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 تقرير الترسيات الشهري
 

    

            

        

 من: 
 

  

 

30/11/2022 
 

 إلـى: 
 

 

01/11/2022 
 

  

         
            

 الجهاز الوطني لإليرادات 

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

  14,454.000 
 

STAR GROUP COMPANY S.P.C 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33105/2022 1 تجديد 2023ريد خدمات األيدي العاملة للسنة المالية تو

  11,400.000 
 

FIRST HOTELS COMPANY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28078/2019 2 أمر تغييري  استئجار مواقف سيارات لموظفي الجهاز الوطني لإليرادات  

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  25,854.000

 الشركة العامة للدواجن

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

  294,014.222 
 

ARABIAN INTEGRAL MINISTRATION 
COMPANY 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 GPC-3/2022 1 مناقصة ة صيصان بياض  أعالفتوريد 

  1,690,014.899 
 

 1 الشركة العربية للخدمات المتكاملة
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 GPC-4/2022 2 مناقصة طن علف دجاج بياض  8,386توريد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,984,029.121

 الشركة القابضة للنفط والغاز 

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

  204,325.000 
 

HILL AND KNOWLTON CO 1 
 

 RFP/NGH/2022/02 1 مناقصة االتصاالت المؤسسية للشركة القابضة للنفط والغاز خدمات استشارات  النفط 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  204,325.000

 
 
 



 
 

   
 

 17 من 2 صفحة
 

 المجلس األعلى للبيئة

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

  146,445.000 
 

 1 اند سولوشنز الشرق األوسط  انفيرو
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 SCE/2022/02 1 مناقصة تشغيل وصيانة محطتين لرصد جودة الهواء المحيط 

  34,320.000 
 

 1 مؤسسة الحصان العربي
 

  ومحمية العرين   لمنتزهتوريد حشائش جافة    المواد والمعدات 
  

 SCE/02/2020    2  تجديد

  17,582.400 
 

 1 شركة البحرين للمواشي
 

  ومحمية العرين    لمنتزهتوريد دجاج مجمد   المواد والمعدات 
  

 SCE/04/2020    3  تجديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  198,347.400

 والرياضةالمجلس األعلى للشباب 

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

  202,702.500 
 

RP INTERNATIONAL HOLDING CO. 
WLL 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/28236/2020 1 تجديد استئجار مبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  202,702.500

 المجلس األعلى للصحة

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

  106,124.600 
 

GULF PHARMACY  1 

  13,253.400 
 

BDF 2 

  39,263.600 
 

YMH 3 

  68,966.100 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 4 

  43,138.500 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 5 

  3,385.500 
 

HASHIM PHARMACY 6 

  5,620.500 
 

BAHRAIN PHARMACY  7 

  المجموع (د.ب.):  279,752.200
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33068/2022 1 مناقصة لألدوية  اإلستراتيجياحتياجات المخزون العام والمخزون 

  314,600.000 
 

INTERNATIONAL TECH PLUS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33045/2022 2 مناقصة الذاتي   رالتسييبطاقة صحتي لمشروع 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  594,352.200
 
 
 
 



 
 

   
 

 17 من 3 صفحة
 

 المستشفيات الحكومية

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

  14,685.000 
 

NORTHSTAR TECHNOLOGY CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  إنشاء موقع المستشفيات الحكومية مع تقديم الدعم الالزم 
 

 GH/108/2022 1 مناقصة

  14,333.700 
 

AFNAN FURNITURE  1 

  3,908.000 
 

AWAL STATIONERY 2 

  2,483.000 
 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 3 

  3,644.770 
 

CIGALA GULF MEDICAL 4 

  13,193.870 
 

YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 5 

  المجموع (د.ب.):  37,563.340
 

  لمركز التصلب اللويحي ةأثاث ومواد عام وتزويد شـراء   المواد والمعدات 
 

 GH/103/2021   2 مناقصة

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات  52,248.340

 النيابة العامة

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

  76,369.150 
 

NEXCEL COMPUTER SOLUTIONS 1 
 

  محمولة وملحقاتها آلي حاسب  وأجهزة آليتوريد أجهزة حاسب  المواد والمعدات 
 

 PP/2022/03 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  76,369.150

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

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

  -3,430.168 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/19604/2014 1 أمر تغييري  IBM SOFTWAREصيانة 

  -519.550 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  
IBM SUPPORT LINE 

 TB/20296/2015 2 أمر تغييري 

  -64.775 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

IBM MACHINES  أمر تغييري TB/20306/2015 3 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  4,014.493-

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

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

  18,000.000 
 

RARE TECH 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

االلكتروني لتسجيل   ENHRA LICENSURE SYSTEMستحداث نظام  ا
وترخيص المؤسسات الصحية وتطوير نظام تسجيل وترخيص العاملين 

 الصحيين في مملكة البحرين 

 RFP-NHRA-2020-2 1 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  18,000.000



 
 

   
 

 17 من 4 صفحة
 

 نترنت البحرين إبدالة 

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

  42,725.675 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/16123/2012 1 تجديد تأجير مكاتب البدالة 

       الترسيات بالدينار البحريني: مجموع   42,725.675

 بوليتكنك البحرين 

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

  57,963.051 
 

ORACLE MIDDLE EAST 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29325/2020 1 تجديد برامج الخدمة في بوليتكنك البحرين دعم

  36,565.180 
 

KNOWLEDGE E JLT 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/32978/2022 2 تجديد KNOWLEDGE Eالبحرين مع  بوليتكنكعقد 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  94,528.231

 جامعة البحرين 

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

  52,593.750 
 

GIFFIN GRAPHICS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/22794/2016 1 تجديد مطبعة الجامعة   آالتصيانة 

  35,181.000 
 

UNIVERSAL ENTERPRISES 1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 TB/26250/2018 2 تجديد آالت تصوير في مطبعة جامعة البحرين  5صيانة عدد 

  18,062.000 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/29485/2020 3 تجديد صيانة آالت مطبعة الجامعة  

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار  105,836.750

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

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

  58,080.000 
 

SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 1 2/2016 تجديد تنظيف مبنى الجهاز

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  58,080.000

 حلبة البحرين الدولية 

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

  75,000.000 
 

BRP ROTAX GMBH AND CO KG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 IN/BIC/39/2021 1 تجديد    2023 عقد وكالة روتاكس للعام

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  75,000.000

 شركة تطوير للبترول 



 
 

   
 

 17 من 5 صفحة
 

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

  653,746.000 
 

FMC TECHNOLOGI ES SAUDI 
ARABIA LTD. BRANCH 

1 
 

 PROVISION OF MAINTENANCE AND REPAIR OF النفط 
KHUFF WELLHEAD ACTUATORS AND VALVES FOR 

5 YEARS 

 TP-861-2021 1 مناقصة

  2,684,968.608 
 

GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES CO. W.L.L 

1 
 

 SUPPLY OF LINE PIPES النفط 
 

 TP-905-2022 2 مناقصة

  21,444.000 
 

NGN INTERNATIONAL 1 
 

 PROVISION OF KASPERSKY INDUSTRIAL النفط 
CYBERSECURITY 

 TB/32993/2022 3 أمر تغييري 

  59,727.600 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 1 
 

 TPC-1657-2022 4 مناقصة  SUPPLY OF FLOWSERVE SPARES النفط 

  85,000.000 
 

ISIT AE WLL 1 
 

 PROVISION OF FLEXPOD HARDWARE EXPANSION النفط 
 

 TP-956-2022 5 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,504,886.208

 شركة مطار البحرين 

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

  60,000.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

  خدمات مايكروسوفت انتربرايز  استخدامرخص   الطيران 
 

 RFP/BAC/2021/23 1 أمر تغييري 

  88,439.000 
 

BAHRAIN DUTY FREE COMPANY 1 
 

 STAFFING AND OPERATIONS OF BAHRAIN ZONE الطيران 
AT BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28921/2020 2 تجديد

       بالدينار البحريني: مجموع الترسيات  148,439.000

 شركة نفط البحرين 

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

  1,240,492.000 
 

ASPEN TECHNOLOGY INC 1 
 

 T54869 (32) 1 مناقصة  PROVISION OF SUPPORT AND UPDATE SERVICES النفط 

SAR 910,000.000 91,000.000* 
 

CHEMICAL MARKETING AND 
DISTRIBUTION CO 

1 
 

 Q098415(25) 2 تمديد   ةتوفير سائل الصودا الكاوي المواد والمعدات 

  34,415.000 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

1 
 

 T180002 (39) 3 تمديد هندسة الوحدات الخدمات الكهربائية الصناعية إلدارة  المواد والمعدات 

  34,415.000 
 

ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL 

1 
 

 T180002 (39) 4 تمديد الخدمات الكهربائية الصناعية إلدارة هندسة الوحدات  المواد والمعدات 

  34,415.000 
 

COMSIP AL A"ALI 1 
 

 T180002 (39) 5 تمديد الكهربائية الصناعية إلدارة هندسة الوحدات الخدمات  المواد والمعدات 

  441,053.000 
 

NDT CORROSION CONTROL 
SERVICES COMPANY 

1 
 

  لألنابيب وأسالك التوصيل الملتوية  واإلصالح توفير خدمات التفتيش  النفط 
 

 T30983(11) 6 مناقصة

USD 234,136.210 88,503.487* 
 

DRESSER RAND 1 
 

 PURCHASE AND SUPPLY OF ROTATING النفط 
EQUIPMENT SPARES HUB 2 SHUTDOWN 2023 

 TB/32920/2022 7 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 6 صفحة
 

  381,817.436 
 

NIDUKKI TRADING COMPANY 1 
 

  النفايات والتخلص منها وتقديم خدمات الحاويات جمع النفط 
 

 T46203(43) 8 مناقصة

  309,335.000 
 

IOMOSAIC INTERNATIONAL 
CONSULTING S.P.C. 

1 
 

  خدمة دعم إدارة سالمة العمليات لألعمال األصلية لبابكو ومشروع التحديث  النفط 
 

 T48244 (39) 9 مناقصة

  118,353.570 
 

TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES 

1 
 

  شراء وتوفير أنابيب غير ملحومة لتجديد المخزون النفط 
 

 Q48846 (26) 10 مناقصة

  502,238.000 
 

CFR ENGINE INCE 1 
 

-TWO OCTANE ENGINE FOR REFINERY LAB (REF النفط 
TSD) 

 TB/32763/2022 11 مناقصة

  79,120.035 
 

FINE FOODS 1 
 

 Q102072 (24) 12 تمديد توفير مخبوزات لنادي العوالي، الدار، مستشفى العوالي ومطعم المصفاة   المواد والمعدات 

  439,519.810 
 

FINE FOODS 1 
 

مستشفى العوالي   الدار، العوالي،) لنادي ةتوفير منتجات اللحوم (طازجة ومفرزن النفط 
 المصفاة   ومطعم

 Q103647(24) 13 تمديد

  119,967.400 
 

FINE FOODS 1 
 

مستشفى العوالي   الدار، العوالي،) لنادي ةتوفير منتجات بحرية (طازجة ومفرزن النفط 
 المصفاة   ومطعم

 Q101604 14 تمديد

  1,071,220.800 
 

AL MOAYYED SAFETY & 
INDUSTRIAL EQUIPMENTS 

1 
 

الحماية من الحرائق (المحمولة  توفير خدمات الفحص والصيانة لجميع معدات  النفط 
  والثابتة) التابعة لشركة بابكو

 

 T41038(14) 15 مناقصة

  1,479,408.000 
 

AL HADDAD VEHICLE RENTAL & 
LEASING SPC 

1 
 

 T46539 (43) 16 مناقصة توفير مركبات مؤجرة ومركبات مؤجرة لفترة قصيرة لدوائر متعددة في بابكو النفط 

  138,204.000 
 

R.B HILTON 1 
 

ويناير   2022 -في عام ) T&Iتوفير خدمات السقاالت خالل عمليات اإلغالق (  النفط 
2023  
 

 T48689 (11) 17 أمر تغييري 

  138,204.000 
 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 1 
 

و   2022 -في عام ) T&Iتوفير خدمات السقاالت خالل عمليات اإلغالق (  النفط 
  2023يناير 

 

 T48689 (11) 18 أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  6,741,681.538

 شئون الجمارك 

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

  739,318.000 
 

CRIMSONLOGIC BAHRAIN S.P.C 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 CA/TCS/3/2019 1 أمر تغييري  مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي أفق 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  739,318.000

 طيران الخليج 

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

  861,943.000 
 

SWISSPORT SAUDI ARABIA 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT EL QASSIM الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/28088/2019 1 تجديد

  6,157,254.000 
 

TURKISH HANDLING SERVICES INC 1 
 

  إسطنبول،خدمات المناولة األرضية وخدمات الشحن في مطار ياني هافاليماني  الطيران 
  تركيا 
 

 BTB 2-2353-02-22 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 7 صفحة
 

  81,642.000 
 

PANASONIC AVIONICS 
CORPORATION 

1 
 

 TB/14569/2011 3 تمديد MAINTENANCE OF IFE - GF FLEET الطيران 

  324,102.000 
 

CROWN PLAZA 1 
 

 TB/29980/2021 4 مناقصة  CREW HOTEL ACCOMMODATION AT SINGAPORE الطيران 

  8,999.110 
 

WAISL 1 
 

 CUTE SERVICES CONTRACT AT HYDERABAD الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT LIMITE 

 TB/32017/2022 5 أمر تغييري 

  375,805.000 
 

SOCIATE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNCATION 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار

CUTE COMTRACT RENEWAL AT MUMBAI AIRPORT تجديد TB/17272/2013 6 

  131,000.000 
 

SOCIATE INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNCATION 
AERONAUTIQUES (SITA) 

1 

 

 COMMON USE TERMINAL EQUIPMENT (CUTE) الطيران 
SERVICES CONTRACT AT BANGALORE 

INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/33067/2022 7 مناقصة

  665,976.000 
 

AIMS INTERNATIONAL LTD 1 
 

 AIMS CREW MANAGEMENT SOFTWARE SUPPORT الطيران 
AGREEMENT 

 ITC 8-1196-11-13 تجديد

  76,816.000 
 

ASM SECURITY MANAGEMENT  1 
 

  BKK -توفير خدمات األمن في مطار سوفارنابومي ، بانكوك الطيران 
 

 BTB 9-2357-03-22 مناقصة

  335,248.000 
 

ABDULLATIF KHALID ALAUJAN 
FOOD STUFF 

1 
 

  توريد زجاجات مياه معدنية للدرجة االقتصادية ورجال األعمال الطيران 
 

 BTB 10-2371-04-22 مناقصة

  50,650.000 
 

BIN HINDI CAR CARE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

Appointing a Garage Contractor to Handle and Repair 
Gulf Air Motor Vehicles 

 BTB 11-2366-04-22 مناقصة

  47,504.000 
 

M/S OUTLOOK GLOBAL SERVICES, 
M/S UNITED WORLDWIDE 
EXPRESS, M/S RAJPUT WORLD 
COURIER SERVICES 

1 

 

 BAGGAGE DELIVERY & REPAIR MISHANDLED  الطيران 
BAGGAGE (MHB) AT DELHI INTERNATIONAL 

AIRPORT (DEL), INDIA  

 TB/32069/2022  12  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  9,116,939.110

 االقتصاديةمجلس التنمية 

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

  28,800.000 
 

STC   1 شركة االتصاالت السعودية 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33135/2022 1 تجديد STCالتعاقد المباشر مع السادة شركة االتصاالت السعودية 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  28,800.000

 مجلس الشورى 

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

  73,447.250 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/20280/2015 1 تجديد من مايكروسوفت   إضافيةشراء تراخيص 

  56,061.600 
 

BUSINESS INTERNATIONAL 1 
 

  توفير شاشات العرض في القاعة الرئيسية لمجلسي الشورى والنواب  المواد والمعدات 
 

 SHURA 2/5/2022 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 8 صفحة
 

  8,045.950 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 TB/31263/2021 3 تجديد 2022 لسنة األوراكلتراخيص 

      مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  137,554.800
 
 

 

 مجلس النواب

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

  48,950.000 
 

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/32941/2022 1 مناقصة تجهيزات افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي السادس 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  48,950.000

 مراكز الرعاية الصحية األولية

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

  46,647.040 
 

AL MANHAL WATER FACTORY 1 
 

الورقية لمراكز الرعاية الصحية    واألكوابخدمات مبردات وقنينات مياه الشرب  المواد والمعدات 
  األولية
 

 PHC/101/2022 1 مناقصة

  726,422.400 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  مركز صحي  15توفير خدمات الحراسة األمنية في 
 

 PHC/102/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  773,069.440

  
 مؤسسة التنظيم العقاري 

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

  27,500.000 
 

MICROCENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/31836/2022 1 مناقصة  ArcGISشراء رخصة  

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  27,500.000

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

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

  1,188,000.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

تقديم خدمات التنظيف االحترافية لمختلف المباني والمواقع التابعة لهيئة البحرين   المواد والمعدات 
  للثقافة واآلثار. 

 

 1 2022-9 مناقصة

  310,000.000 
 

GENERAL CONTRACTING & 
TRADING SERVICES 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 2 2022-5س مناقصة مبنى نادي البحرين وتأهيلاستكمال مشروع ترميم 

  85,127.700 
 

REDX INDUSTRIES CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  أعمال بناء ساحة عامة جديدة ضمن أعمال مشروع مسار اللؤلؤ 
 

 3 2022-13 مناقصة

  320,028.500 
 

MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

توفير عمال الترميم والتدخل الطارئ للبيوت التراثية التابعة لمشروع مسار  
  اللؤلؤ 
 

 4 4/2022 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 9 صفحة
 

  40,444.800 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  ) SITPSمهنية لتكنولوجيا المعلومات (توريد خدمات 
 

 5 2022-6 مناقصة

  30,000.000 
 

 1 المايسترو/مبارك نجم 
 

الخدمات والمزايدات  
  واالستثمار

 TB/31107/2021  6  مناقصة  الفنانين والشركات المتعهدة للحفالت 

     مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,973,601.00
 

  

 والمعارضهيئة البحرين للسياحة 

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

  1,801,800.000 
 

ALDANA INTERNATIONAL 
COMPANY WLL 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  )أ  -  القطعة(في شاطئ خليج البحرين  ض تأجير أر
 

 BTEA 242/2022   1 مناقصة

  84,526.200 
 

MODERN GLOBAL CLEANING SPC 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  خدمة إدارة المخلفات لمركز البحرين العالمي للمعارض 
 

 BTEA/247/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,886,326.200

 القانونيهيئة التشريع والرأي 

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

  121,022.000 
 

BERLITZ TRAINING CENTER 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  ترجمة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين
 

 LLOC/1/2022 1 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  121,022.000

  
 هيئة الكهرباء والماء

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

  45,877.000 
 

SIEMENS W.L.L 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار

TELEPERM XP DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE  

 RS-EPD 1-308-2014 تجديد

  381,180.152 
 

GRID SOLUTIONS SAS – FOREIGN 
BRANCH 

1 
 

كيلوفولت في   11وتدشين المفاتيح الكهربائية جهد  واختبار وتركيب تزويد  المواد والمعدات 
  كيلوفولت  66محطة الرأس الرمان جهد 

 

 PP-ETD 2-010-2022 مناقصة

  90,000.000 
 

YQ BAHRAIN W.L.L  1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 ps-isd 3-157-2015 تجديد الهيئة   إيرادات تحصيل 

  36,796.000 
 

ABB ELECTRICAL & AUTOMATION 1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات   
 الهندسية 

ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS 

 PS-EPD 4-101-2016 تجديد

  1,076,998.870 
 

SUMITOMO CORPORATION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

كيلوفولت بين محطة الحد ومحطة العزل لنقل   220ربط إضافي جهد   إنشاء
 كيلوفولت  220الكهرباء جهد 

 TB/31516/2022 5 مناقصة

  72,000.000 
 

6 PENCE CONSULTING W.L. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  خدمات فحص العدادات بهيئة الكهرباء والماء 
 

 RP-CSD 6-094-2020 تجديد

  33,872.888 
 

UNICORN TECHNOLOGY CENTRE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 RP-FRSD 7-187-2020 تمديد عاملة    توفير أيدٍ 



 
 

   
 

 17 من 10 صفحة
 

  99,417.000 
 

ABDUL RAHMAN ALI AL SAAD 
POWER PROJECTS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MTC-ETD 8-122-2017 تمديد )  MTC ETD WORKSأعمال العقود الزمنية في إدارة نقل الكهرباء ( 

  99,417.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MTC-ETD 9-122-2017 تمديد )  MTC ETD WORKSأعمال العقود الزمنية في إدارة نقل الكهرباء ( 

  472,787.750 
 

INDRA SYTEMAS 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 PM-PSD   10-098-2020 مناقصة استبدال نظام إدارة عالقات العمالء والفوترة المركزي 

  43,995.000 
 

EUROTURBINE S.P.C 1 
 

  سائل السيليكون  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/053  11  مناقصة

  4,714,920.000 
 

KHAYBER TRADING COMPANY 1 

  2,020,680.000 
 

 2 العالمية للهندسة الكهربائية

  المجموع (د.ب.):  6,735,600
 

  محوالت كهربائية   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2022/001(LTC)  12  مناقصة

  2,032,300.000 
 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C 

1 
 

 SUBSTATION KIOSK, OIL, 1500 KVA WITH BOARD  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/003(LTC)  13  مناقصة

  76,000.000 
 

BAHRAIN PIPES 1 
 

 PIPE, PVC  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/083  14  مناقصة

  689,400.000 
 

NGN INTERNATIONAL 1 

  459,600.000 
 

EMCO CO 2 

  المجموع (د.ب.):  1,149,000
 

  نوع راديو  إلكترونيةعدادات مياه   المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/ZA/2022/032  15  مناقصة

  30,762.415 
 

BICC MET CO 1 
 

 CABLE, UNDERGROUND LV 2C 16SQMM C 500M  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MM/2022/077  16  مناقصة

  141,120.000 
 

PH TRADING  1 
 

  CONCENTRATOR DATA  المواد والمعدات 
  

 PT/CSD/MH/2022/105  17  مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  12,617,124.080

 هيئة تنظيم سوق العمل

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

  35,092.090 
 

INVITA CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  توفير خدمة مركز اتصاالت لهيئة تنظيم سوق العمل
 

 LMRA/2022/03 1 تمديد

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  35,092.090

 اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة 

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

  94,000.000 
 

URBAN VISION CO. W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

خدمات استشارية إلجراء المسح الميداني لجميع استخدامات األراضي في  
  ومعايير متطلبات مواقف السيارات البحرين 

 

 UPDA/2022/15 1 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 11 صفحة
 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  94,000.000

  
  
  

 وزارة األشغال

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

  2,000,986.741 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات   
 الهندسية 

ADDITIONAL STORM DRAINAGE NETWORK: 
HAMAD TOWN – AVENUE 26 (NETWORK #2) 

 TB/32553/2022 1 مناقصة

  249,751.231 
 

AL NOSAIF CONTRACTING CO. 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  المرحلة الثالثة 1038منطقة صدد مجمع إنشاء شبكة الصرف الصحي في 
 

 SES-22/0017   2 مناقصة

  1,949,202.000 
 

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS 
(SHAIR & PAR 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

جدوى) لشارع البحرين   (دراسة مشاريع الطرق الخدمات االستشارية الهندسية 
 الشمالي  

 RDS-21/0104 3 مناقصة

  2,400,000.000 
 

ABDUL HADI AL-AFOO 1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات   
 الهندسية 

ADDITIONAL STORM DRAINAGE NETWORK: 
HAMAD TOWN – AVE 36 & ROAD 3813 (NETWORK 

#1) 

 TB/32552/2022 4 مناقصة

  89,135.455 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  الصرف الصحي وملحقاتها منشآت زمة في الأعمال سحب العينات ال
 

 SES-22/0004   5 مناقصة

  418,983.680 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-20/0030   6 أمر تغييري  )الصباح (تطوير قناة المعاميرتوسعة وتطوير شارع الشيخ جابر األحمد 

  387,964.434 
 

DADABHAI CONSTRUCTION 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات ومدرسة الخليج  
  العربي االبتدائية للبنات

 

 BMD-22/0016 7 مناقصة

  302,999.438 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات ومدرسة السنابس  
  االبتدائية للبنات

 

 BMD-22/0024 8 مناقصة

  20,000.000 
 

JALAL AL A`ALI & SONS 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 9 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 10 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

SPECTRUM CLEANING CO W.L.L 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 11 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 12 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 13 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 14 تمديد المياهتنظيف شبكات المجاري ومصارف  

  20,000.000 
 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 15 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه



 
 

   
 

 17 من 12 صفحة
 

  20,000.000 
 

 1 امسي للصيانة والتعمير
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 16 تمديد المجاري ومصارف المياهتنظيف شبكات 

  20,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 17 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  20,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-17/0048 18 تمديد تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

  59,500.000 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  أعمال التنظيفات العامة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 
 

 SES-20/0023 19 تمديد

  418,804.125 
 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة البسيتين االبتدائية للبنات ومدرسة البسيتين 
  االبتدائية للبنين 

 

 BMD-22/0029 20 مناقصة

  762,700.000 
 

SNC LAVALIN INTERNATIONAL 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار

CONSULTANCY ENGINEERING SERVICES FOR 
ADVANCE WORKS (ELECTRICAL & WATER 

SERVICES) FOR BAHRAIN INTERNATIONAL SPORT 
CITY AT SAKHIR 

 RDS-22/0182 21 مناقصة

  78,336.000 
 

AL TERAZ DESIGN 
ARCHITECTURAL & ENG 
CONSULTANTS 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SP-2013-4 22 أمر تغييري    -الخدمات االستشارية والدراسات  – مشروع مركز اإلقامة الطويلة بالمحرق 

  280,000.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  دعم مؤقت وتنظيف لمقر الحكومة القديم 
 

 BMD-22/0033 23 مناقصة

  117,175.300 
 

WA-TECH W.L.L. / STULZ H+E 
GMBH 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 SES-16/0025 24 تجديد تشغيل وحدة معالجة مخلفات مياه الصرف الصحي

  180,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 RDS-19/0021 25 أمر تغييري  أ  –تحسين شارع ريا (أرادوس) المرحلة األولى 

  212,500.000 
 

TILKE GMBH & CO. KG 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات  
 الجديد بالمحافظة الجنوبية

 SP/2017/6 26 تمديد

  133,651.100 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/26572/2019 27 تجديد مع صالح الدين سوفتيك سلوشن   –دعم وصيانة برمجيات بنتلي 

  30,550.000 
 

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات 
 الهندسية 

مرحلة التنفيذ لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات   –مسح الكميات  خدمات
 بالصخير

 SPD-20/0004 28 تمديد

  9,710,000.000 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج
 

 SES-19/0051   29 مناقصة

  161,460.000 
 

SARAYA CONTRACTORS CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  أعمال الصيانة الشاملة لمستشفى البديع البيطري 
 

 BMD-22/0001   30 مناقصة

  583,246.660 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

الواقع في شارع خليج البحرين (أعمال    C-Dالهوائية المقطع مسار الدراجات 
  الدفان)
 

 RDS-21/0122 31 مناقصة

  281,019.227 
 

WA-TECH W.L.L. / STULZ H+E 
GMBH 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  تشغيل وصيانة محطة شمال ستره لمعالجة مياه الصرف الصحي
 

 SES-22/0016 32 مناقصة



 
 

   
 

 17 من 13 صفحة
 

  218,051.773 
 

JAHECON 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مجمع   –إضافة مسار لالنعطاف يسارا من شارع المعسكر إلى شارع الرفاع 
911  
 

 RDS-22/0064 33 مناقصة

  1,394,948.247 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  طرق المحيطة الو 3872طريق  – 1038صدد: مجمع 
 

 RDS-21/0029 34 مناقصة

  262,771.863 
 

WA-TECH WATER TECHNOLOGY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  تشغيل وصيانة محطتي الهملة وجنوب البا لمعالجة مياه الصرف الصحي
 

 SES-22/0013 35 مناقصة

  19,750.500 
 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  بدالة هاتف الوزارة  ةترقي
 

 IT/CTSS/22/05 36 مناقصة

  163,287.293 
 

INTER LOCK MAINTENANCE 
CONTRACTION 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  903مجمع  – تطوير شوارع الرفاع 
 

 RDS-22/0080 37 مناقصة

  49,000.000 
 

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L 

1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار

DEVELOPMENT OF CAPITAL WATERFRONT – 
PHASE 1  - POST CONTRACT QUANTITY 

SURVEYING SERVICES 

 SPO/254/2022 38 مناقصة

  137,777.850 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

الخدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ مشروع إنشاء الشارع الخاص بين  
  واإلشرافأعمال تصميم نظام الري والتشجير  - وقصر الصخير  قصر الروضة 

 على أعمال التشجير 

 TB/30716/2021  39  مناقصة

  60,060.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

الخدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ مشروع إنشاء الشارع الخاص بين  
   وقصر الصخير  قصر الروضة 

 TB/30716/2021  40  أمر تغييري 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  23,313,612.917

 والتعليم وزارة التربية 

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

  90,000.000 
 

ROUBENS STORE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33031/2022 1 مناقصة ارات وزارة التربية والتعليمإدصيانة آالت التصوير بمدارس و

  9,176.200 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 

  54,602.900 
 

ALMOAYYED COMMERCIAL 
SERVICES 

2 

  المجموع (د.ب.):  63,779.100
 

  توفير احتياجات المدارس من أجهزة تقنية المعلومات المواد والمعدات 
 

 M/25/2021 2 مناقصة

  31,500.000 
 

ARTHUR D LITTLE 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

توفير خدمة استشارية لوضع خارطة طريق للتعليم المبكر والرعاية في مرحلة  
 ) 9رقم   مبادرة(إليها في مملكة البحرين  الوصولالطفولة المبكرة وإمكانية 

 M/31/2022 3 مناقصة

  -7,616.000 
 

BAHRAIN LIMO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 S-2018 4-24 أمر تغييري  ومركبات وشاحنات وحافالت مع سواق لوزارة التربية والتعليم استئجار حافالت 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  177,663.100

 وزارة التنمية االجتماعية 

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

  20,000.000 
 

AL-ESLAH SOCIETY 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MLSD/RFP/2018-33 1 تجديد إدارة وتشغيل نادي عبدهللا يوسف بن فخرو لرعاية الوالدين 



 
 

   
 

 17 من 14 صفحة
 

  100,644.500 
 

AWAL GULF MANUFACTURING CO 1 
 

  للمباني التابعة للوزارة  SPLIT & WINDOWتوريد وتركيب مكيفات   المواد والمعدات 
 

 RFP/MLSD/2022/26 2 مناقصة

  72,000.000 
 

 1 برج المؤيد 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/32998/2022 3 مناقصة 36استئجار مقر للمكتب التنفيذي بدال من المقر الحالي في برج المؤيد الطابق 

       البحريني: مجموع الترسيات بالدينار  192,644.500

 
 وزارة الخارجية 

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

  89,562.000 
 

DESIGN 2000 INTERNATIONAL 1 
 

 TB/31691/2022 1 مناقصة تأثيث مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في جنيف  المواد والمعدات 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  89,562.000

 وزارة الداخلية 

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

  79,420.000 
 

TARTEEB ORGANIZING 
CONFERENCE AND ADVERTISING  

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/33129/2022 1 مناقصة 2022العيد الوطني المجيد لعام  ةبمناسباحتفاالت محافظة العاصمة 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  79,420.000

 وزارة الصحة 

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

  24,769.800 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 1 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  61,050.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 2 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  35,937.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 3 تجديد المختلفة بوزارة الصحة خدمات التنظيفات لعدد من المواقع 

  138,336.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 4 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  73,537.200 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 5 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  295,846.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 6 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  254,200.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 7 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  77,922.000 
 

CLEANCO W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 8 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 



 
 

   
 

 17 من 15 صفحة
 

  1,515.000 
 

ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 9 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  22,110.000 
 

QUICK ZEBRA SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 10 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  194,172.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 MOH/118/2019 11 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  8,712.000 
 

AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/118/2019 12 تجديد خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة 

  186,846.000 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/115/2015 13 تجديد خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية 

  458,527.762 
 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/115/2015 14 تجديد  المستشفيات الحكومية -خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية 

  365,376.414 
 

 1 شركة  13مجموع 
 

  العامة المخزنة األدويةمناقصة  المواد والمعدات 
 

 MOH/007/2020 15 أمر تغييري 

  31,812.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 MOH/144/12 16 تجديد تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة 

  387,720.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/163/14 17 تجديد الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي  أمراضخدمة التنظيف لمبنى 

  42,720.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/163/14 18 تجديد الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي  أمراضخدمة التنظيف لمبنى 

  4,740.000 
 

ALAALI CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/163/14 19 تجديد الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي  أمراضخدمة التنظيف لمبنى 

  394,675.400 
 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & 
CONTRACTING W.L.L. 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/163/14 20 تجديد الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي  أمراضخدمة التنظيف لمبنى 

  47,040.000 
 

UNISKILLS W.L.L 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/163/14 21 تجديد الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي  أمراضخدمة التنظيف لمبنى 

  350,539.000 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 

  4,370.000 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 2 

  73,737.500 
 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE 

3 

  المجموع (د.ب.):  428,646.5
 

والمعدات  المواد  SUPPLY OF VACCINES 
 

 MOH/002/2021 22 مناقصة

  41,184.000 
 

EAGLE FOR SAFE & SECURITY 
 

1 

 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 MOH/115/2015 23 تجديد المستشفيات الحكومية -خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية 

  100,342.963 
 

BAHRAIN ELECTROMECHANICAL 
SERVICES CO. BEMCO 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

 MOH/111/2017 24 تمديد صيانة عدة مرافق صحية مختلفة بوزارة الصحة  

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  3,677,738.039



 
 

   
 

 17 من 16 صفحة
 

  
 وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

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

  70,781.880 
 

ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 HFR/03/2020 1 تجديد لنظام المالي المركزي ا

  73,744.000 
 

ETISALCOM BAHRAIN CO 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 HFR/03/2020 2 تجديد الفنية المتعلقة بالنظام المالي المركزي األعمالتنفيذ 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  144,525.880

 وزارة المواصالت واالتصاالت

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

  41,580.000 
 

INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 
 

والمزايدات الخدمات  
 واالستثمار

ٍSCHEDULE SHIFT /ROSTER SYSTEMS FOR 
BAHRAIN ATC  

 TB/32997/2022 1 تجديد

  100,500.000 
 

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA 

1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات   
 الهندسية 

AIRPORTIS PACKAGE LEAKAGE TOOL SOFTWARE تجديد TB/22698/2016 2 

  60,000.000 
 

FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/18172/2013  3  تجديد   عقد استئجار فرع بريد في مجمع البحرين

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  202,080.00

 وزارة النفط والبيئة

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

  30,799.982 
 

COMPUTER WORLD 1 
 

 TB/33023/2022 1 تجديد توفير مطورين نظم معلومات لمشروع التخطيط البيئي  النفط 

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  30,799.982

 وزارة شئون اإلعالم

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

  15,040.000 
 

 1 شركة ميساب لإلنتاج اإلعالمي
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

تقديم خدمات األخبار المصورة والتقارير اإلخبارية والخدمات اإلعالمية 
 واإلنتاجية  

 TB/32977/2022 1 تجديد

  28,405.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

أعمال تأجير مولدات كهربائية وملحقاتها وتوفير المواد الكهربائية لالنتخابات  المواد والمعدات 
  م 2022والبلدية لعام النيابية 

 

 INFO/G9/2022 2 مناقصة

  972,909.479 
 

QVEST MEDIA 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 INFO/13/2021 3 مناقصة   اإلعالم في وزارة شئون  التلفزيونياستبدال منظومة األرشيف  

  16,168.000 
 

 1 وكالة األنباء األلمانية 
 

والمزايدات  الخدمات 
 واالستثمار

 TB/33115/2022 4 تجديد ) DPAعقد وكالة األنباء األلمانية (

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  1,032,522.479



 
 

   
 

 17 من 17 صفحة
 

 وزارة شئون البلديات والزراعة 

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

  63,360.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

صيانة وتشغيل المسطحات الخضراء وأنظمة الري ونوافير المياه ومحطات  
  الضخ بتقاطع الفاروق 

 

 MUN-CMS-16-2022-M1 1 مناقصة

  435,600.000 
 

INFINITY PROPERTIES 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/32991/2022 2 مناقصة شؤون البلديات والزراعة  بوزارة التنفيذية العليا  لإلدارةمكاتب  استئجار

  7,200.000 
 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 1 
 

  جمع واصطياد الكالب الضالة  المواد والمعدات 
 

 MUN/AR/28/2020 3 تمديد

  290,180.000 
 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

مشاريع الطرق الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على مشروع مد شارع  
 جنوب البحرين الدائري  

 TB/30052/2021 4 أمر تغييري 

  63,744.500 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات  
 الهندسية 

  تأهيل محطة ضخ شبكة الصرف الزراعي 
 

 MUN/AG/35/2022/23 5 مناقصة

  60,145.090 
 

 1 السيد صالح سعد علي دهمش 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

 TB/24050/2017 6 تجديد عقود كراجات وورش سلماباد

  183,824.160 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  في الشمالية المجموعة االولى  52تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة عدد 
 

 MUN/NAM/A23/2022 8 مناقصة

  529,468.000 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  في الشمالية المجموعة الثانية 310إعالنية على أعمدة اإلنارة عدد تأجير مواقع 
 

 MUN/NAM/A24/2022 9 مناقصة

  245,470.000 
 

GULF MEDIA INTERNATIONAL 1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  في الشمالية المجموعة الثالثة 206تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة عدد 
 

 MUN/NAM/A25/2022 10 مناقصة

  148,950.000 
 

GROUP PLUS FOR ADVERTISING 
W.L.L 

1 
 

الخدمات والمزايدات  
 واالستثمار

  في الشمالية  1تأجير مواقع إعالنية من نوع اسكفولدنج عدد 
 

 MUN/NAM/A26/2022 11 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  2,027,941.750

  
 الشباب والرياضة شؤونوزارة 

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

  103,510.000 
 

ALPHA FIRE SERVICES CO 1 
 

  صيانة أنظمة الحريق لمرافق وزارة شؤون الشباب والرياضة  المواد والمعدات 
 

 RFPMYS/9/2022 1 مناقصة

  320,760.000 
 

GLOBAL POWER SYSTEMS S.P.C 1 
 

عقد زمني لصيانة لوائح النتائج االلكتروني لمختلف منشئات وزارة شئون   المواد والمعدات 
  الشباب والرياضة 

 

 RFPMYS/13/2022 2 مناقصة

       مجموع الترسيات بالدينار البحريني:  424,270.000
 

           

 األصلي بالعملة األخرى.* مبلغ الترسية 
 

            

 


