
   
 

 13 من 1 صفحة 
 

 
  

 

     

            

  

 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

31/12/2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/12/2022 
 

  

         
            

 الجهاز الوطني لإليرادات 

 # رقم المناقصة  ع النو الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  155,100.000 
 

DIGIMAP LTD 1 
 

 NBR/05/2020   1 مناقصة مشروع حلول تكنولوجيا تقنية المعلومات لتطبيق المعايير الضريبية الدولية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  24,763.200 
 

ETISALCOM BAHRAIN CO 1 
 

 TB/30390/2021 2 تجديد لقصيرة  توفير خدمات الهاتف والرسائل النصية ا الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  179,863.200

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  371,680.000 
 

INTERSTATE CREATIVE PARTNERS 1 
 

  خدمات استشارية لتغيير العالمة التجارية للشركة القابضة للنفط والغاز  ت واالستثمارالخدمات والمزايدا 
 

 RFP/NGH/2022/04 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  371,680.000

 األعلى للبيئة  المجلس

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

  52,166.400 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

 EN/1/2018 1 تجديد توفير خدمات النظافة والمكاتب للمجلس األعلى للبيئة  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       موع الترسيات بالدينار البحريني: مج 52,166.400

 

        



   
 

 13 من 2 صفحة 
 

 
 
 لمستشفيات الحكوميةا

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ائز ء الفالعطا ريني ر بحدينا ى رعمالت أخ

  -10,320.000 
 

GENERAL MEDICAL 1 
 

  في برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزارة الصحة  للقسطرة  مستلزمات المواد والمعدات 
 

 MOH/121/2021 1 أمر تغييري 

  -36,937.500 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 1 
 

  في برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزارة الصحة  قسطرة ل لمستلزمات  دات والمع د الموا
 

 MOH/121/2021 2 أمر تغييري 

  -12,286.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

  في برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزارة الصحة  للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات 
 

 MOH/121/2021 3 أمر تغييري 

  -200,910.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

  في برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزارة الصحة  للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات 
 

 MOH/121/2021 4 ي أمر تغيير

  -60,000.000 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 
 

  ة الصح  ةرفي برنامج قسطرة المخ واألعصاب لوزا  للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات 
 

 MOH/121/2021 5 أمر تغييري 

  197,000.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

1 
 

  نة وتجديد سكن األطباء بمجمع السلمانية الطبي الطابق الثالث أعمال صيا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 GH/101/2022 6 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  123,453.500-

 النيابة العامة

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

  71,280.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

  لها  التابعة والمبانيتنظيف مبنى النيابة العامة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 PP/2022/04 1 مناقصة

       ريني: نار البحات بالديالترسيموع  جم 71,280.000

 
 الهيئة العامة للرياضة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  لقطاع ا # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  99,000.000 
 

 1 برايم محاسبون قانونيون ومستشارون 
 

  ة ت الرياضيادمسك السجالت المحاسبية لالتحا الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 RFP/GSA/002/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  99,000.000

 
 
  
  
  
  
  



   
 

 13 من 3 صفحة 
 

 جامعة البحرين 

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

  61,724.450 
 

TYLOR & FRANCIS  1 
 

 TB/28313/2020 1 تجديد والتطبيقية  ةاألساسيعلوم لل  بيةالعر فة المجلةاضاست الخدمات والمزايدات واالستثمار

  90,200.000 
 

HAMEED ENGINEERING 1 
 

خدمات استشارية هندسية للتجديد التدريجي لمحطات الكهرباء الفرعية والكابالت    الخدمات والمزايدات واالستثمار
  ة بجامعة البحريناألرضي

 

 UOBP/12/2021   2 مناقصة

  113,327.500 
 

 1 شركة سيكيورتي سلوشنز  
 

  توفير حراس أمن لخدمات األمن والحراسة بجامعة البحرين ات والمزايدات واالستثمارالخدم
 

 UOBP/4/2022 3 مناقصة

  48,299.460 
 

 1 الملهم للمقاوالت  
 

  نيممبنى كلية البحرين للمعلواصل جبسية في توفير وتركيب ف المواد والمعدات 
 

 UOBP/16/2022 4 مناقصة

       ترسيات بالدينار البحريني: مجموع ال 313,551.410

 العقاري  لالستثمارشركة البحرين 

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

  83,037.000 
 

 1 لجالهمهصالح عبدهللا ا 
 

 TB/32538/2022 1 ة مزايد رةرض الواقعة في منطقة ستلأل  اإليجارة اتفاقيتمديد  ارمثات والمزايدات واالستالخدم

  6,744.000 
 

STC BAHRAIN 1 
 

 TB/31339/2021 2 تجديد لشركات االتصاالت في منطقة بالج الجزائر   اإليجارعقد   الخدمات والمزايدات واالستثمار

       : يمجموع الترسيات بالدينار البحرين 89,781.000

 
 ترول ير للبكة تطورش

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

USD 291,387.260 110,144.384* 
 

GEOACTIVE LIMITED  1 
 

رواالستثما والمزايدات الخدمات  PROVISION OF INTERACTIVE PETROPHYSICS (IP)  مناقصة TP-938-2022 1 

  865,492.310 
 

DISTRIBUTION NOW FZE 1 
 

 SUPPLY OF KIMRAY SPARES النفط 
 

 TP-918-2022 2 مناقصة

  347,196.000 
 

FUNDAMENTAL INFORMATION 
TECHNOLOGY CO. W.L.L 

1 
 

 VEHICLE MONITORING SYSTEM (“IVMS”) SOFTWARE النفط 
AND LICENSES WITH ASSOCIATED SERVICES 

 TP-941-2022 3 اقصةنم

  54,566.528 
 

EXIDA 1 
 

لنفط ا  PROVISION OF ISA 62443 SCADA OT CONSULTANCY 
 

 TP-932-2022 4 مناقصة

  502,362.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 
 

لنفط ا  SUPPLY OF POWER TRANSFORMERS 
 

 TP-944-2022 5 مناقصة

       البحريني:  مجموع الترسيات بالدينار  1,879,761.222

 
 
 

        



   
 

 13 من 4 صفحة 
 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  اع قط ال # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  655,250.000 
 

ERNST & YOUNG MIDDLE EAST 1 
 

واالستثمار والمزايدات الخدمات  APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITORS 2023-2027  مناقصة RFP-BMHC-009-2022  1 

       بالدينار البحريني:  لترسياتمجموع ا 655,250.000

 شركة نفط البحرين 

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

  100,000.000 
 

BAHRAIN INTERNATIONAL CARGO 
SERVICES 

1 
 

 T160186 1 تمديد   توفير خدمة الشحن النفط 

  6,000.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

 T180066 (43) 2 تمديد ومكتب مشروع بابكو للتجزئة بابكوفي خدمات التنظيف في محطات الخدمة  النفط 

  90,737.072 
 

CTI GULF 1 
 

  22E2A قم ر  ابيب المبادلفي أن HASTELLOYتوريد وتركيب بطانات  النفط 
 

 T54953(11) 3 مناقصة

  274,984.220 
 

DRESSER RAND 1 
 

 REFURBISHMENT OF THE FCCU STEAM TURBINE النفط 
T601AX,TURBINE T1964/95 AND REPAIR PARTS OF 

STEAM TURBINE T555 ROTOR 

 TB/32646/2022 4 مناقصة

       حريني: مجموع الترسيات بالدينار الب 471,721.292

 
 الخليج ان ريط

 # رقم المناقصة  النوع  وضوع الم القطاع  # العطاء الفائز  يني بحرار دين عمالت أخرى 

  538,844.400 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 1 

  17,830.200 
 

KINGDOM PLASTIC PRODUCTS CO 2 

  المجموع (د.ب.):  556,674.600
 

  للتح لل ة قابلة توريد أكياس بالستيكي الطيران 
 

 BTB 1-2367-04-22 اقصةنم

  41,250.000 
 

TEA CLUB WLL 1 
 

 PROVISION OF CANTEEN SERVICES FOR GULF AIR الطيران 
HEADQUARTERS 

 

 BTB   2-2379-05-22 مزايدة 

USD 35,700,000.000 13,494,600.000* 
 

FORMULA ONE MARKETING 
LIMITED 

1 
 

رالستثماوا والمزايدات الخدمات  FORMULA 1 GRAND PRIX SPONSORSHIP  قصةمنا TB/33140/2022 3 

  81,682.000 
 

MSB CONSULTANCY 1 
 

 TB/31007/2021 4 مناقصة EMPLOYEE ENGAGEMENT RESEARCH الطيران 

  93,186.000 
 

MASTER MANAGEMENT (PVT) 
LIMITED 

1 
 

 LOUNGE SERVICES AT PAKISTAN AIRPORTS FOR الطيران 
ALL 5 STATIONS - ISLAMABAD, KARACHI, LAHORE, 

MULTAN AND PESHAWAR. 

 TB/33047/2022 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  14,267,392.600

 



   
 

 13 من 5 صفحة 
 

 مجلس النواب

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

  109,537.780 
 

NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS 1 
 

  لمجلس النواب  الحاسب اآللي والمحمولتوفير أجهزة   المعدات المواد و
 

 Nuwab Public 2/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  109,537.780

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 # ناقصة مال م رق ع والن ضوع المو  القطاع  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  14,520.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

 TB/32814/2022 1 تجديد توفير خدمة تقنية المعلومات الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  14,520.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

 # رقم المناقصة  النوع  ع ضوالمو  ع االقط  # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  335,649.600 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

  واآلثارتوفير عمال لورشة الصيانة بهيئة البحرين للثقافة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 1 11/2022 مناقصة

  210,000.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

الصرف الصحي، وتركيب  ة والكهربائية، السباكة،  صيانة األجهزة الميكانيكي راثمستاالو  مزايداتالخدمات وال
 األجهزة األخرى بهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع التابعة لها

 2 2022-12 مناقصة

  132,880.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

  مراقبة المواقع األثرية وح والمس بيالتنق برنامج
 

 3 10/2022 صةاقمن

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  678,529.600

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  44,990.000 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

تثمارالخدمات والمزايدات واالس  UPGRADING & MIGRATING MS DYNAMICS CRM 2011 
TO 365 ONLINE 

 

 BTEA 260/2022 1 مناقصة

  144,325.588 
 

MARTINZING LAUNDRY W.L.L 1 
 

ن  يحرالب ز كريافة لمطاوالت الضتوفير خدمات غسيل االزياء الرسمية وأقمشة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
  العالمي للمعارض 

 

 BTEA/254/2022 2 مناقصة

EUR 58,044.000 28,499.604* 
 

MESSE BERLIN  1 

USD 384,689.550 145,412.650* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED  2 

GBP 149,325.000 91,088.250* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED  3 

EUR 133,789.000 65,690.399* 
 

REED EXHIBITIONS LIMITED 4 

  موع (د.ب.): المج  330,690.903
 

 TB/33165/2022 3 مناقصة 2023حجز أرضيات المعارض لعام  الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 13 من 6 صفحة 
 

  29,293.000 
 

UNIDATA 1 
 

والمعدات  المواد   SUPPLYING OF DESKTOP COMPUTERS AND 
LAPTOPS 

 

 BTEA 259/2022 4 مناقصة

EUR 278,902.000 136,940.882* 
 

MB CAPITAL SERVICES GMBH 1 
 

 TB/33219/2022 5 مناقصة   ITB BERLIN 2023تشييد جناح مملكة البحرين في معرض برلين  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  686,240.373

 ماءهيئة الكهرباء وال

 # رقم المناقصة  وع الن الموضوع  القطاع  # لفائز ا ء العطا ي رين ر بحدينا عمالت أخرى 

  111,601.087 
 

PKE GULF 1 
 

 DP-ISSD 1-165-2022 مناقصة أعمال توسعة النظام األمني المتكامل بهيئة الكهرباء والماء  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  152,000.000 
 

ESB INT. 1 
 

 -) 2013-2009كيلوفولت ( 400قل الكهرباء جهد ير شبكة ن وتطروع شم ستثمارالخدمات والمزايدات واال
 االستشارية  األعمال

 2 4617/2009/3100 أمر تغييري 

  49,654.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

  شراء قطع غيار ألجهزة التحكم عن بعد  المواد والمعدات 
 

 PP-ETD 3-191-2022 ناقصةم

  80,884.000 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

االستثمارو لمزايداتوا  الخدمات  UPGRADE OF 30 OBSOLETE CISCO SWITCHES  206-2022 مناقصة-DP-ISD 4 

  31,740.000 
 

BANZTRADING & CONTRACTING 1 
 

حديدية أبواب المواد والمعدات   
 

 PT/CSD/ZA/2022/063  5  مناقصة

  196,600.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

والمعدات  المواد   CUTOUT مناقصة  PT/CSD/MH/2022/064  6 

  34,131.920 
 

MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 
 

والمعدات  المواد   DI FITTINGS 
 

 PT/CSD/MA/2022/067  7  مناقصة

  62,559.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

والمعدات  المواد   CABLE, UNDERGROUND 
 

 PT/CSD/MH/2022/058  8  مناقصة

719,170.001 
 

       لبحريني: مجموع الترسيات بالدينار ا 

 
 ةهيئة المعلومات والحكومة اإللكتروني

 # رقم المناقصة  النوع  ع ووضالم ع اط الق # العطاء الفائز  دينار بحريني  عمالت أخرى 

  31,500.000 
 

BATELCO 1 
 

 iGA/2021/02   1 تمديد خدمات الرسائل النصية الجماعية والمعامالت الخدمات والمزايدات واالستثمار

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  31,500.000

 هيئة تنظيم سوق العمل 

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # ئز لفاا  ء االعط دينار بحريني  عمالت أخرى 

  9,280.000 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 LMRA/2017/10 1 تمديد   ورج األعمليات وصيانة نظام حماية  وإدارة تطوير وتصميم  الخدمات والمزايدات واالستثمار



   
 

 13 من 7 صفحة 
 

  496,108.800 
 

AL MOAYYED SECURITY 1 
 

  والحراسة لمباني هيئة تنظيم سوق العمل   األمنت ماخد يرفوت مارستثواال  الخدمات والمزايدات
 

 LMRA/2022/02 2 مناقصة

  701,910.000 
 

INVITA CO 1 
 

  العملق  االت لهيئة تنظيم سوتوفير خدمة مركز اتص الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 LMRA/2022/03 3 مناقصة

       : ينيلبحرار ا مجموع الترسيات بالدين 1,207,298.800

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

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

  49,500.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

  يب لتدرم واتوفير موظفي تكنولوجيا المعلومات لهيئة التعلي الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 BQA/DHF/2022/02 1 ةقصانم

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  49,500.000

 وزارة األشغال

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

  70,125.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 
 

  ارات ستشاإلنشاءات واال
 ية دسنهال

 SPO/168/2014 1 مناقصة األجيال القادمة   احتياطيع مبنى رومش

  46,750.000 
 

MOHAMED SALAHUDDIN 
CONSULTING ENGINEERING 

1 
 

ت واالستشارات  اإلنشاءا
 الهندسية 

  شاء مبنى احتياطي االجيال القادمة نا
 الخدمات االستشارية 

 SPO/168/2014 2 أمر تغييري 

  9,042.000 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

 BMD-19/0013 3 دتمدي لمقر وزارة الخارجية بالمنامة أعمال الصيانة الوقائية  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  669,983.900 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

 BMD-20/0004 4 مناقصة بنيندية للاإلعدا  ةبتدائيلخطاب االن ار بعم سةدر م إعادة تأهيل وصيانة الخدمات والمزايدات واالستثمار

  501,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021مقاولة الزمنية لألعمال المدنية / ال
 

 RDS-19/0036 5 ر تغييري مأ

  427,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

ستشارات  ات واالاإلنشاء
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 6 أمر تغييري 

  570,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

ت واالستشارات  شاءااإلن
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 7 ييري تغر أم

  406,000.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 8 أمر تغييري 

  503,000.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

واالستشارات   اإلنشاءات 
 الهندسية 

  2022-2021 / المدنية المقاولة الزمنية لألعمال
 

 RDS-19/0036 9 ري ييأمر تغ

  400,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

ستشارات  اإلنشاءات واال
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 10 أمر تغييري 

  320,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

ستشارات  نشاءات واالاإل
 ندسية اله

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 11 أمر تغييري 

  303,000.000 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

شارات  اإلنشاءات واالست 
 الهندسية 

  2022-2021 منية لألعمال المدنية /المقاولة الز
 

 RDS-19/0036 12 أمر تغييري 



   
 

 13 من 8 صفحة 
 

  288,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  2022-2021لمدنية / المقاولة الزمنية لألعمال ا
 

 RDS-19/0036 13 أمر تغييري 

  411,018.000 
 

TYLOS BUILDING MATERIALS 1 
 

شاءات واالستشارات  اإلن
 دسية الهن

  2022-2021نية / عمال المدالمقاولة الزمنية لأل
 

 RDS-19/0036 14 ييري أمر تغ

  100,000.000 
 

AL THADAMUN EXCAVATION CO 1 
 

ت واالستشارات  اإلنشاءا
 الهندسية 

  2022-2021المقاولة الزمنية لألعمال المدنية / 
 

 RDS-19/0036 15 ييري أمر تغ

  145,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

الستشارات  نشاءات وااإل
 هندسية ال

  )2022 -2021اولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (المق
 

 RDS-19/0035 16 أمر تغييري 

  792,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 ندسية اله

  )2022 -2021وإعادة رصف الطرق ( المقاولة الزمنية لرصف 
 

 RDS-19/0035 17 أمر تغييري 

  650,500.000 
 

UCO ENGINEERING W.L.L  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021منية لرصف وإعادة رصف الطرق (المقاولة الز
 

 RDS-19/0035 18 أمر تغييري 

  654,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

  )2022 -2021صف الطرق (رصف وإعادة ر الزمنية ل المقاولة
 

 RDS-19/0035 19 أمر تغييري 

  948,000.000 
 

BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED) 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021ادة رصف الطرق (المقاولة الزمنية لرصف وإع
 

 RDS-19/0035 20 أمر تغييري 

  788,000.000 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021لرصف وإعادة رصف الطرق ( المقاولة الزمنية
 

 RDS-19/0035 21 أمر تغييري 

  591,110.000 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

ارات  اإلنشاءات واالستش
 الهندسية 

  )2022 -2021الطرق ( الزمنية لرصف وإعادة رصف  المقاولة
 

 RDS-19/0035 22 مر تغييري أ

  569,125.000 
 

UNITED GULF ASPHALT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  )2022 -2021المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (
 

 RDS-19/0035 23 أمر تغييري 

  469,464.557 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

عمر بن   ملة لمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين ومدرسةلصيانة الشاأعمال ا ثماردات واالستالخدمات والمزاي
 االبتدائية اإلعدادية للبنين ز عبد العزي

 BMD–22/0018 24 مناقصة

  725,365.600 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

 BMD-20/0002 25 مناقصة بنينإلعدادية للاالبتدائية االناصر  نمعبد الرح يل وصيانة مدرسة إعادة تأه ت واالستثمارالخدمات والمزايدا 

  733,931.375 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

 BMD-20/0005 26 مناقصة ة البناتإعادة تأهيل وصيانة مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوي الخدمات والمزايدات واالستثمار

  636,880.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

  بنينادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للإع الستثمارالمزايدات واالخدمات و
 

 BMD-20/0001 27 مناقصة

  84,000.000 
 

ADVANCED CENTER FOR CIVIL 
ENGINEERING CONSULTANCY 
(ADEC) 

1 

 

شاءات واالستشارات  اإلن
 الهندسية 

ؤدية  ير الطرق الممشاريع تطوصميم واإلشراف على تنفيذ الخدمات االستشارية للت
 بالصخير ) BISCمدينة الرياضية ( ال إلى

 RDS-18/0047 28 ري أمر تغيي

  110,100.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

ات  اإلنشاءات واالستشار
 الهندسية 

    2023 - 2021 ة ألعمال الصرف الصحي / المقاولة الزمني
 

 SES-20/0020 29 ي أمر تغيير

  511,810.000 
 

AL AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

    2023 - 2021المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي / 
 

 SES-20/0020 30 أمر تغييري 

  130,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

واالستشارات   اإلنشاءات 
 الهندسية 

    2023 - 2021/  الصرف الصحيمنية ألعمال مقاولة الزال
 

 SES-20/0020 31 أمر تغييري 



   
 

 13 من 9 صفحة 
 

  80,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

    2023 - 2021لصحي / المقاولة الزمنية ألعمال الصرف ا
 

 SES-20/0020 32 ييري أمر تغ

  124,000.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

ستشارات  نشاءات واالاإل
 الهندسية 

    2023 - 2021لة الزمنية ألعمال الصرف الصحي / المقاو
 

 SES-20/0020 33 أمر تغييري 

  300,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

    2023 - 2021حي / زمنية ألعمال الصرف الصالمقاولة ال
 

 SES-20/0020 34 غييري أمر ت

  205,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

    2023 - 2021المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي / 
 

 SES-20/0020 35 أمر تغييري 

  66,620.400 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

  الحاسب اآللي وملحقاتهيانة أجهزة ص واالستثمارالمزايدات  الخدمات و
 

 IT-USCMS-21-02   36 ةمناقص

  48,810.600 
 

TECHNOCHEM TRADING 1 
 

يد الهيدروجين المخبري  تزويد وتركيب وفحص وتشغيل جهاز قياس تركيز كبريت المواد والمعدات 
  بجهاز اخذ العينات مزود 

 

 SES-22/0025 37 قصةمنا

  131,341.643 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

تشارات  اإلنشاءات واالس
 الهندسية 

ربط مركز الكويت الصحي بشبكة الصرف الصحي القائمة في منطقة كرزكان  
  1027بمجمع 

 

 SES-19/0020 38 مناقصة

  218,717.099 
 

AQUA CHEM TRADING  1 
 

  دارة إل الجةالمياه المعمراقبة جودة ف لمجموعة وريد مواد كيميائية وكواششراء وت لمواد والمعدات ا
  تشغيل وصيانة الصرف الصحي و

 

 SES-22/0005 39 مناقصة

  43,989.000 
 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 1 
 

 MUN/AG/19/2022/23 40 مناقصة ية بالستيكية زراع أغطيةتوفير  المواد والمعدات 

  24,956.000 
 

COOL KIT CENTRAL AIR 
CONDITIONING PLANT REPAIRE 

1 
 

 IN/MOW/2021/476 41 تجديد الحورة –مشروع الصيانة الوقائية لمبنى األمم المتحدة  والمزايدات واالستثمار الخدمات

  29,199.000 
 

ALMOAYYED CONTRACTING 1 
 

 IN/MOW/2021/477 42 جديدت ر يالصخ ة وطني بمنطقم النوافير بصرح الميثاق اللصيانة الوقائية لنظامشروع ا  والمزايدات واالستثمارالخدمات 

  225,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 

  225,000.000 
 

MC6 CONSTRUCTION  2 

  225,000.000 
 

JAHECON 3 

  225,000.000 
 

 4 صيانة والتعميرامسي لل 

  225,000.000 
 

 5 لحفريات والبناء ذ.م.م مقاوالت الدور ل

  225,000.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 6 

  225,000.000 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 7 

  225,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 8 

  المجموع (د.ب.):  1,800,000
 

  ي ومصارف المياهتنظيف شبكات المجار واالستثمارالخدمات والمزايدات  
 

 SES-21/0025 43 قصةمنا



   
 

 13 من 10 صفحة 
 

  1,999,734.000 
 

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

1 
 

  –شبكة تصريف مياه األمطار تربط بحيرة اللوزي بمصب المياه في الهملة  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 المرحلة الثانية

 RDS-22/0084 44 مناقصة

       نار البحريني: مجموع الترسيات بالدي 18,636,573.174

  
 والتعليم ة التربية وزار

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

  41,470.000 
 

NYPD GENERAL TRADING 1 
 

معهد السعودي البحريني التابعة لل) BRAILLO SF-650صيانة مطبعة ( الخدمات والمزايدات واالستثمار
 مكفوفينلل

 TB/33187/2022 1 مناقصة

  100,000.000 
 

YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING 

1 
 

  صيانة واستبدال أنظمة العزل المائي لألسقف  الخدمات والمزايدات واالستثمار
 

 S 5/2022 2 مناقصة

       ت بالدينار البحريني: مجموع الترسيا  141,470.000

 وزارة الخارجية 

 # قم المناقصة ر النوع  ضوع المو  لقطاع ا # الفائز طاء الع دينار بحريني  أخرى   عمالت

  20,026.497 
 

CONRAD ABU DHABI ETIHAD 
TOWER 

1 
 

 TB/33167/2022 1 دتجدي ثالث بالسفارة  سكرتير -الشيخ سلطان بن عبدالعزيز آل خليفة   عقد ايجار سكن الخدمات والمزايدات واالستثمار

SAR 8,000,000.000 800,000.000* 
 

 1 ئغ دالحميد رجب الصاا عبكريز

SAR 200,000.000 20,000.000* 
 

 2 مؤسسة الكاف العقارية 

  المجموع (د.ب.):  820,000
 

 TB/33168/2022 2 مناقصة دينة جدةشراء مقر للقنصلية العامة لمملكة البحرين في م الخدمات والمزايدات واالستثمار

  1,104,138.794 
 

DB INTERNATIONAL 1 
 

ات واالستشارات  نشاءاإل
 لهندسية ا

لتجهيز مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم   يةاإلنشائقصة األعمال منا
 المتحدة في جنيف 

 PPO/MOFA/2022/05 3 مناقصة

USD 315,000.000 119,070.000* 
 

CAMBRIDGE INVESTORS LLC 1 
 

ى األمم المتحدة في نيويورك  البحرين لد  وب الدائم لمملكةلمند ر لسعادة امقاستئجار  تثمارالخدمات والمزايدات واالس  TB/31192/2021 4 تجديد

  57,121.222 
 

FOUR SEASONS HOTEL 1 
 

 TB/33225/2022 5 مناقصة ين في دمشق  سكن رئيس بعثة مملكة البحر إيجار الخدمات والمزايدات واالستثمار

       يني: لبحربالدينار ا رسيات مجموع الت 2,120,356.513

 رة الصحة وزا

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

  88,905.600 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 

  72,511.200 
 

BAHRAIN PHARMACY  2 

  52,265.871 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  301,179.703 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 4 

قل الدم من خالل مجلس  ات وخدمات نصة لوازم المختبرمناقء الموحد لالشرا د والمعدات االمو
  الصحة لدول مجلس التعاون

 

 GHC/20/2021 1 مناقصة



   
 

 13 من 11 صفحة 
 

  98,298.900 
 

 5 ر الطبي لالجهزة الطبية التطو

  947,382.760 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 6 

  8,456.952 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN WLL 7 

  4,199.580 
 

SECOND ADVANCE MEDICAL 
COMPANY 

8 

  المجموع (د.ب.):  1,573,200.566
 

  722.940 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 

  478.537 
 

CIGALA GULF MEDICAL 2 

  1,111.320 
 

GENERAL MEDICAL 3 

  20,193.728 
 

GULF PHARMACY  4 

  2,514.424 
 

 MED SURG SOLUTIONS 5 

  314.118 
 

TRILINK MEDICAL 6 

  27,159.300 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 7 

  939.625 
 

YOUSIF MAHMOOD HUSSAIN WLL 8 

  المجموع (د.ب.):  53,433.992
 

ة من خالل مجلس  دموييد لوازم القلب واألوعية الالموحد لمناقصة تزو الشراء  المواد والمعدات 
  التعاون مجلسلصحة لدول ا

 

 GHC/13/2021 2 مناقصة

  69,300.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 MOH/120/2015 3 تجديد صيانة الشبكات والخوادم  الخدمات والمزايدات واالستثمار

  27,456.000 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 
 

 MOH/108/2016 4 تجديد ع التنظيمية بالوزارة د من المواقستخدمين مكتب بعد م 8 خدمات عدد  توفير واالستثمارالمزايدات  الخدمات و

  88,084.400 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 MOH/111/2016 5 تجديد ملحقاته صيانة الحاسب اآللي و المزايدات واالستثمارالخدمات و

       ي: ار البحرينالترسيات بالدين  مجموع 1,811,474.958

 ة اعة والتجاروزارة الصن

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

  38,140.920 
 

HARSHAD TRADING 1 
 

 TB/27676/2019 1 مناقصة ل المعادن الثمينة  شراء جهاز فحص وتحلي المواد والمعدات 

       لبحريني: ار ا يات بالدينمجموع الترس 38,140.920

  
  



   
 

 13 من 12 صفحة 
 

 لية واالقتصاد الوطنيوزارة الما

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

USD 44,748.000 16,914.744* 
 

BLOOMBERG FINANCE  1 
 

 TB/26867/2019 1 تجديد ترقية خط االتصاالت  ثمارواالست  الخدمات والمزايدات

  8,910.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

 HFR/11/2019 2 تمديد   زارة للو مستخدمي مكتب توفير   الخدمات والمزايدات واالستثمار

  3,212.000 
 

EURO MOTORS CO. W.L.L 1 
 

 HFR/06/2019 3 أمر تغييري  ت  استئجار سيارا  تثمارسالخدمات والمزايدات واال

       نار البحريني: الديمجموع الترسيات ب 29,036.744

 المواصالت واالتصاالت وزارة 

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

  73,735.200 
 

MODERN GLOBAL CLEANING SPC 1 
 

  ة سلمان البحرية فن بقاعد إزالة مخلفات الس  تثمارات والمزايدات واالسدمالخ 
 

 MTT/PMA/05/2022 1 مناقصة

       وع الترسيات بالدينار البحريني: مجم 73,735.200

 موزارة شئون اإلعال

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

  20,680.000 
 

MIDDLE EAST NEWS AGENCY 1 
 

 TB/26000/2018 1 تجديد اء الشرق األوسط أنب مع وكالة االشتراك الستثمارايدات واالخدمات والمز

  441,930.380 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

 INFO/G3/2022 2 مناقصة لوزارة بامشروع توفير خدمات الدعم الفني والمهني واالنتاجي لهندسة البث  الخدمات والمزايدات واالستثمار

       لترسيات بالدينار البحريني: مجموع ا 462,610.380

 
 الزراعة البلديات و وزارة شئون

 # رقم المناقصة  النوع  الموضوع  القطاع  # العطاء الفائز  ي دينار بحرين  عمالت أخرى 

  480,000.000 
 

THIRD EYE MEDIA 1 
 

  وع ميجاكومموقع من ن 30وتشغيل عدد  تأجير ارالخدمات والمزايدات واالستثم
 

 MUN/CM/A05/2022 1 مزايدة 

  499,306.940 
 

ATHENA CONSTRUCTION  1 
 

  مواد اإلنتاج الزراعي لمشاتل البلدية  تزويد المواد والمعدات 
 

-MUN-CMS-54-2022 مناقصة
M1 

2 

  727,000.000 
 

PLAN INK 1 
 

  ةحدود امانة العاصم ميجاكوم في 33وتشغيل عدد  تأجير رالخدمات والمزايدات واالستثما
 

 MUN/CM/A06/2022 3 مزايدة 

  540,000.000 
 

ENCYCLOMEDIA OUTDOORS 1 
 

 MUN/NAM/A27/2022 4 مزايدة  في الشمالية  10تأجير مواقع إعالنية من نوع يونيبول عدد  ات والمزايدات واالستثمارالخدم

  68,885.000 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 
 

  المنامة المركزي فتوحة بسوق  شمسية للمناطق الما الاستخدام اإلضاءة بالخالي ارات والمزايدات واالستثمخدمال
 

 MUN/CM/18/2022/M1 5 ةمناقص



   
 

 13 من 13 صفحة 
 

  285,875.000 
 

NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

-MUN-CMS-P-33 مناقصة تجميل تقاطع ميناء سلمان
2022-M1 

6 

       سيات بالدينار البحريني: مجموع التر  2,601,066.940
 

        
 

           

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
 

            

 


