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    الشركة العامة للدواجن

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 1,569,894 BIG DUTCHMAN 

INTERNATIONAL 

GMBH 

المواد  1

 والمعدات

 GPC-7/2018 1 مناقصة توريد معدات لمزارع الدواجن

 

 المحافظة الجنوبية

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 48,500 NEWBURY 

EVENTS 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

 TB/26668/2019 1 مناقصة NEWBURY EVENTSالتعاقد مع شركة 

 

 

 

 

 تقرير الترسيات الشهري



 

 المخــازن المركزية

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

 167,260 UNIVERSAL 

ELECTRO 

ENGINEERING - 

UNEECO 

المواد  1

 والمعدات

-TC/AK/PT مناقصة مفاتيح كهربائية

198/08/2018 

١ 

 44,400 GULF SERVICES 

CO 

2 

 45,500 KHAYBER 

TRADING 

COMPANY 

المواد  1

 والمعدات

-TC/MM/PT مناقصة موصلات كهربائية

227/08/2018 

٢ 

 136,482.500 TAQI 

MOHAMMED 

ALBAHRANA 

TRADING 

2 

 65,808 TAQI 

MOHAMMED 

ALBAHRANA 

TRADING 

المواد  1

 والمعدات

-TC/AH/PT مناقصة موصلات كهربائية

243/11/2018 

٣ 

 146,700 AL BAKALI 

GENERAL 

TRADING CO 

المواد  1

 والمعدات

-TC/MK/PT مناقصة مصابيح لإنارة الشوارع

067/03/2018  

٤ 

 169,000 SILVER STAR OIL 

AND GAS 

SOLUTIONS 

المواد  1

 والمعدات

أمتار مياه إلكترونية مع ُمركّز بيانات 

 الراديو

-TC/AH/PT مناقصة

253/12/2018 

٥ 

 7,384,857.142 
 

EMCO CO 2 

 71,111 SANAD SULTAN 

JOHAR EST 

المواد  1

 والمعدات

اسلاك كهربائية نحاسية واسلاك 

 كهربائيةمن الألمنيوم

 ٦ BK/31/2018 مزايدة

 46,310 KHAYBER 

TRADING 

COMPANY 

المواد  1

 والمعدات

-TC/FN/PT مناقصة قواطع كهربائية

256/12/2018 

٧ 



 

 

 

 بوليتكنك البحرين

 عملات

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 4,106 MANNAI 

TECHNICAL 

SERVICES 

المواد  1

 والمعدات

شراء المعدات الهندسية الخاصة 

بالمختبرات التالية لبوليتكنك البحرين: 

مختبر القياس و التحكم، مختبر الآلات 

الكهربائية، مختبر الاتصالات، مختبر 

 الإلكترونيات و مختبر الطاقة المتجدده

 BP/002/2018 1 مناقصة

 49,650 FAST LANE 1  الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

مشروع تعليمي من شركة توفير 

 مايكروسفت

 TB/26685/2019 2 مناقصة

 

 تمكين

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

 293,030 MOTIVATE 

EVENTS & MEDIA 

CO 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

إدارة فعالية جائزة البحرين لريادة 

 النسخة الرابعة -الأعمال 

 LF-171 1 مناقصة

 84,490 KPMG/FAKHRO 1  الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

تقييم و تطوير إطار دعم الحاضنات  

 في تمكين

 LF-168 2 مناقصة

 65,000 ERNST & YOUNG 1  الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

-2015تدقيق شامل لاداء الصندوق 

2017 

 LF-165 3 مناقصة

1,000,000 

GBP  

473,243.850* PITCH @PALACE 1  الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

استضافة النسخة الثانية من فعالية 

 رواد في القصر

 TB/26747/2019 4 مناقصة

 



 

 جامعة البحرين

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 16,013 MIDDLE EAST 

CONSULTANCY 

CENTER CO. W.L.L 

المواد  1

 والمعدات

 UOBQ/28/2018 1 مناقصة توريد كتب دراسية لجامعة البحرين

 1,393.500 JASHANMAL & 

SONS B.S.C 

(CLOSED) 

2 

 3,255 ELMIA BOOK 

STORES WLL 

3 

 47,039.500 GROWMORE 

LEARNING 

SOLUTIONS 

4 

 4,740 STM MIDDLE 

EAST FZE 

5 

 

 حلبة البحرين الدولية

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

 571,760 UNIVERSAL 

MEDIA 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

تعيين وكالة دعاية و اعلان لشراء 

المساحات الإعلانية لسباق جائزة 

 2019البحرين الكبرى 

 BIC/05/2018 1 مناقصة

 150,000 SODIKART SAS 2  المواد

 والمعدات

طلب الموافقة على الشراء المباشر 

لسيارات  SODIKARTمن شركة 

 الكارتنج

 TB/26662/2019 2 مناقصة

973,355.500 

USD 

365,981.670* JAS 

WORLDWIDE 

الخدمات  3

والمزايدات 

 والاستثمار

واللوجستيات توفير خدمات الشحن 

 لسباق

2018 BAHRAIN GT FESTIVAL  

 TB/25964/2018 3 مناقصة

 125,171.800 SUNLIGHT 

INTERIORS & 

EXHIBITION SPC 

المواد  4

 والمعدات

TENDER FOR THE SUPPLY & 

INSTALLATION OF FIT OUTS IN 

THE BIC TENT STRUCTURES 

 BIC/11/2018 4 مناقصة



 

 

العقاري شركة البحرين لإلستثمار  

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 263,700 GULF MEDIA 

INTERNATIONAL 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

تشغيل وتحويل لوحات  -بناء 

إعلانية في مواقف سيارات باب 

 المنامة -البحرين

 EDAMAH/PM/088/2018 1 مزايدة

 480,000 ALFATEHEEN 

TRADING 

الخدمات  2

والمزايدات 

 والاستثمار

 طلب الموافقة لتأجير جزء من

الأرض الواقعة بمنطقة عسكر 

شركة الفاتحين  -بصورة مؤقتة 

 للتجارة

 TB/23523/2017 2 مزايدة

 

 شركة تطوير للبترول

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

المناقصة رقم النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز  # 

 480,014 WEATHERFORD 

DRILLING  

INTERNATIONAL 

 AGREEMENT FOR THE النفط 1

SUPPLY OF SUCKER RODS - 3 

YEARS 

 RFP/Tatweer/159/2018 1 مناقصة

 238,875 AL MANSOORI 

PETROLEUM 

SERVICES 

 RFP/Tatweer/177/2018 2 مناقصة توفير خدمات فحص الانابيب النفط 1

 11,698,113 ROSGEO OVERSEAS 

AG 

خدمات المسح الجيوفيزيائية البرية  النفط 1

 -والبحرية 

RFP/TATWEER/187/2018 

 TP-273-2018 3 مناقصة

 2,174,308 WEATHERFORD 

DRILLING  

INTERNATIONAL 

سنوات لشراء  3عقد زمني مدته  النفط 1

عمود دوران المخرطة، آلة 

 التدفقالتوضيب والتحكم في 

 RFP/Tatweer/162/2018 4 مناقصة

 93,600 ANSARI 

ENGINEERING 

SERVICES 

 RFP/Tatweer/175/2018 5 مناقصة عقد زمني لخدمات مسح الأراضي النفط 1



 

 752,886 ALMOAYYED 

ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION 

SERVICES 

 TP-337-2018 6 مناقصة خدمات صيانة الأجهزة النفط 1

 52,118 NOUVO PIGNONE 

INTERNATIONAL 

SRL 

 SUPPLY OF NUOVO PIGONE النفط 1

PUMPS SPARES 

 TB/26539/2019 7 مناقصة

 180,195 BU ALI SPICE CO 

WLL 

عقد زمني لتوفير خدمات التموين  النفط 1

 (TATWEER CAFEلكفتريا )

 RFP/Tatweer/173/2018 8 مناقصة

 

 شركة مطار البحرين

عملات 

 أخرى

بحريني دينار  # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز 

 3,866,046.460 ABSAL PAUL 

CONTRACTING 

مشاريع  1

 المطار

القاعات المميزة في مبنى 

 المسافريبن بمطار البحرين الدولي 

 BAC/243/2018  1 مناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة نفط البحرين

الفائزالعطاء  دينار بحريني عملات أخرى  # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # 

1,299,855 

USD 

488,745.480* UOP BVBA 1 استبدال وحدات التحكم  النفط

المنطقية القابلة للبرمجة  في 

أنظمة امتصاص التأرجح في 

 وحدة الديزل منخفض الكبريت

 ١ )T180117 )PCE مناقصة

 2,159,586 ALMOAYYED 

ELECTRICAL & 

INSTRUMENTATION 

SERVICES 

خدمات الأجهزة الكهربائية  النفط 1

والأجهزة الدقيقة لقسم 

 الهندسة

 ٢ T180051(65) مناقصة

 2,170,825 COMSIP AL A"ALI 2 

 84,102 YUSUF BIN AHMED 

KANOO CO. 

تطوير المرافق الخاصة بتحميل  النفط 1

 الأسفلت

 ٣ Q099898 (48) مناقصة

13,617,841.690 

USD 

5,120,308.475* MASAOOD JOHN 

BROWN 

توفير خدمة تأهيل و خدمات  النفط 1

الصيانه المستمره للطوربيدات 

الغازيه لتوليد الكهرباء والأجهزه 

المصاحبه لهم في العمر 

 الممدد لهم.

 ٤ T180067 مناقصة

 1,063,437.900 YATEEM OXYGEN 

CO 

مناقصه طويلة الامد لمدة  النفط 1

خمس سنوات لتزويد شركه 

نفط البحرين بأسطوانات غاز 

متعددة الأنواع حسب 

 المواصفات الفنيه المتطلبة

 ٥ Q099776(53) مناقصة

 999,115 BAHRAIN MEDICAL 

& INDUSTRIAL GAS 

PLANT 

2 

 71,320.300 BICC MET CO 1 كابلات كهربائية متوسطة  النفط

 الجهد

 ٦ Q100779 (31) مناقصة

 

 

 

 

 



 

 طيران الخليج

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

1,003,322 

USD 

377,249.070* THE SYRIAN 

COMPANY 

 PURCHASING FUEL THOUGH الطيران  1

ARAB AIR CARRIERS 

ORGANIZATION AACO 

 ١ TB/19432/2014 مناقصة

 102,425 ETIHAD AIRPORT 

SERVICES 

 APPOINTMENT FOR CARGO الطيران 1

HANDLING SERVICES AT 

ABUDHABI INTERNATIONAL 

AIRPORT WITH M/S ETIHAD 

SERVICES- CARGO LIC 

 ٢ TB/26665/2019 مناقصة

 44,455 DAR AKHBAR AL 

KHALEEJ PRESS 

CO 

طباعة بطاقة تعليمات السلامة  الطيران 

 لطائرات طيران الخليج

 ٣ BTB-1912-12-18 مناقصة

 38,662 ABDULLATIF 

KHALID 

ALAUJAN FOOD 

STUFF 

شراء أنواع مختلفة من المنتجات  الطيران 1

 المائية

 ٤ BTB-1887-08-18 مناقصة

 119,845 THE COCA COLA 

BOTTLING CO 

2 

 249,600 AXA INSURANCE 

(GULF) 

 ONDIAL ASSISTANCE TRAVEL, الطيران 1

INSURANCE (ONLINE) 

 ٥ ITC-0441-6-09 مناقصة

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس التنمية األقتصادية

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 21,000 WESTIN HOTEL 

BAHRAIN CITY 

CENTRE 

لخدمات ا 1

والمزايدات 

 والاستثمار

نجوم لضيوف سباق  حجز فنادق خمسة

 2019لعام  1الفورميلا 

-RFP/11 مناقصة

2018/023 

١ 

 

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض
 

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

161,400 

EUR 

68,482.600* MB CAPITAL 

SERVICES GMBH 

الانشاءات  1

والاستشارات 

 الهندسية

تشيد جناح مملكة البحرين في معرض 

 ITB 2019برلين 

 ١ TB/26628/2019 مناقصة

 280,000 CHANUPA 

MEDIA 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

تصوير فلم وثائقي لمشروع إنشاء 

 منتزه بحري تحت الماء

 ٢ TB/26746/2019 مناقصة

 60,000 MARINE MANIA 

CO 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

 تنظيم و إدارة شاطئ البديع

 

 ٣ BTEA 66/2017 مناقصة

 84,632 MURANO 

DESIGN 

الانشاءات  1

والاستشارات 

 الهندسية

تعديل التصميم الداخلي وبناء كلية 

 فاتيل للضيافة

 ٤ BTEA 101/2018 مناقصة

 

 

 

 

 

 



 

 هيئة التخطيط والتطوير العمراني

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

463,996 

GBP 

219,580.570* THE PRINCE'S 

FOUNDATION 

الاستشارات  1

والخدمات 

 الهندسية

 THEالتعاقد المباشر مع شركة 

PRINCE'S FOUNDATION 

 ١ TB/26460/2018 مناقصة

 

 هيئة الكهرباء والماء

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 2,994,806 BAHRAIN 

BUSINESS 

MACHINES 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

 مشروع تطوير و أتمتة نظام 

SAP )CRM-ISU-EAM(. 

-PP-072-2018 مناقصة

ISD 

١ 

 321,825 MOHAMED 

ABDULRAHMAN 

AL BAHAR 

المواد  1

 والمعدات

-PS-245-2018 مناقصة كهربائية.تزويد الهيئة  بمولدات 

FRSD 

٢ 

 265,558 FUJI ELECTRIC CO 1  المواد

 والمعدات

 11استبدال المفاتيح الكهربائية جهد 

كيلوفولت بالمحطة الفرعية شمال 

 سترة

-PP-188-2018 مناقصة

ETD 

٣ 

 31,662.750 RAOUF 

CONTRACTING 

EST. 

المواد  1

 والمعدات

المخزن  استبدال الواح الأسقف لمبنى

 الفرعي بمحطة سترة

-PP-199-2018 مناقصة

FRSD 

٤ 

 45,900 UNIVERSAL 

ELECTRO 

ENGINEERING - 

UNEECO 

المواد  1

 والمعدات

 11تزويد لوحة قواطع كهربائية 

 كيلوفولت

-PP-258-2018 مناقصة

EDD 

٥ 

 6,047,000 CHAPO 1  الانشاءات

والاستشارات 

 الهندسية

الأعمال المدنية الخاصة بالمحطات 

 كيلوفولت 220جهد 

 ٦ 4670/2016/3100 مناقصة

 4,708,627 SUMITOMO 

CORPORATION 

المواد  1

 والمعدات

-2018مشروع استبدال المحولات 

2020 

-PM-161-2018 مناقصة

ETD 

٧ 



 

 771,120 SIXPENCE 

CONSULTING 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

 2019قراءة العدادات لعام توفير خدمة 

 2020و 

-PM-250-2018 مناقصة

CSD 

٨ 

 182,400 NBA 

CONSTRUCTION 

2 

 18.489 INTERNATIONAL 

COMPANY FOR 

WATER AND 

POWER 

PROJECTS 

(ACWA) 

الانشاءات  

والاستشارات 

 الهندسية

مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية 

 ميجاوات100المستقلة  

 ٩ 4604/2018/3100 مناقصة

 

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 24,144 BAHRAIN 

COMPUTER 

SUPPORT 

CENTRE 

المواد  1

 والمعدات

 ١ iGA/2018/05 مناقصة أجهزة التبريد لغرفة الحاسب الآلي

 58,900 ETISALCOM 

BAHRAIN CO 

المواد  2

 والمعدات

شراء خوادم لمركز البيانات و موقع 

 التعافي من الكوارث

 ٢ iGA/2018/09 مناقصة

 

 هيئة تنظيم سوق العمل

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 300,000 MOHAMMAD BIN 

JASIM AL ZAYANI 

TRADING 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

استئجار موقع خاص بالهيئة بشارع 

 الأستقلال منطقة الرفاع الشرقي

 ١ TB/26555/2019 مناقصة

 

 



 

 

 وزارة األشغال

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

 392,316.750 YOUSIF AL 

ZAYANI TRADING 

& CONTRACTING 

الانشاءات  1

والاستشارات 

 الهندسية

 ١ SPD-18/0010 مناقصة صالة متعددة الأغراض في الحد

 787,639 ZAEDON 

BUILDING 

CONSTRUCTION 

الانشاءات  1

والاستشارات 

 الهندسية

مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة الرفاع 

 الغربي الإعدادية للبنات

 

 ٢  CPD-17/0003 مناقصة

 37,999 ALMOAYYED 

COMPUTERS 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

( FIREWALLترقية نظام جدار الحماية)

لوزارة الأشغال وشؤون البلديات 

 والتخطيط العمراني      

 ٣ ITD-18-20-001 مناقصة

 325,000 SARAYA 

CONTRACTORS 

CO 

الانشاءات  1

والاستشارات 

 الهندسية

تطوير الواجهة الملاصقة لقصر 

 القضيبية

 ٤ CPD-18/0007 مناقصة

 

 وزارة التربية والتعليم

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

الخدمات  1 مبنى أوال بلازا 1,098,000 

والمزايدات 

 والاستثمار

استئجار مبنى أوال بلازا كسكن 

 للمعلمات الوافدات بالقضيبية 

 ١ TB/26434/2018 مناقصة

 1,825,000 ROLAND BERGER 

M E 

الخدمات  2

والمزايدات 

 والاستثمار

تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 

 والتعليم

 ٢ 42/2017 مناقصة

 31,514 ADVANCE HE 3  الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

تنفيذ مشروع التنمية المهنية لأعضاء 

هيئة التدريس بمؤسسات التعليم 

 العالي 

 ٣ TB/26717/2019 مناقصة

 



 

 

 

 

 

 وزارة الخارجية

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 55,513 APPLIED 

TECHNOLOGIES 

AND 

RENEWABLES 

S.R.I 

الخدمات  1

والمزايدات 

 والاستثمار

 ١ TB/26461/2018 مناقصة تجهيز سفارة مملكة البحرين في ايطاليا

 

 وزارة الداخلية

عملات 

 أخرى

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز دينار بحريني

 128,346.750 BUSINESS 

INTERNATIONAL 

المواد  1

 والمعدات

 ١ 10/2018 مناقصة الداخليةتوفير أحبار لوزارة 

 12,289.400 ROUBENS STORE 2 

 44,884 UNIVERSAL 

ENTERPRISES 

3 

 471,970.800 GULF COMPUTER 

SERVICES 

4 

 

 

 

 



 

 

 

 وزارة الصحة

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 963.390 I CLEAN SERVICES 1  المواد

 والمعدات

 MOH/003/2018  1 مناقصة تزويد مبيدات حشرية

 49,858 HASHIM 

PESTICIDES EST 

2 

 6,790 CLEAN & PEST 

LINKS W.L.L 

3 

 6,007.500 AL BAKALI 

GENERAL 

TRADING CO 

4 

 3,840 KISHWAR 

COMMITION 

AGENT 

5 

 46,650 ALHAMAR 

TRADING 

ESTABLISHMENT 

المواد  1

 والمعدات

 TB/26266/2018 2 مناقصة شراء وتوفير أدوية مخزنة

 47,628 WAEL PHARMACY 

CO. W.L.L 

2 

 92,608.500 ALJISHI 

PHARMACY 

3 

 148,750 GULF PHARMACY 

& GENERAL 

STORE 

4 

 

 

 



 

 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

عملات 

 أخرى

دينار 

 بحريني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # العطاء الفائز

 260,000 JODAYN 1   الخدمات

والمزايدات 

 والاستثمار

لفحص جودة  JODAYNتعاقد مع شركة 

 العمليات الألكترونية 

 ١ TB/26720/2019 مناقصة

 

 وزارة المواصالت واالتصاالت

عملات 

 أخرى

الفائزالعطاء  دينار بحريني  # رقم المناقصة النوع الموضوع القطاع # 

105,650 

USD 

39,724.400* AN AVIATION 

SERVICES 

الخدمات   1

والمزايدات 

 والاستثمار

فريق العروض الجوية الروسي 

المشارك في معرض البحرين 

 2018الدولي للطيران 

 ١ TB/26649/2019 مناقصة

 228,000 MENA 

AEROSPACE 

ENTERPRISES 

W.L.L 

الانشاءات  2

والاستشارات 

 الهندسية

تطوير محطة الرصد الآلي للارصاد 

الجوية وجهاز قياس مدى الرؤية 

 على مدرج مطار البحرين الدولي

 ٢ MTT/AND/08/2018 مناقصة

 

 

 * مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

 


