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 المجلس األعلى للبیئة

 # قم المناقصةر النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  26,913.600 
 

I WORLD CONNECT 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 توفیر مھندس دعم فني 
 

 SCE/ICT/2020/02 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 26,913.600

 بناغاز

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

  47,641.230 
 

JOHN CRANE MIDDLE EAST FZE 1 
 

شراء قطع غیار ملئ المخزون لموانع تسرب الغاز المیكانیكیة المثبتة بمصنع  المواد والمعدات
 3الغاز رقم 

 TB20/07002T-AJP  1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 47,641.230

 بنك األسكان

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ئز العطاء الفا دینار بحریني عمالت أخرى 

  8,349,280.583 
 

BOSKALIS WESTMINSTER MIDDLE 
EAST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 الردم البحري لمشروع دانات السایة  بأعمالللقیام تعیین مقاول 
 

 EB/2020/E 04   1 مناقصة

       ني:مجموع الترسیات بالدینار البحری 8,349,280.583

 بورصة البحرین

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

  86,185.830 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 التأمین الصحي والتأمین على الحیاة لموظفي بورصة البحرین 
 

 Bahrain Bourse / 2021 / 1 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 86,185.830
 



   
 

 13 من 2 صفحة
 

 

 تمكین 

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

  40,000.000 
 

ENVIRONMENTAL CONSULTANCY 
SERVICES 

1 
 

 PROVISION OF ENVIRONMENTAL CONSULTANCY النفط
SERVICES  

 TPC-810-1-2019 1 أمر تغییري 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 40,000.000

 واإلداریة دیوان الرقابة المالیة

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

  266,041.630 
 

MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO 

1 
 

ستشارات شاءات واالن اإل
 دسیةالھن 

مشروع تجھیز الطابق الثاني بمقر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة وإعادة تجدید  
 ق األخرى  بعض الطواب

 RFP/NAO/2020/2 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 266,041.630

 العقاري لالستثمارشركة البحرین 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  نيریر بحادین عمالت أخرى 

  152,280.000 
 

YACOOBI STORE CO 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

طلب الموافقة للتعاقد المباشر مع (شركة متجر یعقوبي المحدودة) لتأجیر  
 الواقع بمنطقة سترة 61المستودع رقم 

 Edamah-2019-525 1 تجدید 

  142,320.000 
 

 1 شركة مزادات المنامة 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

لتأجیر المستودع   المنامة)قد المباشر مع (شركة مزادات طلب الموافقة للتعا
 الواقع بمنطقة سترة  39رقم 

 Edamah-2019-381 2 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 294,600.000

 لر للبترویشركة تطو
 # اقصةرقم المن النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  80,758,777.000 
 

ENERFLEX MIDDLE EAST 1 
 

 TP-499-2019 / SA-338-2019 1 مناقصة   توفیر مرافق ضغط الغاز غیر المرتبطة  النفط

  226,170.000 
 

LARGEO DATA PROCESSING 1 
 

 PRE STACK TIME MIGRATION PROCESSING AND النفط
SUBSEQUENT INTERPRETATION - INTEGRATION 

OF SEINIC DATA 

 TB/28022/2019 2 أمر تغییري 

  1,036,613.000 
 

PIRI TECHNOLOGIES 1 
 

 PROVISION OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION النفط
OF SCALE FORMATION -PHASE 2 FOR IMMEDIATE 

PURCHASE AGREEMENT  

 TP-053-2021 3 مناقصة

  141.000 
 

HUNTING ENERGY SERVICES 
WELL INTERVENTION  

1 
 

 PROVISION OF OIL RECOVERY TECHNOLOGY النفط
SERVICE  

 TB/29812/2021 4 أمر تغییري 

  20,511.000 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

 RFP/Tatweer/118/2018   5 تجدید  وقائیةلا الصیانة الحراري أثناءعازل ال صیانة النفط

  826,312.000 
 

NASS INDUSTRIAL SERVICES 1 

  791,772.000 
 

RAMSIS ENGINEERING 2 

  المجموع (د.ب.):  1,618,084
 

 REPAIR AND MAINTENANCE OF HEAT النفط
EXCHANGERS   

 TP-639-2020   6 مناقصة



   
 

 13 من 3 صفحة
 

 

  582,388.000 
 

OSI SOFT 1 
 

فطالن   PROVISION OF OPSI SOFT PI LICENSES WITH 
ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) 

 TP-769-2021 7 مناقصة

USD 1,273,000.000 481,194.000* 
 

WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL 

1 
 

 PROVISION OF FISHING AND SIDETRACK النفط
SERVICES 

 RFP/Tatweer/17/2017 8 أمر تغییري 

  88,022.000 
 

MONACO ENGINEERING 
SOLUTIONS 

1 
 

مشروع تحلیل موثوقیة الصیانة المركزیة وأھمیة قطع الغیار لوحدة تجفیف  المواد والمعدات
 الغاز المركزیة 

 

 TP-579-2020 9 مناقصة

  6,487,353.000 
 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - 
FOREIGN BRANCH 

1 
 

 TP-305-2018 10 أمر تغییري    بریة  خدمات الحفر ال النفط

  1,740,954.000 
 

COMSIP AL A"ALI 1 
 

 RFP/Tatweer/310/2019 11 أمر تغییري  توفیر عملیات ربط النظام وتحسینات العمل من أجل األلیاف البصریة  النفط

  2,000,000.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ستثمار واال

 RFP/Tatweer/43/2017   12 تمدید توفیر صھاریج شفط 

  3,153,542.000 
 

RAFFA CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO 

1 
 

 أعمال صیانة مدنیة متنوعة  النفط
 

 TP-591-2020 13 مناقصة

  915,400.000 
 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 
 

 TP-308-2018 14 أمر تغییري  توفیر ریشة الحفر  النفط

  734,042.000 
 

NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN  

1 
 

 TP-308-2018 15 أمر تغییري  توفیر ریشة الحفر  النفط

  200,000.000 
 

AL MANSOORI PETROLEUM 
SERVICES  

1 
 

 RFP/Tatweer/177/2018 16 أمر تغییري  توفیر خدمات فحص االنابیب  المواد والمعدات

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 100,043,191.000

 شركة مطار البحرین

 # رقم المناقصة نوع لا الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  490,675.857 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

1 
 

 خدمات مایكروسوفت انتربرایز   استخدامرخص  وتعدیلتجدید  الطیران
 

 RFP/BAC/2021/23 1 مناقصة

  1,131,226.412 
 

A.AHMED NASS CONTRACTING 
CO. 

1 
 

 BAC/198/2017 2 تمدید ر البحرین الدوليمطاعقد أعمال صیانة ساحة المطار في  الطیران

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 1,621,902.269

 شركة نفط البحرین

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

  2,489,690.000 
 

BAHRAIN MAINTENANCE AND 
DIVING SERVICES 

1 
 

برنامج تصلیح األنابیب في مناطق التشغیل  للمرفأ و  ةالمیكانیكیر الخدمات توفی طنفال
 سنوات 5في الشركة عقد زمني لمدة 

 

 T17600(65)   1 مناقصة

  1,092,939.000 
 

MECHANICAL CONT AND 
SERVICES CO 

1 
 

 5خدمات ضغط المیاه فائق الضغط على خزانات التخزین عقد زمني لمدة   النفط
 ت نواس

 

 T17479(65) 2 مناقصة



   
 

 13 من 4 صفحة
 

 

  517,902.000 
 

AL JAZEERA INDUSTRIAL 
SERVICES  

1 
 

 مناقصة شراء أجھزة التحكم بالحریق عن بعد  النفط
 

 Q22971 (17) 3 مناقصة

  3,944,593.000 
 

WORLEY SOLUTIONS BAHRAIN 
S.P.C 

1 
 

لنفطا  WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) 
OPERATION AND MAINTENANCE 

 T130113 4 تجدید 

USD 96,000.000 36,288.000* 
 

HTRI SOFTWARE 1 
 

 والمزایدات الخدمات
 واالستثمار 

PROVISION OF SOFTWARE SUPPORT SERVICES 
FOR HTRI SOFTWARE WITH HWR TRANSFER 

RESEARCH INSTITUTE  

 T140124 5 تجدید 

  59,373.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

 T24993 6 مناقصة  MANGROVE TRANSPLANTING OFFSET PROJECT النفط

  1,823,960.000 
 

R.B HILTON 1 
 

 سنوات أربع ة األسبستوس لمدةتوفیر خدمات إزال النفط
 

 T18020(65) 7 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 9,964,745.000

 ئون الجمارك ش

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني الت أخرى مع

  143,234.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 CA/TCS/1/2019 1 تجدید  تزوید شئون الجمارك بخدمة تنظیف المباني 

  126,000.000 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

زایدات ت والمدماالخ 
 واالستثمار 

 CA/TCS/2/2019 2 تجدید  تزوید شئون الجمارك بخدمة تفریغ العفش 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 269,234.000

 طیران الخلیج 

 # ناقصةرقم الم النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  53,070.000 
 

GRAND MOGADOR CITY CENTER 
CASABLANCA HOTEL 

1 
 

إیجاد فندق مناسب الستیعاب طاقم طیران الخلیج خالل توقفھم في الدار  الطیران
 وات یبدأ بمجرد االنتھاء من عملیة المناقصة) سن3البیضاء لعقد مدتھ ثالث (

 BTB 1-1845-04-18 تجدید 

  39,800.000 
 

CPAT GLOBAL LLC 1 
 

 COMPUTER BASED TRAINING (CBT) CONTRACT الطیران
RENEWAL 

 TB/29690/2020 2 تجدید 

  4,048,270.000 
 

AZZURRA GROUND HANDLING  1 
 

 BTB 3-1703-09-17 مناقصة 4 لندن ترمینال -ر ھیثرو  الخدمات األرضیة في مطا الطیران

  243,470.000 
 

AIRESOURCES INC. 1 
 

 BTB 4-2147-04-20 مناقصة لبینالفاختیار وكیل سفریات في  الطیران

  1,015,200.000 
 

AL MANNAI PLAZA BUILDING 1 
 

 والمزایدات الخدمات
 واالستثمار 

LEASE OF NEW BUILDING FOR GULF AIR CABIN 
CREW ACCOMMODATION (MANNI PLAZA) 

 TB/20779/2015 5 تجدید 

  68,000.000 
 

CHEVRON PRODUCTS COMPANY 1 
 

ان الطیر  AVIATION FUEL SUPPLY AT TEL AVIV (TLV) - 
OUTSIDE THE SCOPE OF ARAB AIR CARRIERS 

ORGANIZATION (AACO) 

 TB/29570/2020 6 تجدید 

EUR 1,766,496.000 867,349.536* 
 

AVIAPARTNER  1 
 

 رضیة في مطار میالن مالبینسا الدولي خدمات المناولة األ الطیران
 

 BTB   7-2128-03-20 مناقصة



   
 

 13 من 5 صفحة
 

 

  147,858.000 
 

ROYAL AIRPORT 1 
 

 ITC 8-0717-10-10 تمدید الخدمات االرضیة في مطار باكستان  الطیران

  320,656.000 
 

ROYAL AIR MAROC 1 
 

 GROUND HANDLING SERVICES AT MOHAMMED V الطیران
INTERNATIONAL AIRPORT IN CASABLANCA  

 BTB 9-1788-03-18 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 6,803,673.536

 االقتصادیةمجلس التنمیة 

 # اقصةالمنرقم  النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  -11,334.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

مجلس التنمیة  ل المیةات ع لتوفیر موارد شبك 2021مناقصة محدودة 
 االقتصادیة

 RFP/09-2020/010  1 أمر تغییري 

  -49,208.000 
 

PSD GLOBAL 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

یة  التنم لمجلس یةوفیر موارد شبكات عالملت  2021مناقصة محدودة 
 االقتصادیة

 RFP/09-2020/010  2 أمر تغییري 

       ر البحریني:الدینا مجموع الترسیات ب 60,542.000-

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار

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

  27,000.000 
 

ARSINALS ENGINEERING DESIGN 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

ف السیارات ى مواقالخدمات االستشاریة الخاصة بالتصمیم واالشراف عل
 متعددة الطوابق لمشروع طریق اللؤلؤ

 1 8/2016 تمدید

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,000.000

 المعارضھیئة البحرین للسیاحة و

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

  43,000.000 
 

DFS AVIATION SERVICES 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 BTEA 174/2021 1 مناقصة FERRIS WHEELمشروع دراسة تقییم مخاطر للعجلة الترفیھیة  

       بحریني:لدینار المجموع الترسیات با 43,000.000

 ھیئة التخطیط والتطویر العمراني

 # رقم المناقصة ع نوال وع الموض القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  27,891.150 
 

SALAHUDDIN SOFTECH SOLUTION 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 الصیانة والدعمد عقتورید وتجدید تراخیص برامج اإلنتاجیة من خالل 
 

 UPDA/2021/02 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,891.150

 الماءھیئة الكھرباء و 

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

  65,791.673 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

الستشارات اإلنشاءات وا
 ھندسیةال

صیانة مبنى العنایة بالمشتركین التابع لھیئة الكھرباء والماء بمنطقة الجفیر لمدة 
 ثالث سنوات

 RP-FRSD  1-192-2017 تجدید 

  323,322.802 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

اإلنشاءات واالستشارات  1
 الھندسیة

بمحطة الھملة للضخ األرضي   6و  5إجراء الصیانة الداخلیة للخزانات رقم 
بمحطة سترة لخلط المیاه والخزان العلوي بمحطة   1رقم   ألرضيوالخزان ا

 مدینة عیسى الشرقیة 

 PM-WTD   2-063-2020 مناقصة



   
 

 13 من 6 صفحة
 

 

  59,545.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 2 

  جموع (د.ب.): الم 382,868.302
 

  166,687.500 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 
 

واالستشارات اءات اإلنش
 الھندسیة

الخزان العلوي   -1بإجراء أعمال الصیانة الداخلیة للخزانات التالیة  مالقیا
بمحطة مدینة حمد   4الخزان األرضي رقم  -2خلط المیاه وز لبمحطة الماح

 حطة مدینة حمد بم   3الخزان األرضي رقم  -3لخلط المیاه 
 

 PM-WTD   3-065-2020 مناقصة

  205,422.000 
 

HERTEL MSL CO. W.L.L 1 

  111,617.360 
 

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

2 

  المجموع (د.ب.):  317,039.36
 

ت واالستشارات شاءااإلن 
 الھندسیة

للخزان العلوي بمحطة الحورة للخلط ولخزان األرضي  الداخلیةاجراء الصیانة 
ة الرفاع الغربي  بمحط 3والخزان االرضي رقم بمحطة سترة للضخ  1رقم 

 بمحطة مدینة حمد للخلط  1خزان األرضي رقم للخلط وال
 

 PM-WTD   4-066-2020 مناقصة

  103,797.600 
 

UNICORN TECHNOLOGY CENTRE 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

ً  18 -توفیر أیدي عاملة مھرة    شخصا
 

 RP-FRSD 5-187-2020 مناقصة

  9,753,516.465 
 

 1 والطاقة وشركة المؤید للمقاوالت ا للمیاهشركة نسم
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 اه أعمال محطات المی  -ان والرملي بالمیاهلمس اإلسكانیة بمدینةتزوید المشاریع 
 حزمة أ حزمة ب                      
 

 6 4623/2018/3100 مناقصة

  95,000.000 
 

SAMA SAFETY & SECURITY 1 
 

لمزایدات ات واالخدم
 واالستثمار 

أعمال صیانة لنظام الحمایة وإخماد الحریق بمختلف المواقع التابعة لھیئة  
 ء الكھرباء والما

 RP-ISSD 7-249-2018 أمر تغییري 

  13,289.994 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 RP-FRSD 8-301-2015 تمدید ) سنوات5ن لمدة خمس () ط1,5) طن و (6ر رافعات متنقلة بقدرة (استئجا

  6,216.000 
 

ZAYANI LEASING W. L. L 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ستثمار االو 

 RP-FRSD 9-301-2015 تمدید ) سنوات5) طن لمدة خمس (1,5) طن و (6استئجار رافعات متنقلة بقدرة (

  15,960.000 
 

IWORLD CONNECT 1 
 

 ایداتوالمز الخدمات
مار واالستث   

IT MANAGED SERVICE SUPPORT FOR 
MICROSOFT ITSM 

 RPI-ISD 10-049-2020 تجدید 

  610,311.600 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 

  360,000.000 
 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES  2 

  المجموع (د.ب.):  970,311.600
 

الخدمات والمزایدات 
 تثمار واالس

) محطات لنقل المیاه ولمدة 5تشغیل وإجراء الصیانة الدوریة الوقائیة لعدد (
 خمس سنوات

 

 RP-WTD   11-174-2020 مناقصة

  114,768.000 
 

KANOO VEHICLE LEASING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 79استئجار رقم  –لة لمدة اربع سنوات استئجار مركبات ثقی 
 

 RP-FRSD 12-191-2020 مناقصة

  61,440.000 
 

MISTER MACHINE  1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 80 استئجار -متر   18استئجار رافعة برجیة بارتفاع 
 

 RP-FRSD 13-212-2020 مناقصة

  3,766,666.670 
 

AL KOOHEJI ELECTRICAL 
CONTRACTORS & CONST 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 14 4500-2017-4205 أمر تغییري  وط األنابیب الخاصة بالعقود الزمنیة إلدارة نقل الماءل خطأعما

  3,766,666.670 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 15 4500-2017-4205 أمر تغییري  نابیب الخاصة بالعقود الزمنیة إلدارة نقل الماءأعمال خطوط األ

  319,996.000 
 

CANAR TRADING CO 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 علومات الجغرافیة اھرة لتطویر بیانات نظم المم تزوید الھیئة بأیدي عاملة
 

 RP-GIS 16-127-2020 مناقصة



   
 

 13 من 7 صفحة
 

 

  59,280.000 
 

BAHRAIN WORKSHOP CO 1 
 

 ل الكھرباءیة في محطات إدارة نقصیانة الرافعات العلو  المواد والمعدات
 

 PP-ETD 17-141-2020 مناقصة

  52,957.530 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - والماءت ھیئة الكھرباء محطاصیانة ألجھزة وأنظمة تكییف الھواء لمكاتب و
 لمدة عامین 

 PP-FRSD 18-098-2016 تجدید 

  2,125.410 
 

DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - والماءھیئة الكھرباء  ومحطات صیانة ألجھزة وأنظمة تكییف الھواء لمكاتب
 امین لمدة ع

 PP-FRSD 19-098-2016 تجدید 

  138,138.000 
 

AL JAZEERA SHIPPING CO 1 
 

حوار  اج الكھرباء والماء بجزر  ل إلى محطة حوار إلنت خدمات نقل وقود الدیز المواد والمعدات
 سنوات 3لمدة 

 RP-EPD 20-106-2018 تجدید 

  15,897.600 
 

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES 

1 
 

) محطة ضخ تابعة إلدارة نقل  12لقیام بتشغیل وإجراء الصیانة الوقائیة لعدد (ا المواد والمعدات
 سنوات  5الكھرباء والماء لمدة  المیاه بھیئة

 PP-WTD 21-114-2018 تمدید

  54,400.000 
 

PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES 

1 
 

) محطة ضخ تابعة إلدارة نقل  12ئیة لعدد (القیام بتشغیل وإجراء الصیانة الوقا المواد والمعدات
 سنوات  5المیاه بھیئة الكھرباء والماء لمدة 

 PP-WTD 22-114-2018 تمدید

  193,056.000 
 

MICROCENTER 1 
 

لمدة  -الكھرباء والماء   بھیئةافیة الجغرإجراء عملیات المسح لنظام المعلومات  المواد والمعدات
 عامین 

 RP-GIS 23-232-2017 تمدید

  73,600.000 
 

INTERNATIONAL TRADING HOUSE 1 
 

 صنادیق عدادات میاه المواد والمعدات
 

 PT/CSD/SH/2021/003 24 مناقصة

  59,220.000 
 

AMEERI STORES 1 
 

 مرواح تھویة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2021/015   25 مناقصة

  26,123.300 
 

 1 شركة ورشة البحرین  
 

 IN/CSD/MA/2021/030 26 مناقصة BRACKET, STEEL المواد والمعدات

  28,445.756 
 

AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 
 

 IN/CSD/MH/2021/028 27 مناقصة COLUMNS المواد والمعدات

  136,380.000 
 

CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS 

1 
 

 PANEL, DISTRIBUTED THERMAL SENSING المواد والمعدات
 

 PT/CSD/OK/2020/213 28 مناقصة

  179,400.000 
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO 

1 
 

 دعائم توزیع صغیرة  المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MA/2020/204 29 مناقصة

20,939,039.430 
 

       البحریني: لدینارمجموع الترسیات با

 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

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

  23,010.000 
 

 1 كتب الخلیج العربي للضیافةم
 

 IGA/2021/20 1 تجدید  ید عقد توفیر مستخدم مكتب  تجد  المواد والمعدات

  206,745.000 
 

ZAK SOLUTIONS FOR COMPUTER 
SYSTEMS CO 

1 
 

 TB/29518/2020 2 مناقصة محمولة لجامعة البحرین جھزة شراء أ المواد والمعدات

  3,000,000.340 
 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ر واالستثما

 iGA/2018/13 3 تجدید  عقد توفیر بطاقة الھویة 

       ع الترسیات بالدینار البحریني:مجمو 3,229,755.340



   
 

 13 من 8 صفحة
 

 

 ھیئة تنظیم االتصاالت

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

  148,037.400 
 

RHODE & SCHWARZ 1 
 

والمزایدات الخدمات 
 واالستثمار 

ابة ام رقلنقل وترقیة نظ RHODE & SCHWARZالتعاقد المباشر مع 
 الطیف الترددي 

 EXT/DIRECT/RFP/2021/001 1 مناقصة

  19,939.500 
 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

مركز بیانات ھیئة تنظیم ر حمایة التقسیم الداخلي لدعم جدا و  وتثبیتتزوید 
 االتصاالت 

 TRA/RFP/2017/046 2 تجدید 

  24,750.000 
 

TELECOMMUNICATIONS 
MANAGEMENT GROUP 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TRA/DIRECT/CON/20218/006 3 تجدید    االتصاالتالحصول على خدمات تطبیق الئحة جودة خدمات 

       یات بالدینار البحریني:مجموع الترس 192,726.900

 وزارة اإلسكان 

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  لقطاعا # فائز العطاء ال دینار بحریني عمالت أخرى 

  -1,058,439.000 
 

ATLAS TRANSPORT 
CONTRACTING & MECHANICAL 
SERVICES CO 

1 

 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

  - 210&  209موقع  D11وحدة سكنیة نوع 423حتیة لعدد البنیة التأعمال 
 في ریاض عسكر  956مجمع 

 HP/16/16 1 أمر تغییري 

  446,385.000 
 

MOAHMMED A MOHSIN AL 
KHARAFI & SONS 

1 
 

 واالستشارات اإلنشاءات
 الھندسیة

EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT PHASE 1 - 
INFRASTRUCTURE WORK 

- KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 SP/08/14 2 تمدید

       ني:مجموع الترسیات بالدینار البحری 612,054.000-

 وزارة األشغال وشئون البلدیات والتخطیط العمراني 

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

  373,632.223 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اءات واالستشارات اإلنش
 الھندسیة

 RDS -18/0051 1 مناقصة رحلة االولى الم – 1054مجمع  الصخیر –إنشاء مواقف في جامعة البحرین 

  2,935,774.286 
 

DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 یفة بن سلمان الصیانة على جسر الشیخ خلأعمال االنارة والصباغة و 
 

 RDS-13/0054 2 مناقصة

  145,388.163 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 صیانة المنحدرات الساحلیة ببحیرة اللوزي
 

 SPD-21/0001 3 مناقصة

  -404,250.330 
 

BAHRAIN MOTORS COMPANY 1 
 

شارات اإلنشاءات واالست 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 4 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

TYLOS EXCAVATION COMPANY 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 5 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 6 أمر تغییري  2018/2020-المدنیة المقاولة الزمنیة لألعمال 

  40,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 7 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 



   
 

 13 من 9 صفحة
 

 

  40,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

واالستشارات إلنشاءات ا
 الھندسیة

 RDS-17/0016 8 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  80,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

الستشارات وا اإلنشاءات
 الھندسیة

 RDS-17/0016 9 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

NATIONAL EXCAVATION EST 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 10 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  40,000.000 
 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 11 غییري أمر ت  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  84,250.330 
 

EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0016 12 أمر تغییري  2018/2020-المقاولة الزمنیة لألعمال المدنیة 

  15,000.000 
 

AL KOOHEJI TECHNICAL 
SERVICES 

1 
 

 الخدمات والمزایدات
 ار واالستثم

 SES-16/0032 13 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

BUALLAI BUILDING MAINTENANCE 
EST 

1 
 

ت والمزایدات الخدما
 واالستثمار 

 SES-16/0032 14 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 SES-16/0032 15 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

AFAAQ ALKHALIJ EXCAVATION & 
BUILDING EQUIPMENT RENTAL 

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 ار واالستثم

 SES-16/0032 16 أمر تغییري  الطارئة والحاالتریج لشفط میاه االمطار توفیر صھا

  15,000.000 
 

ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST 

1 
 

دمات والمزایدات الخ 
 ر واالستثما

 SES-16/0032 17 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  15,000.000 
 

ORANGE CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 SES-16/0032 18 أمر تغییري  الطارئة والحاالتتوفیر صھاریج لشفط میاه االمطار 

  8,400.000 
 

CINQO TRADING 1 
 

شاءات واالستشارات اإلن 
 الھندسیة

 مشاریع الصرف الصحي 
ین مجمع  ف الصحي بالبسیت تشغیل وصیانة نظام التفریغ الھوائي الحالي للصر

228  
 SES-13-20-501رقم المشروع 

 SES-13/0036 19 تجدید 

  26,775.000 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 یةالھندس

 مشاریع صیانة المباني 
 مشروع صیانة حدیقة قصر القضیبیة 

 BMD–GP/19-0001 20 تمدید

  45,000.000 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 21 مناقصة 2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  98,820.815 
 

DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

لح االبتدائیة للبنات وأعمال الصیانة  مدرسة النبیھ صاأعمال الصیانة الشاملة ل 
 الشاملة لمدرسة الجزیرة االبتدائیة لألوالد 

 

 BMD-20/0019 22 مناقصة

  150,000.000 
 

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

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 23 ر تغییري أم 2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  100,000.000 
 

ABDULLA AHMED NASS & SONS 
CO 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 24 ري أمر تغیی  2019 - 2017زمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق المقاولة ال

  100,000.000 
 

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

1 
 

واالستشارات  اإلنشاءات
 ھندسیةال

 RDS-17/0007 25 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 



   
 

 13 من 10 صفحة
 

 

  100,000.000 
 

SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS 

1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 RDS-17/0007 26 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  100,000.000 
 

 1 یوكو للھندسة المحدودة ذ.م.م.
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 27 أمر تغییري  2019 - 2017عادة رصف الطرق المقاولة الزمنیة لرصف وإ

  -778,101.334 
 

 1 شركة المحركات البحرینیة 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 RDS-17/0007 28 أمر تغییري  2019 - 2017لطرق صف وإعادة رصف االمقاولة الزمنیة لر

  100,000.000 
 

UNITED GULF ASPHALT 1 
 

نشاءات واالستشارات اإل
 الھندسیة

 RDS-17/0007 29 أمر تغییري  2019 - 2017لطرق المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف ا

  128,101.334 
 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L 

1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 RDS-17/0007 30 أمر تغییري  2019 - 2017المقاولة الزمنیة لرصف وإعادة رصف الطرق 

  2,885,881.366 
 

HAJI HASSAN GROUP 1 
 

ستشارات اإلنشاءات واال
 الھندسیة

 منطقة جسر البا  -مشروع تحسین الوضع البیئي بخلیج توبلي 
 

 RDS-20/0046 31 مناقصة

  166,477.756 
 

TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 ات العامة في مركز توبلي لمعالجة میاه الصرف الصحيأعمال التنظیف
 

 SES-20/0023 32 مناقصة

  139,700.000 
 

BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 سترة - 1ألحمد الصباح مع شارع رع الشیخ جابر اتطویر تقاطع شا
 

 RDS-20/0031 33 مناقصة

  290,000.000 
 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

منطقة السویفیة   313المنامة  1302طریق  85قم شغیل مبنى ر استثمار وت 
 سنة میالدیة  17لمدة 

 

 MUN/CM/A10/2020  34 مزایدة

  180,600.000 
 

 1 أثینا للمقاوالت 
 

 مناقصة زمنیة لتزوید وتركیب مواد ألعمال الزراعة التجمیلیة  المواد والمعدات
 

 MUN/CMS/37/2020 35 مناقصة

  66,666.600 
 

BASMA SECURITY 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MUN/CS/29/2017  36 مدیدت  نطقة الشمالیةمناقصة توفیر حراسة أمنیة لمواقع ومباني وحدائق بلدیة الم 

  16,458.225 
 

GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST. 

1 
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 CMS/NAM/01/2017 37 تمدید ة المنطقة الشمالیةحات الخضراء لبلدی خدمات الري للمسط

  77,540.000 
 

WATG 1 

  83,940.000 
 

DPA 2 

  142,760.000 
 

OMA 3 

  142,800.000 
 

 4 شركة محرقي ستودیوز 

  المجموع (د.ب.):  447,040
 

اإلنشاءات واالستشارات 
 الھندسیة

 TB/29822/2021 38 مناقصة جزر المستحدثة كات لمشروع تخطیط الالتعاقد المباشر مع مجموعة شر

  1,656,247.000 
 

BLUEWATER BIO LIMITED  1 
 

والمزایدات الخدمات 
 ستثمار واال

أعمال التشغیل والصیانة لنظام المعالجة ھایبكس المرحلة األولى في مركز 
 توبلي لمعالجة میاه الصرف الصحي

 SES-20/0022 39 مناقصة

9,572,861.434 
 

       الترسیات بالدینار البحریني: مجموع

 

        



   
 

 13 من 11 صفحة
 

 

 وزارة التربیة والتعلیم

 # رقم المناقصة النوع  الموضوع  القطاع # ز العطاء الفائ نيدینار بحری عمالت أخرى 

  9,004.275 
 

AFNAN FURNITURE  1 

  3,676.680 
 

JASSIM AL MUTAWA SHOWROOM 2 

  14,896.350 
 

SOURCE TRADING CENTER 3 

  المجموع (د.ب.):  27,577.305
 

 عدادیة للبنات لرفاع الغربي االلمدرسة ا أكادیميتوفیر اثاث عام لمبنى  المواد والمعدات
 

 M/37/2020 1 مناقصة

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 27,577.305

 وزارة الخارجیة 

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

  12,247.000 
 

 1 محمد بن سالم بن خلفان الحارثي 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 15ایجار مقر سعادة سفیر مملكة البحرین في مسقط للفترة من   تجدید عقد
 2021دیسمبر 31إلى  2021مایو 

 TB/30234/2021 1 تجدید 

  160,571.000 
 

SOLIDER CONSTRUCAO 
INCORPORACAO 
EMPREENDIMENTO LTDA 

1 

 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/30217/2021 2 تجدید  ین في برازیلیاتجدید عقد مقار سفارة مملكة البحر 

  58,999.500 
 

MAGIC SHINE CLEANING 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MOFA/1/2017 3 تمدید ة لوزارة الخارجیةمستخدمین للضیافة وعمال نظافتوفیر مراسلین و 

  24,287.995 
 

ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE  

1 
 

دات الخدمات والمزای 
 واالستثمار 

 TB/30283/2021 4 تجدید  لندن سفارة مملكة البحرین في عقد تجدید تأمین مبنى   

  83,200.000 
 

 1 األوقاف السنیة
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/24811/2018 5 تجدید  موقف للسیارات بمبنى الھدایا بالزا والتابع لألوقاف السنیة   120استئجار عدد 

  15,000.000 
 

 1 السنیة األوقاف
 

الخدمات والمزایدات 
 ار واالستثم

 TB/24811/2018 6 تجدید  موقف للسیارات بمبنى الھدایا بالزا والتابع لألوقاف السنیة   120استئجار عدد 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 354,305.495

 وزارة الصحة 

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

  645,624.873 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

 MOH/006/2019 1 أمر تغییري  محالیل ولوازم التشغیل للمختبر الرئیسي  المواد والمعدات

  24,965.085 
 

AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO 

1 
 

-GHC-مجلس التعاون    مجلس الصحة لدول النظائر المشعة من خالل والمعداتالمواد 
017/2019 

 GHC-017/2019 2 أمر تغییري 

USD 7,216,560.000 2,727,859.680* 
 

 1 شركة فایزر 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/29957/2021 3 أمر تغییري    PFIZER GULF FZ LLCراء مباشر مع شركة فایزر ش

  12,862.400 
 

CIGALA GULF MEDICAL 1 
 

 –المرافقة بوزارة الصحة  واالجھزةمیع كراسي االسنان عقد صیانة ج لمعداتالمواد وا
2021/2022 

 

 MOH/132/2020   4 أمر تغییري 



   
 

 13 من 12 صفحة
 

 

  282,308.290 
 

BAHRAIN PHARMACY  1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   5 

  80,100.000 
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

1 
 

اتوالمعد موادال  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   6 

  5,000.000 
 

CIGALAH PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   7 

  47,640.000 
 

GREEN INTERNATIONAL MEDICAL 
CO. - GIMCO  

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   8 

  168,005.000 
 

GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE 

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   9 

  2,300.000 
 

HAMAD TOWN PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   10 

  62,770.000 
 

HASHIM PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   11 

  916,254.830 
 

JAFFAR PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS ر تغییري أم MOH/002/2020   12 

  54,460.000 
 

SALMANIYA GATE PHARMACY 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS ري مر تغیی أ MOH/002/2020   13 

  4,521,461.360 
 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   14 

  2,625,200.000 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   15 

  2,764,083.660 
 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN & 
BAHRAIN PHARMACY  

1 
 

والمعدات المواد  SUPPLY OF DRUGS  أمر تغییري MOH/002/2020   16 

       ریني:مجموع الترسیات بالدینار البح 14,940,895.178

 وزارة العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف

 # مناقصةرقم ال النوع  وضوع الم القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  3,208.800 
 

MANAZEL CONSTRUCTION 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 MOIA/1/2018 1 تمدید التنظیف والضیافة

  5,915.070 
 

ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L 

1 
 

عمال السباكة مال الكھربائیة وأصیانة المكیفات المركزیة والمجزئة واألع المواد والمعدات
 جارة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واالوقاف والمباني التابعة لھاوالن 

 2 2018-3 تمدید

  2,940.000 
 

TECHNO SERV 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 تثمار واالس

 3 22/2013 تمدید ITتوفیر خدمات الدعم الفني لصیانة أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي 

  4,315.500 
 

TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY  

1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 4 22/2013 تجدید  ITتوفیر خدمات الدعم الفني لصیانة أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي 

  2,835.000 
 

VAM SYSTEMS 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 5 22/2013 تمدید IT أنظمة وأجھزة الحاسب اآللي توفیر خدمات الدعم الفني لصیانة



   
 

 13 من 13 صفحة
 

 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 19,214.370

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

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

  3,960.000 
 

Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

ة صالون لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة لمدة أربع  مركب   13تئجار عدد اس
 سنوات 

 MOSD/RFP/2016-21   1 تجدید 

  24,000.000 
 

 1 شركة البحرین للسیاحة 
 

زایدات الخدمات والم
 واالستثمار 

لس وزراء العمل والشئون المكاتب اإلداریة للمكتب التنفیذي لمج  استئجار
 لخلیج العربیة لس التعاون لدول ابدول مج   االجتماعیة

 TB/7173/2008 2 تجدید 

  67,500.000 
 

 1 الجمعیة البحرینیة لإلعاقة الذھنیة
 

الخدمات والمزایدات 
 واالستثمار 

 TB/6087/2007 3 تجدید  ع الوحدة المتنقلة للمعوقین إدارة وتشغیل مشرو 

95,460.000 
 
       مجموع الترسیات بالدینار البحریني:

 قتصاد الوطنيوزارة المالیة واال

 # ناقصةرقم الم النوع  الموضوع  القطاع # العطاء الفائز  دینار بحریني عمالت أخرى 

  9,763.740 
 

BLOOMBERG 1 
 

ات الخدمات والمزاید
 واالستثمار 

 TB/23877/2017 1 تجدید  BLOOMBERG FINANCEتجدید التعاقد مع شركة  

  5,614.290 
 

MSCI LIMITED 1 
 

زایدات الخدمات والم
 واالستثمار 

 لتقدیم خدمة قراءة MSCI LIMITEDتجدید التعاقد مع السادة/شركة 
 مؤشرات االسواق العالمیة 

 TB/25606/2018 2 تجدید 

       مجموع الترسیات بالدینار البحریني: 15,378.030
 

           

 * مبلغ الترسیة األصلي بالعملة األخرى. 
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