

1 
 

 YEARS LONG TERM PURCHASE AGREEMENT FOR 5 النفط 
THE SUPPLY OF PIGS 

 

 TP-820-2021 15 مناقصة

  101,819.040 
 

AL MADAR GENERAL TRADING 1 
 

 SUPPLY OF MAYEKAWA SPARES النفط 
 

 TP-875-2021  16 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  47,003,546.299

 شركة مطار البحرین 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # فائز العطاء ال دینار بحریني  رى عمالت أخ

  199,260.840 
 

PRAXIS SOLUTIONS 1 
 

 RFP/BAC/2021/59 1 مناقصة IBM MAXIMO SAAS FLEXرخیص برنامج ت وإضافةتجدید  الطیران 

  12,000.000 
 

PERCEPTIONS MEDIA 1 
 

 ALLOCATING A COPY WRITING AGENCY FOR الطیران 
BAHRAIN AIRPORT COMPANY 

 BAC/312/2019   2 تمدید

  61,800.000 
 

MEMAC OGILVY & MATHER. 1 
 

إدارة الفعالیات من  و االبتكارة، التسویق، عایالدكالة لتوفیر خدمات وتعیین عقد  الطیران 
 أجل شركة مطار البحرین

 BAC/310/2019 3 تمدید

       ني: مجموع الترسیات بالدینار البحری 273,060.840

 شركة ممتلكات البحرین القابضة

 # المناقصة م قر النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  15,000.000 
 

KEYPOINT BUSINESS SERVICES 1 
 

واالستثمار والمزایدات الخدمات  SECONDMENT OF FINANCE STAFF تمدید TB/31798/2022 1 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  15,000.000

 شركة نفط البحرین 

 # مناقصة رقم ال  النوع  الموضوع  ع االقط  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  132,762.000 
 

ABDULLA FOUAD HOLDING CO  1 
 

ة  ت الصیانة والتحقق من الصحة لمقاییس تدفق الموجات فوق الصوتیتوفیر خدما النفط 
GE-PANAMETRICS 

 

 T24478 (11)  1 مناقصة

  83,180.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

1 
 

 FOUR YEAR SUPPLY OF ORTHOPEDIC BEDS TO النفط 
AWALI HOUSES AGREEMENT 

 

 Q30068 (43)  2 مناقصة

  262,305.000 
 

SHELL CATALYSTS AND 
TECHNOLOGIES LIMITED 

1 
 

 SUPPLY IF CATALYST FOR NO.1 AND NO.2 TAIL GAS النفط 
TREATING UNITS (1&2 TGTU) FOR 2022 

 Q26270(53) 3 مناقصة

  158,895.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 1  النفط SUPPLY OF TUBE BUNDLE ASSEMBLIES FOR 6VDU 
AND LSDP COMPLEX 

 Q30094 (53) 4 مناقصة



   
 

 15 من 6 صفحة 
 

  136,995.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 2 

  وع (د.ب.): المجم 295,890
 

  2,000,000.000 
 

YOKOGAWA MIDDLE EAST CO 1 
 

 یوكوجاوا ألنظمةدة والمسانلصیانة سنوات لخدمات ا  5عقد زمني لمدة  النفط 
 

 T27201 (11) 5 مناقصة

  2,000,000.000 
 

MECHANICAL CONTRACTING & 
SERVICES CO 

1 
 

 T070077 6 تجدید سنوات)  10تحمیل السفن (عقد زمني ل مناولة الكبریت وعقد زمني لخدمات  النفط 

  291,610.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 T180143 (TSD) 7 تمدید النتروجین المسال  ت لتوریدواسنعقد لمدة ثالث   النفط 

  22,500.000 
 

KAVALANI & SONS W.L.L 1 
 

شخصي  سنوات ألجھزة الكشف عن الغاز ال  توفیر عقد إیجار وصیانة لمدة خمس النفط 
 والمراقبین الشخصیین لشركة بابكو 

 

 T29997 (26) 8 تجدید

USD 180,000.000 68,040.000* 
 

MARSH LTD 1 
 

 T070177 A 9 تمدید الغطاء التأمیني للشركة النفط 

  4,580.000 
 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE CO 1 
 

 T070177 A 10 تمدید الغطاء التأمیني للشركة النفط 

  361,514.080 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

 ) سنوات 5مدة خمس (لتسویق التابعة لبابكو لخدمة توفیر عمال مختلفین لمحطات ا النفط 
 

 T30700 (43)  11 مناقصة

USD 115,000.000 43,470.000* 
 

SIEMENS W.L.L 1 
 

 T180026 (ITD) 12 تجدید سیمنز "اكس اتش كیو"  الدعم لبرنامجانة ومات الصیتوفیر خد الخدمات والمزایدات واالستثمار

  5,867,511.519 
 

PROJECTS CONSTRUCTION CO 1 
 

المباني والبنیة التحتیة في مناطق د وتجدید لتشیی سنوات   أربعخدمة لمدة یر توف النفط 
 أولي وجبل والتشغیل وغیر التشغیلیة

 

 T31031 (43) 13 مناقصة

  1,093,651.500 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

 T180135 (65) 14 أمر تغییري  التشغیل ي مناطق موجودة ف خدمات العمل في األراضي والطرق ال النفط 

  -1,093,651.500 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

 T180135 (65) 15 أمر تغییري  جودة في مناطق التشغیل خدمات العمل في األراضي والطرق المو النفط 

  1,359,769.000 
 

CONTRACT RESOURCES OIL FIELD 
SERVICES LLC 

1 
 

متعددة الطبقات خالل فترتي إیقاف الوحدات   محفز المفاعالتتوفیر خدمات مناولة  النفط 
 2023و 2022للصیانة وتبدیل المحفز في 

 

 T40059(11) 16 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  12,793,131.599

 شئون الجمارك 

 # ة رقم المناقص النوع  الموضوع  ع القطا # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  135,000.000 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 تقدیم خدمات اشرافیة
 
 

 CA/TCS/04/2021   1 مناقصة

      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  135,000.000
 
 

 



   
 

 15 من 7 صفحة 
 

 طیران الخلیج 

 # م المناقصة قر نوع ال الموضوع  القطاع  # ئز الفا طاء الع دینار بحریني  عمالت أخرى 

  282,088.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 BTB 1-1923-01-19 تجدید SUB-CONTRACTING OF IT RESOURCES الطیران 

  151,586.000 
 

AVIAPARTNER  1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT NICE الطیران 
INTERNATIONAL AIRPORT, FRANCE  

 BTB 2-2285-04-21 صةاقمن

  -139,825.680 
 

RECARO 1 
 

 PURCHASE ECONOMY CLASS SEATS FOR BOEING الطیران 
B787/A321NEO/A320NEO FLEET 

 ITC 3-1443-11-15 أمر تغییري 

  12,419.000 
 

DAR AKHBAR AL KHALEEJ PRESS 
CO 

1 
 

 ITC 4-2294-05-21 أمر تغییري  APPOINTING PRINTING HOUSE الطیران 

  13,440.000 
 

STC BAHRAIN B.S.C. CLOSED 1 
 

 RENEWAL OF MICROWAVE DATA LINK BETWEEN الطیران 
GULF AIR HEADQUARTERS AND THE DISASTER 

RECOVERY SITE AT SALMABAD 

 TB/27259/2019 5 تجدید

  97,213.000 
 

ETIHAD AIR WAYS CO 1 
 

 THIRD PARTY HANDLING ON CALL AT ABU DHABI الطیران 
INTERNATIONAL AIRPORT (AUH) AUE 

 TB/19407/2014 6 تجدید

  2,359,929.000 
 

ROYAL JORDANIAN AIRLINES 1 
 

 AIRCRAFT TECH HANDLING, LINE MAINTENANCE AT الطیران 
QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT/AMMAN AMM 

JORDAN.  

 ITC 7-1352-4-15 تجدید

  788,609.000 
 

GLOBE GROUND INDIA PVT. 1 
 

 BTB 8-1705-09-17 تجدید د حیدر آباالخدمات االرضیة في مطار راجیف غاندي الدولي ،  الطیران 

  61,133.000 
 

THE COCA COLA BOTTLING CO 1 
 

 BTB 9-1887-08-18 تمدید شراء أنواع مختلفة من المنتجات المائیة الطیران 

  23,785.000 
 

ABDULLATIF KHALID ALAUJAN 
FOOD STUFF 

1 
 

 BTB 10-1887-08-18 تمدید شراء أنواع مختلفة من المنتجات المائیة الطیران 

  672,116.000 
 

BOEING INC 1 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF DRY LEASE OF B787 الطیران 
SIMULATOR AT BOEING TRAINING COMPASS IN 

LONDON GATWICK, UK  

 TB/29797/2021 11 دجدیت

  362,641.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE 
MALAYSIA SDN 

1 
 

 مالیزیا الدولي،خدمات الصالة في مطار كوااللمبور  الطیران 
 

 BTB 12-2262-02-21 مناقصة

  67,511.000 
 

MILAN HOTEL 1 
 

 TB/32010/2022 13 ةمناقص كو یج في موستوفیر السكن المناسب لطاقم الضیافة لشركة طیران الخل الطیران 

  938,014.000 
 

AVIAPARTNER HANDLING SERVICE  1 
 

 GROUND HANDLING AND LOUNGE SERVICES الطیران 
LEONARDO DA-VINCI FIUMICINO AIRPORT 

 TB/31623/2022 14 مناقصة

      مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  5,690,658.320
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 15 من 8 صفحة 
 

 دیةاالقتصا التنمیةمجلس 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ي دینار بحرین  عمالت أخرى 

  450,000.000 
 

HOUSE OF TRAVEL 1 
 

إلى   2022صة لتعیین وكالة سفریات لمجلس التنمیة االقتصادیة من مناقطرح  الخدمات والمزایدات واالستثمار
2024 

 

 RFP/11-2021/007 1 مناقصة

  63,282.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

 RFP/09-2020/010   2 تمدید لمجلس التنمیة االقتصادیة  توفیر موارد شبكات عالمیة لمزایدات واالستثمارات وا الخدم

  94,340.000 
 

MCLAGAN PARTNERS INC  1 
 

 االقتصادیة س التنمیة ثل لمجللي األماسة حول مشروع تنظیمي ھیكعمل در  الخدمات والمزایدات واالستثمار
 

 RFP/01-2022/001 3 مناقصة

  38,000.000 
 

KNIGHT FRANK MIDDLE EAST 
LIMITED (DUBAI BRANCH) 

1 
 

 TB/31847/2022 4 مزایدة  KNIGHT FRANKتعاقد مع السادة ال الخدمات والمزایدات واالستثمار

       ني: موع الترسیات بالدینار البحریمج 645,622.000

 مسرح الدانة  

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ائز ء الفالعطا دینار بحریني  عمالت أخرى 

USD 6,000,000.000 2,268,000.000* 
 

 1 وردین والمقاولین مجموعة من الم
 

 TB/31465/2021 1 مناقصة 2022ل عام مسرح الدانة خال الموسیقیة والفعالیات المزمع إقامتھا في  الحفالت الخدمات والمزایدات واالستثمار

  132,000.000 
 

GULF MEDIA INTERNATIONAL 1 
 

 TB/31712/2022 2 مناقصة ع الشیخ عیسى بن سلمان  ایجار لوحة إعالنیة عمالقة على شار الخدمات والمزایدات واالستثمار

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  2,400,000.000

 معھد اإلدارة العامة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  1,566.300 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

 دیمة للبنیة التحتیة للشبكات والجدار الناري اجھزة سیسكو الق استبدال مشروع  مواد والمعدات ال
 

 INT/BIPA/2022/28   1 أمر تغییري 

       ي: مجموع الترسیات بالدینار البحرین 1,566.300

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار 

 # رقم المناقصة  لنوع ا الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

USD 70,000.000 26,460.000* 
 

 1 دار األوبرا المصریة
 

 TB/31621/2022 1 مناقصة إقامة عرض ضمن فعالیات مھرجان ربیع الثقافة  رستثماالخدمات والمزایدات واال

  48,570.010 
 

MOESGAARD MUSEUM 1 
 

 TB/31431/2021 2 مناقصة حاث المتعلقة بمركز زوار متحف مدافن عاليتعیین استشاري ألب الخدمات والمزایدات واالستثمار

     ي: بحرینمجموع الترسیات بالدینار ال 75,030.01
 
 
 
 

  



   
 

 15 من 9 صفحة 
 

 والمعارضھیئة البحرین للسیاحة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  نار بحریني دی الت أخرى عم

  380,600.000 
 

PICO INTERNATIONAL 1 
 

ترغب ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض بدعوة الشركات المتخصصة للمشاركة   المواد والمعدات 
  2022لعام  الیة مھرجان البحرین السنوي للطعام لنسختھ السادسةیم فعفي تنظ

 ركات تقدیم العروض والتصامیم إلنجاح ھذا المھرجان وعلى الش
 

 BTEA 210/2022 1 مناقصة

  237,000.000 
 

VFS GLOBAL SERVICES PVT 
LIMITED 

1 
 

 BTEA/190/2021   2 مناقصة الھند  ھوریةالتعاقد مع مكتب تمثیلي في جم الخدمات والمزایدات واالستثمار

  1,075,125.000 
 

SAYYAR HOSPITALITY SOLUTIONS 1 
 

 الجدید   والمؤتمراتتورید وتركیب المطابخ لمركز البحرین الدولي للمعارض  المواد والمعدات 
 

 BTEA/195/2021   3 مناقصة

  63,109.200 
 

NASS COMMERCIAL 1 
 

  والمؤتمرات الجولف الكھربائیة لمركز البحرین الدولي للمعارض  ربات تورید ع المواد والمعدات 
 لجدید ا

 BTEA/204/2021 4 مناقصة

  1,287,175.120 
 

ELAN INVENTA 1 
 

 BTEA/191/2021 5 مناقصة شراء مقاعد آلیھ لقاعة المؤتمرات بمشروع مركز المعارض الجدید  الخدمات والمزایدات واالستثمار

       الترسیات بالدینار البحریني:   مجموع 3,043,009.320

 اءء والمھیئة الكھربا

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  مالت أخرى ع

  1,081,984.878 
 

SUMITOMO CORPORATION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 ة المنامة لنقل الكھرباء محط  تكیلو فول  220توسعة المفاتیح الكھربائیة جھد 
 

 1 4675/2019/3100 مناقصة

  50,809.332 
 

UNICORN TECHNOLOGY CENTRE 1 
 

ً   18 -توفیر أیدي عاملة مھرة  الخدمات والمزایدات واالستثمار  شخصا
 

 RP-FRSD 2-187-2020 تمدید

  91,140.000 
 

ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED 1 
 

 RM-ISD 3-223-2017 تجدید سنین.  4ئة بخدمات االتصاالت لمدة الھیتزوید  المواد والمعدات 

  48,180.000 
 

MICROCENTER 1 
 

واالستثمار والمزایدات الخدمات  PROVIDE ELA (ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT) 
FOR ESRI GIS LICENSES FOR THREE YEARS 

 RS-GIS 4-089-2018 تمدید

  126,675.000 
 

POWER TECH DEVELOPMENT 1 
 

  3مھرة لمحطة حوار إلنتاج الكھرباء والماء بجزر حوار لمدة یدي عاملة تزوید أ االستثمارالخدمات والمزایدات و
 سنین.

 RP-EPD 5-010-2019 تجدید

  218,726.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

 انابیب حدید ولوازمھا المواد والمعدات 
 

 PT/CSD/ZA/2021/147 6 مناقصة

  82,322.100 
 

EUROTURBINE S.P.C 1 

  42,398.000 
 

GULF SERVICES CO 2 

  المجموع (د.ب.):  124,720.100
 

 موصالت كھربائیة معدات المواد وال
 

 PT/CSD/MM/2022/013 7 مناقصة

  1,004,864.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 UG CABLE المواد  والمعدات 
 

 PT/CSD/MM/2021/097   8 قصةمنا

  277,600.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

 PT/CSD/MA/2021/117   9 مناقصة SUBSTATION المواد  والمعدات 



   
 

 15 من 10 صفحة 
 

  108,952.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 SUBSTATION المواد  والمعدات 
 

 PT/CSD/ZA/2021/123   10 مناقصة

  216,700.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

1 
 

 PT/CSD/ZA/2021/150 11 مناقصة VCB 11KVوحة مفاتیح ل المواد والمعدات 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  3,350,351.31

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

 # مناقصة رقم ال  لنوع ا وع الموض لقطاع ا # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  366,549.580 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

شراء تراخیص اضافیة لزیادة عدد تطبیقات اي بي ام المستضافة في ادارة تقنیة  
 المعلومات  

 TB/19300/2014 1 تجدید

  56,000.000 
 

SECURE ME 1 
 

  والحكومةمعلومات لھیئة ال والحراسةتعانة بشركة لتقدیم خدمات األمن االس ستثمارواالخدمات والمزایدات  ال
 اإللكترونیة

 

 IGA/2021/46   2 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  422,549.580

 ھیئة تنظیم االتصاالت 

 # ناقصة م المرق النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

USD 1,797,000.000 679,266.000* 
 

NETSWEEPER NETHERLANDS 
COOPERATIEF U.A 

1 
 

واالستثمار والمزایدات الخدمات  INVITATION FOR THE NATIONAL WEBSITE 
FILTERING SOLUTION 

 TB/26391/2018 1 تجدید

       الدینار البحریني: مجموع الترسیات ب 679,266.000

 سوق العمل  تنظیمھیئة 

 # رقم المناقصة  النوع  لموضوع ا القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  50,132.000 
 

 1 المنظمة الدولیة للھجرة  
 

 TB/31750/2022 1 مناقصة لة الوافدة  تنفیذ حملة وطنیة لنشر الوعي بالحقوق العامة للعما الخدمات والمزایدات واالستثمار

  215,423.792 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

تثمارواالس والمزایدات الخدمات  RENEWAL ANNUAL SUBSCRIPTION OF PASSPORT 
ADVANTAGE LICENSES  

 LMRA/2017/06 2 تجدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  265,555.792

 شغال وشئون البلدیات والتخطیط العمراني وزارة األ

 # مناقصة رقم ال  النوع  وضوع الم القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  خرى الت أعم

  23,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 SES-19/0033 1 تمدید مشروع تشغیل وصیانة محطة صرف صحي الھملة

  9,246,535.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

االستشارات  ءات واإلنشا
 الھندسیة 

وسعة طریق الجنبیة (الحزمة  لمدینة الشمالیة تمشروع تحسین طرق مداخل ا
 الثالثة)

 

 RDS-20/0047   2 مناقصة

  2,188,617.460 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 RDS-21/0085 3 مناقصة ع قصر الصافریة  مشروع شار



   
 

 15 من 11 صفحة 
 

  333,333.308 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 

  333,333.308 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 2 

  333,333.308 
 

 3 امسي للصیانة والتعمیر

  المجموع (د.ب.):  999,999.924
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

ى أعمال متنوعة لشبكات  فة الیة لتوصیل المزارع الجدیدة باإلضاالمقاولة الزمن
 الجة میاه الصرف الصحي المع

 

 SES-21/0006   4 مناقصة

  -361,005.669 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 مشاریع الطرق  
 برنامج تنمیة دول مجلس التعاون لمملكة البحرین 

 رق مداخل المدینة الشمالیة مشاریع تحسین ط
 W-LINKالمقاولین لمناقصة مشروع ائمة اعتماد ق

 RDS-15/0017 5 أمر تغییري 

  1,349,888.866 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 604انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة سترة بمجمع 
 

 SES-19/0025 6 مناقصة

  159,944.419 
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 910سكاني بمجمع رقم: مشروع الحنینة اال توصیل
 

 SES-21-0026 7 مناقصة

  44,000.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 رة المواصالت بالمحرق  المبنى الرئیسي لوزا
 اف الخدمات التصمیم واالشر

 SP-2014-4 8 دیدتج 

  2,187,369.250 
 

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

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 الجزء الشمالي أعمال الطرق والصرف الصحي – 575الجنبیة مجمع 
 

 RDS-21/0023 9 مناقصة

  2,297,290.000 
 

لشرقیة  ركة ا ائتالف بین مؤسسة راشد للمقاوالت مع الش
 إلنتاج األسفلت والخرسانة ذ.م.م 

1 
 

رات  إلنشاءات واالستشاا
 الھندسیة 

 والمنفذ الجنوبي) Aمشروع تطویر منافذ المدینة الریاضیة بالصخیر (الشارع  
 

 RDS-19/0014   10 مناقصة

  157,092.517 
 

 1 عمیرامسي للصیانة والت
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 645مجمع  -حي المقترح في النویدرات  ف الصمشروع الصر
 

 SES-20/0017 11 مناقصة

  34,084.608 
 

 1 شركات  6مجموع 
 

 مالبس وأحذیة السالمة األشغال شراء شئون  المواد والمعدات 
 

 MOW/HRD/10/2021 12 مناقصة

  38,056.720 
 

COWI GULF A S 1 
 

للجرف  دي االسترشاحلیة لمملكة البحرین وتحدیث الدلیل ر السادراسة المخاط الخدمات والمزایدات واالستثمار
 البحري 

 MUN-AG-33-2021-23 13 دیدمت

  97,682.000 
 

GULF MEDIA INTERNATIONAL 1 
 

إعالن من نوع شاشة إلكترونیة بمحافظة  مزایدة تشیید وتأجیر وتشغیل وصیانة  الخدمات والمزایدات واالستثمار
 المحرق

 

 MUN/MM/A20/2021 14 مزایدة 

  26,175.000 
 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. 
S.P.C 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

الخدمات االستشاریة لإلشراف على تنفیذ مشروع صالة   -المشاریع االستراتیجیة 
 متعددة األغراض في الحد  

 SPD -18/0011 15 دتمدی

  149,750.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

نشاءات واالستشارات  اإل
 الھندسیة 

 743حدیقة سند مجمع 
 

 MUN/CMS/P/25/2021 16 مناقصة

  494,857.977 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

والمؤتمرات بالصخیر   توصیل شبكة الصرف الصحي لمشروع مركز المعارض الخدمات والمزایدات واالستثمار
 ولیة  بمحطة الصرف الصحي الخاصة بحلبة البحرین الد

 SES-21/0030 17 مناقصة

  81,920.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

 TB/31789/2022 18 تمدید مناقصة تنظیف خزانات الصرف الصحي للمناطق التابعة لبلدیة المنطقة الشمالیة  الخدمات والمزایدات واالستثمار

  186,000.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

 TB/31735/2022 19 ناقصةم 1المرحلة  -مناقصة تطویر عین الحنینیة  المزایدات واالستثماردمات والخ 



   
 

 15 من 12 صفحة 
 

  345,000.000 
 

AL HAFEERA CONTRACTING CO 1 

  345,000.000 
 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 2 

  345,000.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

3 

  345,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 4 

  245,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

5 

  142,500.000 
 

AMEERI SERVICES COMPANY 
W.L.L. 

6 

  142,500.000 
 

SARAB CONTRACTING EST.  7 

  90,000.000 
 

TRASS INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL 

8 

  .): المجموع (د.ب  2,000,000
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

-2021نتین (انة المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة للسالمقاولة الزمنیة ألعمال الصی
2023( 
 

 BMD-21/0026   20 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  21,401,258.072

 وزارة التربیة والتعلیم 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ائز اء الفالعط نار بحریني دی عمالت أخرى 

  699,604.080 
 

 1 الموردین والمقاولین جموعة من م
 

 سنوات  4زمنیة   –توفیر اثاث عام للمدارس  المواد والمعدات 
 

 M/18/2021 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  699,604.080

 وزارة الخارجیة 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ائز اء الفالعط دینار بحریني  عمالت أخرى 

  88,502.000 
 

 1 مجمع أوبیر السكني 
 

  1فترة طلب ابرام عقد استئجار سكن سعادة سفیر مملكة البحرین في الریاض لل لمزایدات واالستثمارالخدمات وا 
 2025 دیسمبر 31إلى  2022مارس 

 TB/31702/2022 1 مناقصة

  22,943.000 
 

BSES 1 
 

 TB/31729/2022 2 ناقصةم خدمات الدبلوماسیة وتنظیم مقاعد الجلوسصیانة نظام ال الخدمات والمزایدات واالستثمار

  30,817.170 
 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

نظم   لثالثة: أعمالالحزمة الثانیة وا -مركز المدار بمبنى وزارة الخارجیة 
 المعلومات واالتصال 

 

 MOFA/PPO/2021/05 3 مناقصة

  19,800.000 
 

KALAAM TELECOM BAHRAIN 1 
 

 TB/31823/2022 4 تجدید مة لمملكة البحرین في الریاض توفیر خدمة االنترنت للقنصلیة العا الخدمات والمزایدات واالستثمار

  61,878.742 
 

 1 لمعماري دانا العوامي للرسم ا
 

 PPO/MOFA/2022/03 5 مناقصة لعامة للمملكة في دبيعمال التصمیم الداخلي في مبنى القنصلیة احزمھ التأثیث وأ لخدمات والمزایدات واالستثمارا

  28,932.500 
 

MR. RAJINDER KUMAR MODY 1 
 

 TB/31839/2022 6 مناقصة ایجار سكن قنصل مملكة البحرین في مومباي الخدمات والمزایدات واالستثمار

       ار البحریني: مجموع الترسیات بالدین 252,873.412



   
 

 15 من 13 صفحة 
 

 وزارة الصحة 

 # المناقصة  رقم النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  أخرى   عمالت

  671,162.350 
 

SERB ALELAJ MEDICAL SYSTEMS 1 
 

ختلف االجھزة الطبیة لمركز العنایة  المختبریة/وم/ تورید وتركیب معمل االشعة المواد والمعدات 
 طویلة في المحرق ال لإلقامة

 

 MOH/120/2020 1 مناقصة

  1,660,000.000 
 

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 1 
 

 المواد أحادیة االستخدام لجھاز مضخة االنسولین لمواد والمعدات ا
 

 MOH/005/2020 2 مناقصة

  52,568.460 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 

  11,396.700 
 

 2 خلیجي میدكیر 

  8,465.310 
 

KING FAISAL SPECIALIST HOSPITAL 
INTERNATIONAL HOLDING CO. 

3 

  المجموع (د.ب.):  72,430.470
 

الشراء الموحد لمناقصة النظائر المشعة من خالل مجلس الصحة لدول مجلس   الخدمات والمزایدات واالستثمار
  التعاون

 GHC-18/2020 3 مناقصة

  254.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  37,480.100 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 2 

  2,833.467 
 

CIGALA GULF MEDICAL 3 

  512,850.380 
 

GENERAL MEDICAL 4 

  11,770.000 
 

GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L 

5 

  36,992.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 6 

  8,369.600 
 

MERCURY MARKETING W.L.L 7 

  21,237.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 8 

  13,364.000 
 

WELL FLOW GULF TRADING CO 9 

  10,419.250 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 10 

  المجموع (د.ب.):  655,569.797
 

التصلب   لمستشفى جھزة الطبیة ریة/ومختلف االتورید وتركیب معمل االشعة/المختب المواد والمعدات 
 المتعدد الجدید 

 

 MOH/126/2020 4 مناقصة

  70,946.550 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

 TB/32009/2022 5 مناقصة وازم التشغیل للمختبر الرئیسي محالیل ول المواد والمعدات 

  312,415.470 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 6 أمر تغییري  تشغیل للمختبر الرئیسي لیل ولوازم المحا المواد والمعدات 

  -177,660.000 
 

ALJISHI EST. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 7 أمر تغییري  لعامة المخزنة لوزارة الصحةمناقصة االدویة ا  المواد والمعدات 



   
 

 15 من 14 صفحة 
 

  128,610.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/004/2020 8 أمر تغییري  المخزنة لوزارة الصحة الدویة العامةمناقصة ا المواد والمعدات 

  142,060.000 
 

SALAM ENTERPRISES CO 1 
 

 ث لمركز العنایة لإلقامة الطویلة بالمحرقتورید اثا المواد والمعدات 
 

 MOH/118/2020 9 مناقصة

  257,962.320 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 

  498,015.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 2 

  المجموع (د.ب.):  755,977.320
 

لصحة لدول  لكلیة الصناعیة من خالل مجلس االشراء الموحد لمناقصة لوازم ا والمعدات  المواد 
 مجلس التعاون  

 GHC-15/2021 10 مناقصة

  1,132,750.000 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

  اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة 

 بمركز سترة الصحي وتحدیث ال توسعة أعم
 

 MOH/108/2021   11 مناقصة

  6,890,221.686 
 

 1 مجموعة من الموردین والمقاولین 
 

 مناقصة االدویة العامة المخزنة معدات المواد وال
 

 MOH/007/2020 12 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:  12,314,483.643

 رة والسیاحةوزارة الصناعة والتجا

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ء الفائز العطا دینار بحریني  مالت أخرى ع

  15,840.000 
 

ALMOAYYED LANDSCAPES AND 
POOLS  

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 MOICT/03/2018 1 تمدید لالستثمارصیانة شبكات الري في منطقة البحرین العالمیة 

       یات بالدینار البحریني: مجموع الترس 15,840.000

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ني ریدینار بح عمالت أخرى 

  159,408.000 
 

QEEN M&E BUILDING SERVICES 1 
 

 یكانیكیة عدات واألنظمة اآللیة الكھرومل األجھزة والم) فنیین لتشغی6توفیر عدد ( الخدمات والمزایدات واالستثمار
 

 RFP/MLSD/2022/20 1 مناقصة

       الترسیات بالدینار البحریني:   وعمجم 159,408.000

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  31,000.000 
 

BASSIM YOUSIF ISMAEEL 1 
 

 TB/31738/2022 1 ایدة مز سیارات حكومیة 4بیع عدد  دات واالستثمارالخدمات والمزای

  120,450.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الھندسیة 

 صیانة عامة لمبنى وزارة المالیة واالقتصاد الوطني بالمنطقة الدبلوماسیة
 

 HFR/09/2021   2 مناقصة

     الترسیات بالدینار البحریني:   مجموع 151,450.000
 
 
 
 
 

  



   
 

 15 من 15 صفحة 
 

 التصاالت زارة المواصالت واو

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى 

  85,800.000 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

 MTT/POST/02/2019   1 تمدید رینة برید/ فارز برید لبرید البح اقصة توفیر سعامن الخدمات والمزایدات واالستثمار

  30,099.064 
 

BATELCO 1 
 

للمبني الرئیسي الجدید لوزارة   اإللكترونيشراء وتركیب نظام الھواتف  لمواد والمعدات ا
 واالتصاالت المواصالت 
 

 MTT/ISD/02/2021 2 مناقصة

       یني: بالدینار البحرمجموع الترسیات  115,899.064
 

           

 لي بالعملة األخرى.بلغ الترسیة األص* م
 

            

 


