
   
 

 24 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            
 تقریر الترسیات الشھري   

 

    

            
         

 من:
 

 

  
 31/08/2022 

 

 إلـى: 
 

 01/08/2022 
 

  

         
            

 أكادیمیة الخلیج للطیران

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

  1,339,972.842 
 

CAE INC 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

UPDATE OF A320 (2WB2) & 
A320 (2WBG) FULL FLIGHT 

SIMULATOR TO AIRBUS 
STANDARD 2.1 

 GAA-Q-020-22 1 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   1,339,972.842
 البحریني: 

      

 لبیئة المجلس األعلى ل

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  یني حردینار ب عمالت أخرى

  22,702.680 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

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

مجموع الترسیات بالدینار   22,702.680
 بحریني: ال

      

 
 
 
 

 
 



   
 

 24 من 2 صفحة 
 

 
 المستشفیات الحكومیة

 # ة صق منارقم ال النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  خرىعمالت أ

  14,550.000 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  48,873.450 
 

GENERAL MEDICAL 2 

  164,290.000 
 

GULF PHARMACIES 
W.L.L 

3 

  9,313.940 
 

GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L 

4 

  المجموع (د.ب.):  237,027.39
 

ت للمستشفیا  2022ة  استبدال المعدات الطبی المواد والمعدات 
 ات التشخیصیةرونیتكة لإللیمولحكا

 

 GH/103/2022 1 مناقصة

  3,259,426.000 
 

POWERHEALTH 
SOLUTIONS W.L.L 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 راداتخدمات إدارة دورة اإلی
 

 GH/100/2022 2 مناقصة

  275.000 
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

1 
 

دث من  اورئ والحاوالطسم جھزة الطبیة لقألا المواد والمعدات 
 برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغییري

GH/105/2021   3 

  -12,090.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

األجھزة الطبیة لقسم الطوارئ والحوادث من   المواد والمعدات 
 وسعةبرنامج الت
 

أمر 
 تغییري

GH/105/2021   4 

  10.000 
 

WELL FLOW GULF 
TRADING CO 

1 
 

ئ والحوادث من  لقسم الطوار ةیة الطبزھجألا ت المواد والمعدا
 برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغییري

GH/105/2021   5 

  77.804 
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSAIN 

1 
 

ارئ والحوادث من  الطواألجھزة الطبیة لقسم  المواد والمعدات 
 برنامج التوسعة

 

أمر 
 تغییري

GH/105/2021   6 

  1,248,458.400 
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

1 

  129,421.341 
 

GULF PHARMACIES 
W.L.L 

2 

  434,889.000 
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

3 

 الشراء الموحد لمناقصة األمصال واللقاحات المواد والمعدات 
 ل مجلس الصحة لدول مجلسمن خال

  التعاون

 GHC-35/2021 7 مناقصة



   
 

 24 من 3 صفحة 
 

  630,473.382 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

4 

  ع (د.ب.): مومجال 2,443,242.123
 

  5,234,442.528 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

1 
 

مناقصة محالیل ولوازم التشغیل للمختبر   المواد والمعدات 
 الرئیسي

 

 GH/105/2022 8 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   11,162,410.845
 البحریني: 

      

 عي الھیئة العامة للتأمین االجتما

 # رقم المناقصة  النوع عالموضو اع طالق # العطاء الفائز  دینار بحریني  رىت أخعمال

  78,100.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS MIDDLE 
EAST  

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 

 مارواالستث 

 صیانة ودعم خوادم نظام االوراكل
 

 1 4/2021 تجدید

مجموع الترسیات بالدینار   78,100.000
 البحریني: 

      

 یةحت الصھیئة الوطنیة لتنظیم المھن والخدمالا

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

EUR 168,390.000 82,679.490* 
 

EXTEDO 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 ECTDتجدید برنامج الملف التقني الموحد 
 EXTEDO لدول مجلس التعاون

 TB/26425/2018 1 دیدجت

دینار  لارسیات بلتاموع جم 82,679.490
 ني: البحری

      

 
 بدالة انترنت البحرین 

 # رقم المناقصة  وعالن الموضوع القطاع  # ائز العطاء الف دینار بحریني  عمالت أخرى

  163,800.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 

 

الخدمات 
 والمزایدات

 مارواالستث 

  يرالبحعلى الكیبل   واداریھخدمات تقنیة 
 نت رلألنت

 

 BIX/P/1121/774 1 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   163,800.000
 البحریني: 

      

 



   
 

 24 من 4 صفحة 
 

 بنك البحرین للتنمیة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  أخرىت عمال

  250,000.000 
 

MOHAMED 
SALAHUDDIN 
CONSULTING 
ENGINEERING 

1 

 

ت  ءاانشإلا
ستشارات  واال

 دسیةالھن

الخدمات االشرافیة على مشروع تطویر  
 ي مجمع سترة التجار

 RFP/BDB/2021/05 1 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   250,000.000
 البحریني: 

      

 ) تمكینصندوق العمل (
 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  384,732.000 
 

SEEF PROPERTIES 
B.S.C 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

) بمجمع  376و  378( وحدة استئجار
السیف) لموظفي صندوق  السیف (منطقة

 تمكین)العمل (
 

 TB/23993/2017 1 تجدید

  14,750.000 
 

UNITY SOFTWARE 
SOLUTIONS 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 TB/32467/2022 2 تجدید مات وسیط تحویل األموال م خدتقدی

مجموع الترسیات بالدینار   399,482.000
 البحریني: 

      

 
 جامعة البحرین 

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

USD 439,900.000 166,282.200* 
 

شركة لوحة الشرق لتقنیة 
 ات المعلوم

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 ارمث واالست

ة ببعض البرمجیات الجامع تزوید
منصة بالكبورد الترا للتعلم   -المتخصصة 

 اإللكتروني 

 UOBP/8/2020   1 یدتجد

  4,028.794 
 

KHAYBER TRADING 
COMPANY 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

یق ومخارج الحریق ھزة الحرصیانة أج
 بجامعة البحرین

 UOBP/5/2018 2 تمدید 

  25,030.500 
 

 1 العالمیة  لجزیرةاشركة 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 PERKIN ELMERصبانة أجھزة 
SYSTEM 

 TB/32530/2022 3 تجدید

  30,800.000 
 

KPMG/FAKHRO 1 
 

الخدمات  تامي لجامعة البحرین حساب الختدقیق ال  UOBP/3/2022 4 مناقصة



   
 

 24 من 5 صفحة 
 

ات والمزاید
 واالستثمار

 لمعلمینین للبحروكلیة ا

مجموع الترسیات بالدینار   226,141.494
 البحریني: 

      

 حلبة البحرین الدولیة

 # مناقصة رقم ال النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  ىعمالت أخر

  1,086,458.000 
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات 
ایدات والمز

 مارواالستث 

-2022ي من عالجمابي طلتغطیة التأمین ا
2025 

 

 BIC/05/2022 1 مناقصة

  مجموع الترسیات بالدینار 1,086,458.000
 البحریني: 

      

 العقاري  لالستثمارشركة البحرین 

 # رقم المناقصة  لنوعا ضوعموال القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  الت أخرىمع

  472,626.000 
 

 1 میغامارت ھایبرماركت 
 

 اتمدالخ
 یداتاوالمز

رواالستثما  

LEASE FOR THE SHOP 
NO.32 IN LULU MALL  

 TB/32375/2022 1 تجدید

  19,800.000 
 

رین منجمنت  ینج البحالیف سیف 
 ذ.م.م 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 االستثمارو

  طئالشاي فالبحري  قاذناإل توفیر خدمات 
 العام في بالج الجزائر 

 TB/32465/2022 2 تمدید 

  2,608,806.000 
 

POULLAIDES 
CONSTRUCTION CO 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الھندسیة

ء لتطویر مستودعیّن ال اإلنشامشروع أعم
 تودعات سترة الصناعیة).بمنطقة (مس

 

 RFP/EDM/2021/07   3 مناقصة

  138,600.000 
 

شركة التمیمي لخدمات الشؤون  
 القانونیة 

1 
 

مات الخد
والمزایدات 

 مارث تواالس

إدامة   ن القانونیة لشركةت الشؤوخدما رتوفی
 والشركات التابعة لھا

 

 RFP/EDM/2022/01 4 مناقصة

بالدینار  مجموع الترسیات  3,239,832.000
 ني: البحری

     
 

 

 ذ.م.مید شركة بابكو للتزو

 # رقم المناقصة  عالنو الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  ىعمالت أخر

  337,162.980 
 

COMARCH MIDDLE 
EAST 

1 
 

برنامج الوالء لعمالء   وإدارةتطویر وتنفیذ  النفط
 للتزوید  شركة بابكول

 

 TB22006 1 مناقصة



   
 

 24 من 6 صفحة 
 

مجموع الترسیات بالدینار   337,162.980
 البحریني: 

      

 ول یر للبتر شركة تطو

 # اقصة نالمم رق  وعنال الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  199,400.000 
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

1 
 

فوق اس التدفق بالموجات ھزة قیصیانة أج النفط
 الصوتیة

 

 TP-811-2021   1 مناقصة

  261,829.093 
 

YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO 

1 
 

 PROVISION OF ANNUAL النفط
MAUNTENANCE CONTRACT 

 TP-902-2022 2 مناقصة

  139,978.800 
 

CAR TREATMENT 
W.L.L 

1 
 

 كباتتورید خدمة غسیل المر النفط
 

 TP-830-2021 3 مناقصة

  119,887.500 
 

AL THAWADI 
ELECTRICAL AND 
MECHANICAL EST 

1 

 

اختبار المحركات صیانة وإصالح وتجدید و النفط
 بائیة الكھر
 

 TP-725-2021   4 مناقصة

  354,718.000 
 

NPS BAHRAIN FOR OIL 
AND GAS WELLS 
SERVICES WLL 

1 

 

 TP-299-2018 5 دیدتج الینتوفیر خدمات سلیك النفط

  3,150,285.000 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A 

1 
 

 PROVISION OF SOFTWARE النفط
LICENSES ANNUAL 

MAINTENANCE SUPPORT  

 TP-937-2022   6 مناقصة

  52,203.100 
 

RED SCARF  1 
 

طالنف  PRODUCTION OF ADIPEC 
2022 EXHIBITIONS STAND  

 TP-925-2022 7 مناقصة

  330,857.380 
 

CAMERON MIDDLE 
EAST LTD 

1 
 

 PROVISION OF النفط
MAINTENANCE AND REPAIR 

OF KHUFF WELHEAD 
ACTUATORS AND VALVES  

 TP-859-2021 8 مناقصة

ار  دین البمجموع الترسیات  4,609,158.873
 حریني: بال

      

 ار البحرین مط ركةش

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع اع قطال # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  96,000.000 
 

LEIDOS SECURITY 1  د دیمت فيأجھزة األشعة للحقائب  وتركیبتوفیر  الطیران RFP/BAC/2021/20 1 



   
 

 24 من 7 صفحة 
 

DETECTION & 
AUTOMATION 

 

 لعام ین للطیران امبنى المسافر
 

  40,000.000 
 

THALES AND SITA 1 
 

ولوجیا المعلومات  دعم وصیانة أنظمة تكن الطیران 
التابعة لمشروع تحدیث مطار   واالتصاالت

 البحرین الدولي 

 BAC/289/2019 2 تمدید 

  5,169,447.000 
 

LEIDOS SECURITY 
DETECTION & 
AUTOMATION 

1 

 

الخدمات 
 توالمزایدا

 رثماستالاو

Annual Maintenance Contract 
for Leidos Equipment at 

Bahrain International Airport 
 

 RFP/BAC/2022/04 3 مناقصة

  195,953.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

والدعم  الالسلكیة  كة البیاناتخدمة دعم شب الطیران 
الصوتي عبر بروتوكول اإلنترنت في مطار 

 ولي لدن اریحالب
 

 RFP/BAC/2022/10 4 مناقصة

  116,420.000 
 

INTERTEC SYSTEMS 
WLL 

1 
 

 PRIVILEGE ACCESS الطیران 
MANAGEMENT (PAM) & 
ZERO TRUST SOLUTION 

 

 RFP/BAC/2022/11 5 مناقصة

  138,200.000 
 

ADPI 1 
 

 الخدمات
 والمزایدات
 واالستثمار

DATA CENTER DISASTER 
RECOVERY CONSULTANT 

 RFP/BAC/2022/05 6 اقصةنم

  187,260.000 
 

BAHRAIN CAR PARKS 
CO. B.S.C. 

1 
 

 مواقف السیارات  إدارةالدعم والصیانة لنظام  طیران لا
 

 RFP/BAC/2022/16   7 مناقصة

  299,970.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

Managed Security Services 
Provider (MSSP) 

 RFP/BAC/2022/06 8 مناقصة

ار  مجموع الترسیات بالدین  6,243,250.000
 البحریني: 

      

 
 شركة ممتلكات البحرین القابضة

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

  58,277.620 
 

SNIC INSURANCE 1 
 

 تاالخدم
 اتایدلمزاو

 رواالستثما

Medical Insurance for 
Mumtalakat Group Employees  

 TC/0030/2017 1 تمدید 



   
 

 24 من 8 صفحة 
 

  19,770.000 
 

INTERSTATE 
CREATIVE PARTNERS 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

Website Design and 
Development – Mumtalakat 
and its Local Investments 

SPV)(icle Veh seoSpecial Purp 

أمر 
 یريتغی 

TC/003/2020 2 

  315,000.000 
 

KEYPOINT BUSINESS 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
ایدات والمز

 مارواالستث 

 إعارة موظف للشؤون المالیة 
 

 RFP-BMHC-005-2022 3 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   393,047.620
 البحریني: 

      

 شركة نفط البحرین 

 # رقم المناقصة  النوع وعالموض القطاع  # ائز العطاء الف ي نبحری نارید ىعمالت أخر

  50,000.000 
 

ALI RASHID AL AMIN 
CO 

1 
 

المعدات و المواد  SUPPLY OF LOCAL REGIONAL 
THAI AND IMPORTED FRUITS 

AND VEGETABLES FOR BAPCO 
CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL 

AND REFINERY CAFETERIA  

 Q083657(24) 1 تجدید

  13,968,067.315 
 

CROWN INDUSTRIES 1 
 

 PURCHASE AND REMOVAL OF النفط
SCRAPPED MATERIAL FROM 
BAPCO REFINERY SALVAGE 

YARD 

 T38139 (19) 2 مزایدة

  289,625.000 
 

MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC 

1 
 

 تعالرافعمال ا خدمات عقد زمني لتوفیر  النفط
 تاسنو 5مدة ل

 

 T30894(11)   3 مناقصة

  365,000.000 
 

KPMG ADVISORY  1 
 

ظیمي وتقییم الكفاءات ھیكل التنمراجعة ال النفط
 وتحدید المالمح القیادیة للشركة 

 

 T48231 (24) 4 مناقصة

USD 45,177.000 17,076.906* 
 

DNV GL AS 1 
 

 PROVISION OF النفط
MAINTENANCE SUPPORT 

SERVICE FOR TARO 
SOFTWARE  

 C150144 5 تجدید

  11,969,760.000 
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 

 

ات مناولة الكبریت والشحن وتحمیل  خدم النفط
 السفن 

 T39134 (43) 6 مناقصة



   
 

 24 من 9 صفحة 
 

  1,477,028.000 
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

1 

 

مع قیل لثاتوفیر خدمات استئجار النقل  النفط
 ّواقسال

 

 T33096(11) 7 مناقصة

  300,000.000 
 

ALJAZEERA 
ENGINEERING 

1 
 

استئجار وحدات تكییف الھواء ومولدات  النفط
 الطاقة 

أمر 
 تغییري

T190051 (54) 8 

  -1,999,999.750 
 

BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L 

1 
 

خدمة إعداد وصباغة الخزانات ومرافق  النفط
 شركة ال التشغیل في

أمر 
 غییريت

T170125 (28) 9 

  1,999,999.750 
 

R.B HILTON 1 
 

مرافق اغة الخزانات وخدمة إعداد وصب النفط
 التشغیل في الشركة 

أمر 
 تغییري

T170125 (28) 10 

USD 753,198.000 284,708.844* 
 

SIEMENS 
ENERGY LLC 

1 
 

سنوات لتقدیم الخدمات  5عقد زمني لمدة  النفط
 ة صیانللیة ارشاالست

 

 T30323 (11)  11 مناقصة

  558,000.000 
 

MOHAMED 
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR 

1 

 

ھربائیة تعمل  تأجیر وتشغیل مولدات ك النفط
 بالدیزل لشبكة كھرباء العوالي

 

 T48356(43) 12 مناقصة

USD 10,705,784.000 4,046,786.352* 
 

یتم دفع المجموع الكلي  
على مجموعة من  

  اصة بالخ اتكالشر
PROPERTY 

AND LIABILITY 
INSURANCE 

PROGRAM 

1 

 

 T070177 A 13 دیدجت الغطاء التأمیني للشركة النفط

  76,735.000 
 

MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L 

1 
 

لة  فایات وإزاحاویات النتقدیم خدمات  النفط
 ایات النف

 

 T30657(11) 14 مناقصة

  201,947.000 
 

BAHRAIN SHIP 
REPAIRING & 
ENGINEERING CO 

1 

  81,518.000 
 

ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY 

2 

  المجموع (د.ب.):  283,465
 

ن  نواع مختلفة من السفجدولة عملیة صیانة أ النفط
 2022لعام 

 

 T48469 (56) 15 مناقصة



   
 

 24 من 10 صفحة 
 

  92,920.000 
 

MIDDLE EAST 
TECHNICAL CO. WLL 

1 
 

 PURCHASE 24 INCH GATE النفط
VALVE AND NON-SLAM 

CHECK VALVE 
 

 Q30651 (56) 16 مناقصة

  1,605,294.000 
 

ASPEN TECHNOLOGY 
INC 

1 
 

ت للترخیص سنوا 5عقد زمني لمدة  النفط
 ASPENTECHرامج باستخدام ب

 

 T51648 (09) 17 ةمناقص

  146,706.000 
 

KHAYBER TRADING 
COMPANY 

1 
 

ألنظمة إنذار   والصیانةلدعم ادمات خیر فوت النفط
 الحریق للمباني

 

 T48108(11) 18 مناقصة

  150,000.000 
 

YATEEM OXYGEN CO 1 
 

 T180143 (TSD) 19 ید تمد النتروجین المسال تورید النفط

  88,639.180 
 

H AL DHAEN BOATS 
W.L.L 

1 
 

 Q46192 (32) 20 مناقصة شراء زورق دوریة أمن بمقطورة النفط

مجموع الترسیات بالدینار   35,769,811.597
 البحریني: 

      

 مارك الج شئون

 # صة لمناق رقم ا النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  خرىعمالت أ

  76,800.000 
 

BATELCO 
 Atyaf ركةن ش مبدالَ 

Esolutions Co. 

1 

 

ءات  اإلنشا
واالستشارات  

 الھندسیة

 2مشروع أفق  ألداره افیةرشالات اخدمال
 
 

 CA/TCS/04/2021   1 مناقصة

ینار  لدبامجموع الترسیات  76,800.000
 ني: البحری

      

 
 طیران الخلیج 

 # رقم المناقصة  النوع عوضوالم القطاع  # ز العطاء الفائ دینار بحریني  عمالت أخرى

  38,776.000 
 

ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS 

1 
 

والمحمولة المكتبیة  ة الحاسوبھزجء أارش الطیران 
 والشاشات

 

أمر 
 تغییري

21-04-2286-BTB 1 

  43,741,763.000 
 

WORLDPAY 1 
 

 تنفیذ خدمة بوابة الدفع اإللكترونیة الطیران 
 

 BTB 2-2289-05-21 مناقصة

  126,064.000 
 

SHIVAM SARL 1 
 

یعات عام للمسافرین (عبر وكیل مب  الطیران   BTB 3-2338-11-21 مناقصة



   
 

 24 من 11 صفحة 
 

 ربالمغ ت) فيرن تاإلن
 

  405,799.000 
 

INTER PARTNER 
ASSISTANCE  

1 
 

ن راطیلا  APPOINTMENT OF A 
TRAVEL INSURANCE 

PROVIDER 

 BTB 4-2336-11-21 مناقصة

  30,191.000 
 

GLAVUPDK 1 
 

 APPOINTMENT OF THE الطیران 
COUNTRY MANAGER IN 

MOSCOW 

 TB/32452/2022 5 تمدید 

  20,480.000 
 

MR. SOHAIL AND MR. 
YASIN SULEMAN  

1 
 

 GULF AIR OFFICES LEASE الطیران 
AGREEMENT 

 TB/12988/2010 6 تجدید

  97,416.000 
 

KAIRSY PHEROJSHAH 
DUMASIA 

1 
 

خدمات الشؤون الضریبیة في مقدم لتعیین  ان الطیر
 محطة الھند

 

 BTB 7-2343-12-21 مناقصة

  235,732.000 
 

KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY 

1 

  14,475.000 
 

ITALIAN FOOTWEAR 
SOLUTION 

2 

  المجموع (د.ب.):  250,207
 

الرسمي لطیران الخلیج   شراء أحذیة للزي الطیران 
 یة األمان وأحذ

 

 BTB 8-2311-07-21 قصةمنا

  29,114.000 
 

AVIAREPS TOURISM 1 
 

 PASSENGER GENERAL الطیران 
SALES AGENT (GSA) IN 

NETHERLANDS. 

 TB/22568/2016 9 تجدید

  67,801.000 
 

SPIRIANT BAHRAIN 
LTD 

1 
 

تورید أنواع مختلفة من أدوات الخدمة لفئة   الطیران 
 لزجاجیةیات واألواني االصین -الصقر 

 BTB 10-1890-09-18 دید مت

  1,175,233.000 
 

SWISSPORT OMAN 
SERVICES GHA 

1 
 

ران طیال  APPOINTMENT OF GROUND 
HANDLING AGENT (GHA) AT 
MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT (MCT) 

 BTB 11-1991-06-19 تجدید

  18,898.000 
 

DISCOVER 
MOMENTUM 

1 
 

 GENERAL SALES AGENT الطیران 
AGREEMENT IN SPAIN 

 TB/8230/2008 12 تجدید

  1,527,917.000 
 

TEAM COLLECTIVE 
DMCC  

1 
 

طیران لا  ACQUISITION AND 
IMPLEMENTATION OF NEW 

CONTENT/ DIGITAL 

 BTB   13-2320-09-21 مناقصة



   
 

 24 من 12 صفحة 
 

EXPERIENCE 
MANAGEMENT SYSTEM 

FOR GULFAIR.COM 

  71,399.000 
 

BEST WESTERN 
CAVALIERY DELLA 
CORONA 

1 

 

 CREW ACCOMMODATION IN الطیران 
MILAN (MXP), ITALY 

 TB/32235/2022 14 ةقصامن

  3,016,732.000 
 

SWISSPORT SAUDI 
ARABIA 

1 
 

 GROUND HANDLING الطیران 
SERVICES IN KINGDOM OF 

SAUDI ARABIA (KSA) 

 TB/32661/2022 15 مناقصة

  17,489.000 
 

SPIRIANT BAHRAIN 
LTD 

1 
 

الخدمة لفئة  تلفة من أدوات تورید أنواع مخ الطیران 
 الزجاجیة انيواألونیات صیل ا -الصقر 

أمر 
 تغییري

18-09-1890-BTB 16 

  35,670.000 
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

1 
 

والمحمولة المكتبیة  الحاسوبشراء أجھزة  الطیران 
 والشاشات

 

أمر 
 تغییري

21-04-2286-BTB 17 

  -33,162.000 
 

HOLIDAY INN 
BANGKOK HOTEL 

1 
 

 CREW ACCOMMODATION IN الطیران 
BANGKOK INTERNATIONAL 

AIRPORT 

أمر 
 تغییري

TB/32283/2022 18 

  160,800.000 
 

KLM - ROYAL DUTCH 
AIRLINES 

1 
 

الدعم الفني والصیانة في مطار بانكوك   الطیران 
 لند تای -الدولي 

 BTB 19-1925-01-19 تجدید

  1,182,240.000 
 

BAHRAIN LIMO 1 
 

ي  لیج فان الخیرطخدمات النقل لشركة  الطیران 
 ملكة البحرینم

 BTB 20-1971-05-19 تجدید

مجموع الترسیات بالدینار   51,980,827.000
 لبحریني: ا

      

 
 االقتصادیةمجلس التنمیة 

 # رقم المناقصة  النوع ضوعالمو اع القط # ز الفائ العطاء دینار بحریني  عمالت أخرى

  129,106.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات 
یدات زاموال
 ثماراالستو

التنمیة  سعالمیة لمجلر موارد شبكات توفی
2021 االقتصادیة  

 RFP/09-2020/010   1 تجدید

مجموع الترسیات بالدینار   129,106.000
 البحریني: 

      

 



   
 

 24 من 13 صفحة 
 

 مجلس الشورى 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع اع قطال # العطاء الفائز  ي بحرینار دین عمالت أخرى

  48,998.400 
 

SIXPENCE HR 
SOLUTIONS W.L.L. 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

على بناء  ) مبرمجین للعمل2تعاقد لخدمة (
 دیدة بمجلس الشورى وصیانة المشاریع الج
 

 BTB(5/2021/SHURA)  1/90/2022 مناقصة

دینار  مجموع الترسیات بال 48,998.400
 البحریني: 

      

 مجلس المناقصات والمزایدات

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ني بحری نارید رىخأالت مع

  38,332.800 
 

ATYAF ESOLUTIONS 
CO. 

1 
 

 الخدمات
 والمزایدات
 واالستثمار

MANPOWER FOR E-
TENDERING SYSTEM 

 TB/4462 1 تجدید

مجموع الترسیات بالدینار   38,332.800
 البحریني: 

      

 األولیة  ایة الصحیةعلرامراكز 

 # قصة رقم المنا النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  8,140.000 
 

A.A CAR RENTAL 
CO.W.L.L 

1 
 

الخدمات 
المزایدات و

 واالستثمار

رعایة الصحیة  سواق لمراكز ال 10توفیر 
 األولیة

 TB/32424/2022 1 تمدید 

سیات بالدینار  الترمجموع  8,140.000
 البحریني: 

      

 
 مركز عیسى الثقافي

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

  8,784.600 
 

FIRST CHOICE 
CLEANING SERVICES 
CO W.L.L 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 RFP/ICC/2020/1 1 ید تمد لثقافيز عیسى اخدمات النظافة بمرك

مجموع الترسیات بالدینار   8,784.600
 البحریني: 

      

 
 



   
 

 24 من 14 صفحة 
 

 واآلثار  ھیئة البحرین للثقافة

 # ناقصة رقم الم النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  34,650.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

خدمات ال
والمزایدات 

 ارالستثموا

یانة العناصر النشطة لشبكة تقنیة ص
 المعلومات  

 INT1-2021 1 تجدید

  172,590.000 
 

EMAAR ENGINEERING  1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

والتصمیم المعماري  الخدمات االستشاریة 
 وتأھیل مبنى بلدیة المنامة  رمیمروع تلمش

 TB/32206/2022 2 مناقصة

ت بالدینار  رسیاوع التمجم 207,240.000
 البحریني: 

      

 والمعارضھیئة البحرین للسیاحة 

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # ائز العطاء الف دینار بحریني  عمالت أخرى

  30,560.000 
 

SEPIA TECHNOLOGIES 1 
 

ت خدماال
والمزایدات 
 واالستثمار

تركیب وتشغیل نظام المبیعات  تورید و
ن الدولي للمعارض بحریركز اللمطاعم م

 والمؤتمرات الجدید
 

 BTEA/228/2022   1 مناقصة

  109,106.800 
 

AL SHAYA TRADING 
COMPANY  

1 
 

الشخصیات   تورید وتركیب اثاث مجلس كبار  المواد والمعدات 
 العالمي للمعارض حرینز البوالبھو لمرك

 BTEA/236/2022 2 مناقصة

  ینارت بالدمجموع الترسیا 139,666.800
 البحریني: 

      

 
 ھیئة التخطیط والتطویر العمراني

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع قطاع ال # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  19,200.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات 
 یداتاوالمز

 واالستثمار

یدي العاملة المتخصصة بتقنیة تزوید األ
 المعلومات 

أمر 
 یريتغی 

TB/27823/2019 1 

مجموع الترسیات بالدینار   19,200.000
 البحریني: 

      

 ھیئة الكھرباء والماء

 # اقصة رقم المن النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  339,938.280 
 

SAMA SAFETY & 1  الخدمات مایة وإخماد الحریق الح أنظمة  أعمال صیانة  RP-ISSD 1-055-2022 مناقصة



   
 

 24 من 15 صفحة 
 

SECURITY 
 

والمزایدات 
 واالستثمار

 بمختلف المواقع التابعة لھیئة الكھرباء والماء 
 

  67,722.000 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 الستثماروا

 RP-FRSD   2-032-2017 تمدید  یلة ت ثقا استئجار مركب

  40,740.000 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

 الخدمات
 والمزایدات
 واالستثمار

SUPPLY OF MOBILE 
CLOSED USER GROUP 

(CUG)  

 RM-FRSD 3-228-2017 تمدید 

  21,930.557 
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L. L 

1 
 

الخدمات 
دات والمزای

 واالستثمار

صیانة مبنى العنایة بالمشتركین التابع لھیئة 
 الجفیر  نطقةماء بم الكھرباء وال

 RP-FRSD   4-192-2017 تمدید 

  16,200.000 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

إیجاد مصادر خارجیة إلدارة وتشغیل قاعدة  
 ARCSDE DATABASE البیانات

 RP-GIS 5-009-2019 تمدید 

  99,715.000 
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI 

1 

 

 تالخدما
 لمزایداتوا

 واالستثمار

MAINTENANCE SERVICES 
FOR ABB 

ELECTROMAGNETIC 
WATER METERS  

 RP-WDD 6-063-2022 مناقصة

  40,952.143 
 

MODERN 
MECHANICAL, 
ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO 

1 

 

 الخدمات
مزایدات وال

 واالستثمار

 RP-FRSD 7-001-2019 تمدید   والمعداتاستئجار المركبات الثقیلة 

  805,375.000 
 

EMCO COMPANY 1 
 

وحدة عدادات ذكیة من 15000شراء عدد   المعدات المواد و
 ISKRAEMECO-NBIOTنوع 

 TB/31287/2021 8 مناقصة

  -
110,142.270 

 

ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

  تغییر اتجاه مجرى الماء من داخل أرض
   خارجھا إلى ةالھیئ

 

أمر 
 تغییري

2021-151-PP-FRSD  9 

  241,187.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

 الخدمات
والمزایدات 
 واالستثمار

تزوید خدمات إدارة شبكة تكنولوجیا 
 معلومات  ال

 RP-ISD 10-077-2022 مناقصة

  2,705.000 
 

 1 العالمیة للھندسة الكھربائیة 

  56,840.000 
 

AMEERI STORES 2 

 PT/CSD/ZA/2021/151 11 صةقمنا قابسات ثنائیة معدنیة  المواد والمعدات 



   
 

 24 من 16 صفحة 
 

  ): المجموع (د.ب. 59,545.000
 

  32,860.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC المواد والمعدات 
 

 PT/CSD/MM/2022/029 12 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   1,656,022.71
 البحریني: 

      

 االتصاالت ظیم یئة تنھ

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

USD 422,000.000 159,516.000* 
 

DIRECTIQUE 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 االستثمارو

  خدمات الجوال جودةمات لقیاس خد
في المناطق  الثابتةواسعة النطاق  الخدماتو

 المفتوحة

 TRA/RFP/2019/056 1 جدیدت

مجموع الترسیات بالدینار   159,516.000
 البحریني: 

      

 ھیئة تنظیم سوق العمل 

 # ناقصة المرقم  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  5,838.980 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

1 
 

 الخدمات
 والمزایدات
 واالستثمار

PROVISION OF TEMPORARY 
TECHNICAL SUPPORT 

أمر 
 تغییري

TB/5829/2007 1 

مجموع الترسیات بالدینار   5,838.980
 حریني: الب

      

 ھیئة جودة التعلیم والتدریب 

 # قم المناقصة ر النوع موضوعال ع القطا # العطاء الفائز  ار بحریني دین عمالت أخرى

  1,315.652 
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

التأمین الصحي لموظفي ھیئة جودة التعلیم 
 والتدریب

 

أمر 
 غییريت

BQA/DHF/2021/01   1 

الترسیات بالدینار   مجموع 1,315.652
 یني: البحر

      

 
 لتخطیط العمرانيوا سكانوزارة اإل

 # رقم المناقصة  لنوعا ضوعالمو ع القطا # العطاء الفائز  دینار بحریني  عمالت أخرى

  29,565.800 
 

SALAHUDDIN 
SOFTECH SOLUTION 

1 
 

 الخدمات
 والمزایدات

MAINTENANCE CONTRACT 
FOR COMPUTER 

 TB/22034/2016 1 تجدید



   
 

 24 من 17 صفحة 
 

الستثماروا  SOFTWARE 
الترسیات بالدینار   جموعم 29,565.800

 البحریني: 
      

 
 وزارة األشغال

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  ریني نار بح دی عمالت أخرى

  244,312.000 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ةالھندسی

وخط  B1 ة الضخإعادة تشغیل محط
الصرف الصحي الناقل لمیاه الصرف  

 الصحي من المحرق إلى المنامة  

 SES-21/0021 1 ناقصةم

  46,576.265 
 

AL AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.  

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 سیةالھند

مشروع شبكة میاه الصرف الصحي في  
 انیة المرحلة الث – 1038مجمع  –صدد  

 

 SES-15/0003A   2 مناقصة

  1,982,992.727 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

  تنشاءااإل
ستشارات  واال

 الھندسیة

  –الجزء الجنوبي  575تطویر طرق مجمع 
 الصحي   والصرفالجنبیة أعمال الطرق 
 

 RDS-21/0101 3 اقصةمن

  259,900.000 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

ءات  اإلنشا
واالستشارات  

 الھندسیة

أعمال الصیانة الشاملة لمدرسة سار الثانویة 
 تبنالل

 

 BMD-22/0014   4 ةمناقص

  3,824,117.143 
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L. L 

1 

 

اإلنشاءات  
االستشارات  و

 الھندسیة

مشروع بناء محطة المعالجة األولیة في  
 حد الصناعیة منطقة ال

 

 SES-19/0063   5 مناقصة

  197,500.000 
 

TILKE GMBH & CO. KG 1 
 

الخدمات 
ات یدوالمزا

 ارستثمواال

الخدمات االستشاریة للتصمیم واإلشراف 
لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات 

 جنوبیةدید بالمحافظة الالج

 SP/2017/6 6 تمدید 

  166,888.027 
 

ALWARDI 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
ت  واالستشارا

 ھندسیةال

مجمع  –  2103و  2161تطویر طریقي 
321 

 

 RDS-16/0012 7 مناقصة

  197,801.958 
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ھندسیةال

یانة الشاملة لمدرسة نسیبة بنت  أعمال الص
 كعب االبتدائیة للبنات 

 

 BMD-22/0023   8 مناقصة

  259,957.363 
 

AL NOSAIF 1   اإلنشاءات وصیل میاه المعالجة في منطقة روع تمش  SES-22/0015 9 مناقصة



   
 

 24 من 18 صفحة 
 

CONTRACTING CO. 
W.L. L 

 

ارات  واالستش
 سیةالھند

 733الناصفة مجمع 
 

  46,770.000 
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 

 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 ندسیةالھ

ت الخضراء ونظام سطحاللمأعمال الصیانة 
فروسیة وسباق الخیل  الري لنادي راشد لل

 ر بمنطقة الصخی

 BMD-19/0016 10 دتجدی

  313,901.120 
 

AECOM MIDDLE EAST 
LIMITED FOREIGN 
BRANCHES COMPANY 

1 

 

اءات  اإلنش
واالستشارات  

 الھندسیة

الخدمات االستشاریة لتصمیم شبكات 
  –الصحي في مناطق مختلفة الصرف  

 رحلة الثانیةالم
 

 SES-21/0014 11 مناقصة

  380,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 

  380,000.000 
 

BETA CONTRACTING 2 

  .): المجموع (د.ب 760,000.000
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 لھندسیةا

المقاولة الزمنیة ألعمال الخطوط األرضیة  
 ) 2023-2022للشوارع (

 

 RDS-21/0086 12 مناقصة

لدینار  مجموع الترسیات با 8,300,716.603
 البحریني: 

      

 لیم والتع وزارة التربیة

 # رقم المناقصة  لنوعا الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  مالت أخرىع

  9,750.000 
 

 1 دائرة األوقاف الجعفریة 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

وزارة   لمباني المستأجرة من قبلعقود ا
 والتعلیم  التربیة

 TB/22553/2016 1 تجدید

  114,582.000 
 

 1 أحمد العلوي  محمود السید ورثة
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

عقود المباني المستأجرة من قبل وزارة 
 تربیة والتعلیم ال

 TB/22553/2016 2 تجدید

  180,000.000 
 

 1 ةاألوقاف السنی
 

الخدمات 
ت والمزایدا

 واالستثمار

عقود المباني المستأجرة من قبل وزارة 
 التربیة والتعلیم 

 TB/22553/2016 3 جدیدت

  65,670.000 
 

NATIONAL BOOKSHOP 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 PROJECTب اللغة اإلنجلیزیة توفیر كت 
SUCCESS  للمرحلة الثانویة للتعلیم

 لمھنيالفني وا

 M/41/2021 4 مناقصة

  369,184.200 
 

AWAL STATIONERY 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

للغة االنجلیزیة للتعلیم األساسي  كتب ا توفیر
 FAMILY AND FRIENDS سلسلة

 M/40/2021 5 مناقصة



   
 

 24 من 19 صفحة 
 

مجموع الترسیات بالدینار   739,186.200
 البحریني: 

      

 ة وزارة التنمیة االجتماعی
 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  یني دینار بحر عمالت أخرى

  134,655.800 
 

SALAM ENTERPRISES 
CO 

1 

  233,305.000 
 

UNIVERSAL 
ENTERPRISES 

2 

  المجموع (د.ب.):  367,960.800
 

 توفیر أثاث لمجمع الرعایة االجتماعیة المواد والمعدات 
 

 RFP/MLSD/2021/18   1 مناقصة

  43,276.000 
 

BIN HINDI 
INFORMATECS 

1 
 

مع الرعایة  یة لمجلكترونتوفیر األجھزة اإل المواد والمعدات 
 االجتماعیة

 

 RFP/MLSD/2022/23 2 مناقصة

  مجموع الترسیات بالدینار 411,236.800
 البحریني: 

      

 الشورى والنواب سيشئون مجل وزارة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # لفائز العطاء ا دینار بحریني  ىعمالت أخر

  111,720.000 
 

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

1 

 

ات الخدم
والمزایدات 
 واالستثمار

 TB/19265/2014 1 تجدید لومات استئجار مكاتب في مبنى برج الدب

ینار  وع الترسیات بالدمجم 111,720.000
 البحریني: 

      

 
 ة الصحة وزار

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

  342,071.400 
 

QUICK ZEBRA 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

التنظیفات لعدد من المواقع  توفیر خدمات 
 ة بوزارة الصحة المختلف

 

 MOH/118/2019 1 تجدید

  267,300.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
 زایداتلموا

 ثمارواالست

توفیر خدمات التنظیفات لعدد من المواقع  
 ة المختلفة بوزارة الصح 

 MOH/118/2019 2 تجدید



   
 

 24 من 20 صفحة 
 

  81,378.000 
 

CLEANCO W.L. L 1 
 

لخدمات ا
والمزایدات 
 واالستثمار

ع  المواق د منفیر خدمات التنظیفات لعدتو
 المختلفة بوزارة الصحة 

 

 MOH/118/2019 3 تجدید

  1,666.500 
 

ALMOAYYED 
CLEANING & 
MAINTENANCE W.L. L 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

من المواقع  توفیر خدمات التنظیفات لعدد 
 لصحة المختلفة بوزارة ا

 MOH/118/2019 4 تمدید 

  47,731.200 
 

ALMOAYYED 
CLEANING & 
MAINTENANCE W.L. L 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

ات لمركز بتلكو  التنظیفخدمات توفیر 
 الصحي 

 

 MOH/114/2019 5 تجدید

  295,846.000 
 

QUICK ZEBRA 
SERVICES 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

فیر خدمات التنظیفات لعدد من المواقع  تو
 المختلفة بوزارة الصحة 

 

 MOH/118/2019 6 دتجدی

  254,200.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 

 الستثماروا

توفیر خدمات التنظیفات لعدد من المواقع  
 الصحة المختلفة بوزارة 

 

 MOH/118/2019 7 تجدید

  77,922.000 
 

CLEANCO W.L. L 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 تثماراالسو

توفیر خدمات التنظیفات لعدد من المواقع  
 حة بوزارة الصالمختلفة 

 

 MOH/118/2019 8 دیدتج

  199,045.000 
 

GULF PHARMACIES 
W.L. L 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 LIBRA FREESTYLE ادةتوفیر م
SSENSOR   

 TB/32410/2022 9 مناقصة

  186,595.200 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L. L 

1 
 

 TB/32450/2022 10 مناقصة أدویة مطلوبة بصفة االستعجال المواد والمعدات 

  210,904.155 
 

ALJISHI EST. W.L. L 1 

  11,144.210 
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

2 

  2,378,754.302 
 

BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE 

3 

  667,597.690 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

4 

  194,008.500 
 

CIGALAH PHARMACY 5 

خالل   الشراء الموحد لمناقصة األدویة من المواد والمعدات 
 حة لدول مجلس التعاونمجلس الص

 GHC-42/2021 11 مناقصة



   
 

 24 من 21 صفحة 
 

  21,945.130 
 

FOROOGHI PHARMACY 6 

  978,586.062 
 

GULF PHARMACIES 
W.L. L 

7 

  749,051.691 
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

8 

  357,820.872 
 

HASHIM PHARMACY 9 

  678,340.174 
 

JAFFAR PHARMACY 10 

  338,317.300 
 

NASSER PHARMACY 11 

  339,149.832 
 

MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED 

12 

  4,595,194.267 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L. L 

13 

  1,803,852.736 
 

YOUSIF MAHMOOD 
HUSSAIN WLL 

14 

  21,924.000 
 

SUDAIR PHARMA  15 

  514.080 
 

EMCURE 
PHARMACEUTICALS 

16 

  موع (د.ب.): لمجا 13,347,105.001
 

  19,404.000 
 

MAGIC SHINE 
CLEANING 

1 
 

الخدمات 
مزایدات الو

 واالستثمار

مجمع مستخدم ب 7توفیر خدمات عدد 
 السلمانیة الطبي  

 MOH/124/2017   12 تجدید

  57,960.000 
 

UNISKILLS W.L. L 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 

 ماراالستث و

) منظف بمجمع السلمانیة 19خدمات ( رتوفی
 الطبي 

 TB/29488/2020 13 تجدید

  8,140.000 
 

A A CAR RENTAL 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 ة لوزارةصحیسائق خدمات  15توفیر 
 الصحة 

 MOH/100/2019 14 تمدید 

  416,843.420 
 

PROTECTS SECURITY 
SERVICES 

1 
 

ت الخدما
زایدات والم

 االستثمارو

توفیر خدمات الحراسة األمنیة لعدد من  
 المواقع الصحیة  

 MOH/115/2015 15 تمدید 



   
 

 24 من 22 صفحة 
 

  876,477.000 
 

AWAL REFRIGERATION 
& A/C WORKSHOP 

1 
 

ت المغسلة عداتورید وتركیب وتشغیل م  المواد والمعدات 
 لمركز الرعایة لإلقامة الطویلة بالمحرق

 

 MOH/107/2021   16 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   16,479,684.721
 البحریني: 

      

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 # رقم المناقصة  النوع وضوعالم القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  خرىأعمالت 

  166,289.000 
 

ARTHUR D LITTLE 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 ة لمملكةالسیاحی اتیجیةمراجعة االستر
 )  2026 – 2022البحرین (

 HFR/04/2022 1 مناقصة

  7,700.000 
 

ERNST & YOUNG 1 
 

 تالخدما
والمزایدات 
 واالستثمار

 TB/27158/2019 2 تجدید ستثمارات الحكومیة لتدقیق على إدارة االا

مجموع الترسیات بالدینار   173,989.000
 البحریني: 

      

 ت االتصاالصالت ووزارة الموا
 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # العطاء الفائز  دینار بحریني  ت أخرىعمال

  332,824.800 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY 

1 

 

 لخدماتا
 والمزایدات
 واالستثمار

PROCUREMENT OF TEXT 
(NAVTEX) SERVICE 

 TB/12337/2010 1 تجدید

  71,986.200 
 

NBA CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

مناقصة توفیر سعاة برید/ فارز برید لبرید 
 البحرین

 MTT/POST/02/2019   2 تمدید 

  162,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS 

1 

 

الخدمات 
زایدات المو

 واالستثمار

عقد مناولة البرید وفحص األكیاس البریدیة  
 ر البحرین الدولي إلى مطاوا من نقلھو

 TB/26535/2019 3 تجدید

  53,240.000 
 

MIDDLE EAST 
NAVIGATION AIDS 
SERVICES - MENAS 

1 

 

 الخدمات
والمزایدات 

 مارواالستث 

 ینمملكة البحر میاهالعالمات البحریة في 
 

 MTT/PMA/01/2022   4 مناقصة

  344,400.000 
 

THE RITZ-CARLTON 
HOTEL COMPANY, 
L.L.C 

1 

 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

توفیر خدمات التموین لشالیھات معرض 
 2022البحرین الدولي للطیران 

 

 MTT/BIAS/04/2022 5 مناقصة



   
 

 24 من 23 صفحة 
 

  216,900.000 
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الھندسیة

كیة تجھیز وتحویل مأرب الطائرات المل
رین الدولي  رض البحرض لمعلصالة ع

 2022للطیران 
 

 MTT/BIAS / 08/2022 6 مناقصة

مجموع الترسیات بالدینار   1,181,351.000
 بحریني: لا

      

 الزراعة وزارة شئون البلدیات و

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع لقطاع ا # الفائز العطاء  دینار بحریني  عمالت أخرى

  3,960,000.000 
 

URBASER BAHRAIN 
CO W.L.L 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

مشروع إدارة وتطویر مدفن عسكر 
 للمخلفات

 MUN/CMS/12/2018 1 تجدید

  35,784.000 
 

PLAN INK 1 
 

خدمات ال
والمزایدات 
 واالستثمار

من   2عدد  نیةإعالمواقع  وتشغیل تأجیر
 شیخ حمدنوع یوني بول على جسر ال

 MUH/MM/IN/A40/2021 2 مزایدة

  80,699.850 
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الھندسیة

 حرقالم صیانة ساحل البسیتین في
 

 MUN/MM/41/2022/M3 3 مناقصة

  13,016,456.960 
 

URBASER BAHRAIN 
Co.W.L.L 

1 
 

خدمات ال
المزایدات و

 واالستثمار

 القمامة وجمع النظافة أعمال خدمات
 والجنوبیة الشمالیة بمحافظتي

 MUN/17/2014 4 تجدید

  69,984.000 
 

 1 شركة نادر وإبراھیم أبناء حسن
 

الخدمات 
دات زایموال

 واالستثمار

ق المنامة أسماك دلمون بسوانتفاع د عق
 314بمجمع -المركزي 

 TB/22340/2016 5 تجدید

  69,984.000 
 

DELMON FISH 1 
 

الخدمات 
ات والمزاید

 ستثمارواال

ق بسو شركة نادر وإبراھیمانتفاع د عق
 314بمجمع -المنامة المركزي 

 TB/22340/2016 6 تجدید

  719.400 
 

ZAYANI LEASING W. L. 
L 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 7 تمدید  نوبیة قة الج ات لبلدیة المنطتأجیر مركب

  3,857.700 
 

KANOO VEHICLE 
LEASING 

1 
 

الخدمات 
لمزایدات وا

 واالستثمار

 MUN/SAM/7/2017 8 تمدید  جنوبیة تأجیر مركبات لبلدیة المنطقة ال



   
 

 24 من 24 صفحة 
 

  23,544.000 
 

SALAHUDDIN 
SOFTECH SOLUTION 

1 
 

الخدمات 
یدات والمزا

 واالستثمار

 TB/32409/2022 9 تجدید نامج المایكروستیشنخیص برعقد دعم وترا

  11,156,604.030 
 

GULF CITY CLEANING 
CO 

1 
 

الخدمات 
والمزایدات 
 واالستثمار

 القمامة وجمع النظافة أعمال خدمات
 محرقلوا العاصمة بمحافظتي

 MUN/18/2014 10 تجدید

  45,579.280 
 

AROMA GARDEN & 
LANDSCAPING 

1 
 

ات الخدم
ایدات والمز

 واالستثمار

تشغیل وصیانة المسطحات الخضراء بمدینة 
 )14, 13, 12, 11,  10سلمان (

 MUN/DP/40/2020 11 تمدید 

  15,120.000 
 

منصور ابراھیم یوسف  ل عبد الجلی
 العصفور

1 
 

 تالخدما
 والمزایدات
 واالستثمار

سكن الخبراء التایوانیین لشؤون الزراعة  
 والثروة البحریة

 IN/MUN/2021/05 12 جدیدت

  -2,725,445.459 
 

 1 دلمون للخرسانة المخلوطة 
 

نشاءات  اإل
تشارات  واالس

 لھندسیةا

أمر  تزوید خرسانة جاھزة ومواد مسبوكة
 تغییري

RD/10/2009 13 

  500,000.000 
 

PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D 

1 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 الھندسیة

یم الطرق والبنیة ریة لتصمالخدمات االستشا
 الصخیر   -التحتیة لمشروع تطویر الرفة 

 TB/30485/2021 14 مناقصة

  67,883.200 
 

 1 شركة كلین داون ذ.م.م 
 

اإلنشاءات  
واالستشارات  

 یةالھندس

طقة بلدیة المن ي شفط میاه الصرف الصح
 الجنوبیة

 

 MUN/SAM/46/2022 15 مناقصة

ینار  یات بالدمجموع الترس 26,320,770.961
 البحریني: 

      

 

 
 وزارة شئون الشباب والریاضة

 # رقم المناقصة  النوع الموضوع القطاع  # عطاء الفائز ال ر بحریني ادین رىعمالت أخ

  -4,500.000 
 

CLAVIS EVENTS 1 
 

 الخدمات
والمزایدات 

 الستثماروا

للعام   2030تجھیز مرافق مدینة الشباب 
2022 

أمر 
 تغییري

TB/32378/2022 1 

مجموع الترسیات بالدینار   4,500.000-
 البحریني: 

      
 

 لترسیة األصلي بالعملة األخرى.* مبلغ ا           
 

            
 


