
خطة المناقصات أو��ً: 

موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
خدمة تطوير آلية تطوير آالية تصديق الشهادات 

الصادرة من المدارس الخاصة
خدمة تطوير آلية تطوير آالية تصديق الشهادات 

الصادرة من المدارس الخاصة
Q1

رة2 رةطلبات ا��حبار لجميع أقسام وإدارات الوزا Q1طلبات ا��حبار لجميع أقسام وإدارات الوزا

3
 TIMSS & PIRLS مشاركة مملكة البحرين في دراسة

2026 لخمس سنوات
 pirls 2026 مشاركة مملكة البحرين في دراسة

لخمس سنوات
Q1

4
توفير م��بس رياضية للمعلمين والمع��مات - زمنية 

3 سنوات
توفير م��بس رياضية للمعلمين والمع��مات - 

زمنية 3 سنوات
Q1

5
مناقصة توفير البنية التحتية لتوفير أجهزة ا��تصا��ت 
السلكية وال��سلكية لمدارس التمكين الرقمي في 

التعليم (المرحلة الثالثة)

توفير البنية التحتية الداعمة لمشاريع التمكين 
الرقمي في التعليم في الميدان التربوي 

بالمدارس لعدد 26 مدرسة
Q1

6
مناقصة توفير البنية التحتية لتوفير أجهزة ا��تصا��ت 
السلكية وال��سلكية لمدارس التمكين الرقمي في 

التعليم (المرحلة الرابعة)

توفير البنية التحتية الداعمة لمشاريع التمكين 
الرقمي في التعليم في الميدان التربوي 

بالمدارس لعدد 129 مدرسة
Q3

مناقصة توفير أجهزة لوحية ذكية7
توفير أجهزة لوحية داعمة لعملية التعليم والتعلم 
المرتبطة بمشاريع التمكين الرقمي في التعليم 

في الميدان التربوي بالمدارس
Q1

8
 مناقصة تجديد عقد برمجيات المختبرات ا��فتراضية 

التابعة ل��كة مجد للتطوير
 توفير رخص برمجيات مفتوحة للمدارس 
الحكومية لبرمجيات المختبرات ا��فتراضية

Q1

9
 Microscope with camera مجهر بشاشة عرض

and tablet INPUT:220V
توفير احتياجات مختبرات العلوم بالمدارس 

الحكومية من مجاهر بشاشة عرض
Q1

10
مناقصة توفير أدوات وأجهزة رياضية مخزنية لمخازن 

رة التربية والتعليم وزا
مناقصة توفير أدوات وأجهزة رياضية مخزنية 

رة التربية والتعليم لمخازن وزا
Q1

11
مناقصة توفير توفير كؤوس وميداليات ودروع 

رة التربية الرياضية وهدايا لتسيير برامج إدا
مناقصة توفير توفير كؤوس وميداليات ودروع 

رة التربية الرياضية وهدايا لتسيير برامج إدا
Q1

12
مناقصة توفير دروع وهدايا وميداليات للمسابقات 

الثقافية والفنية وا��نشطة ا��صفية
مناقصة توفير دروع وهدايا وميداليات 

للمسابقات الثقافية والفنية وا��نشطة ا��صفية
Q1

رة ال��اكة المجتمعية13 رة ال��اكة المجتمعيةمناقصة تاثيث ادا Q1مناقصة تاثيث ادا

14
مناقصة توفير خزانات كتب لقاعات ا��يداع القانوني 
للمصنفات ومكتبة التوثيق التربوي ومراكز مصادر 

المعرفة، وطاو��ت وكرا�� خاصة بمكتبات ا��طفال.

مناقصة توفير خزانات كتب لقاعات ا��يداع 
القانوني للمصنفات ومكتبة التوثيق التربوي 

ومراكز مصادر المعرفة، وطاو��ت وكرا�� خاصة 
بمكتبات ا��طفال.

Q2

PartitionQ2 مناقصة توفير مكاتب بارتشن Partition مناقصة توفير مكاتب بارتشن 15

Q2توفير دروع وهدايا للورش والبرامج والمعارضتوفير دروع وهدايا للورش والبرامج والمعارض16

17
رة   صيانة المسطحات الزراعية بحدائق الوزا

والمدارس

رة  صيانة ومتابعة المسطحات الزراعية لحدائق وزا
التربية والتعليم وا��رادات التابعة لها وحدائق 

رة بجميع المراحل مدارس الوزا
Q3

18
م��وع تطوير المشاتل والمحميات الزراعية بحدائق 

رة الوزا

تطوير المحميات الزراعية ( محمية تقنية الزراعة 
بدون تربة - محمية انتاج ا��شجار المزهرة وأشجار 

الفاكهة البحرينية المثمرة) والمشاتل
Q3

19
م��وع تطوير المسطحات الزراعية ب��ح الميثاق 

الوطني
إعادة تصاميم المناطق الزراعية - شبكة الري - 

زراعة المناطق الزراعية
Q3

رة التربية والتعليم وزا

Ministry of Education



م��وع توفير أنظمة كاميرات أمنية للمدارس20
 توفير انظمة كاميرات امنية لتغطية المحيط 
 الخارجي للمدارس مع ربطها من خ��ل البنية

التحنتية الرقمية بغرفة المراقبة المركزية
Q1

21
م��وع استبدال آ��ت التصوير بمدارس وإدارات 

رة التربية والتعليم وزا

استبدال آ��ت التصوير بجميع مدارس وادارات 
رة التي انتهى عمرها ا��فترا�� بحسب  الوزا

ا��نظمة المتبعة ل��صول الثابتة
Q2

رة ا��متحانات22 رة ا��متحاناتم��وع إيجار مطابع مركزية ��دا Q3م��وع إيجار مطابع مركزية ��دا

23
مبلغ دعم: مناقصه صيانه واص��ح المكيفات العادية 

والمجزأة
مبلغ دعم اضافي ��ستبدال قطع الغيار لمناقصة 

صيانه واص��ح المكيفات العادية و المجزاة
Q1

24
صيانة وإص��ح المكيفات العادية والمجزأة في 

رة التربية و التعليم مدارس وإدارات وزا

 صيانه وإص��ح المكيفات العادية والمجزأة 
رة التربية والتعليم (لمده 3  بمدارس وإدارات وزا

(سنوات
Q1

25
طرح مناقصة ��ستئجار حاف��ت ومركبات وشاحنات 

وحاف��ت بسائق

توفير حاف��ت وحاف��ت بسائق لنقل المعلمات 
رة ، مع مركبات  وتنفيذ برامج وانشطة الوزا

��عمال الصيانة العامة، وشاحنات لنقل ا��ثاث 
والكتب الدراسية والمستلزمات بين المدارس 

رة التابعة للوزا

Q2

26
طرح مناقصة ��ستئجار حاف��ت بسائق لنقل الطلبة 

والطالبات ذوي الهمم

توفيرر خدمة النقل للطلبة والطالبات ذوي الهمم 
رة  من مناطق السكن إلى المدارس التابعة لوزا

التربية والتعليم
Q2

27
توفير ا��ثاث والتجهيزات لمختبر العلوم في مدرسة 

الدراز ا��عدادية للبنين
توفير أثاث جديد مع عمل التمديدات الل��زمة 
لمختبر علوم بمدرسة الدراز ا��عدادية للبنين

Q1

28
مناقصة ا��عمال المدنية الطارئة بمدارس وإدارات 

رة التربية والتعليم وزا

تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والروتينية المدنية 
رة التربية  بكافة أنواعها لكافة المواقع التابعة لوزا

والتعليم
Q1

رة التربية والتعليم29 صيانة ونقل مظ��ت وزا
نقل وصيانة المظ��ت بكافة أنواعها في كافة 

المواقع التابعة لوزراة التربية والتعليم
Q1

Q2أعمال صيانة شاملة لمبنى قسم المواص��تصيانة مبنى قسم المواص��ت30

31
تطوير المباني ضمن خطة إعادة توزيع قطاعات 

رة التربية والتعليم (المرحلة الثانية) وزا
Q2أعمال صيانة وتطوير مبنى رقم (1)

32
تطوير المباني ضمن خطة إعادة توزيع قطاعات 

رة التربية والتعليم (المرحلة الثالثة) وزا
Q2أعمال صيانة وتطوير مبنى رقم 2 و 3

رة التربية والتعليم33 رةصيانة وتطوير صالة وزا Q4أعمال صيانة شاملة تطويرية لصالة الوزا

رة (المرحلة ا��ولى)34 صيانة مخازن الوزا
رة  أعمال صيانة شاملة تطويرية لمخازن الوزا

بالمنامة وسلماباد
Q3

رة المناهج 1 و 352 رة المناهجصيانة مبنى إدا Q3أعمال صيانة شاملة لمباني إدا

36
تطوير المباني ضمن خطة إعادة توزيع قطاعات 

رة التربية والتعليم (المرحلة الرابعة) وزا
أعمال صيانة شاملة لمنى التدريب ومبنى أحمد 

الزياني
Q3

37
صيانة وتطوير دورات المياه ونقاط ال��ب بالمواقع 

رة التربية والتعليم التابعة لوزا
صيانة وتطوير دورات المياه ونقاط ال��ب 

رة التربية والتعليم بالمواقع التابعة لوزا
Q3

صيانة وتأثيث المختبرات العلمية بعدد من المدارس38
أعمال صيانة تطويرية لمختبرات العلوم بعدد من 

المدارس
Q4

توفير ا��ثاث العام لعدة مشاريع39
تأثيث وتجهيز با��ثاث العام لعدة مباني اكاديمية 

اضافية ومدرستين من المدارس التاريخية
Q1

توفير أجهزة نظم المعلومات لعدة مشاريع40
تجهيز جمع المرافق باجهزة نظم المعلومات لعدة 
مباني اكاديمية اضافية ومدرستين من المدارس 

التاريخية
Q1



41
توفير أدوات مختبرات العلوم لمدرستي مرين بنت 

عمران ا��بتدائية للبنات ومدرسة الرفاع ال��قي 
ا��بتدائية للبنات

Q1تجهيز معامل العلوم بادوات مختبرات العلوم 

42
 صيانة وإص��ح أنظمة إنذار ومكافحة الحريق في 
رة التربية والتعليم المدارس والمباني ا��دارية بوزا

Q1صيانة وإص��ح أنظمة إنذار ومكافحة الحريق  

43
احتياجات مراكز مصادر التعلم من ا��ثاث الخاص 

بمراكز مصادر التعلم
توفير احتياجات مراكز مصادر التعلم  للمدارس 

الحكومية من ا��ثاث
Q1

Q2توفير أدوات مختبرات العلوم لعدة مشاريعتوفير أدوات مختبرات العلوم لعدة مشاريع44

Q2توفير رخص أوراكلتجديد وتوفير رخص ا��وراكل45

46
توفير أدوات وأجهزة لمركز اللياقة البدنية بكلية 

عبدهللا بن خالد للدراسات ا��س��مية.
توفير أدوات وأجهزة لمركز اللياقة البدنية بكلية 

عبدهللا بن خالد للدراسات ا��س��مية.
Q2

47
توفير ا��ثاث لكلية عبدهللا بن خالد للدراسات 

ا��س��مية.
Q2توفير اثاث

توريد خدمات الدعم والصيانة ��نظمة الجدار الناري48
توريد خدمات الدعم والصيانة ��نظمة الجدار 

الناري
Q2

49
توفير أجهزة نظم المعلومات لمدرسة المنامة 

الثانوية للبنات
Q1توفير أجهزة نظم المعلومات

Q2نوفير تراخيص برمجيات لتطوير االبوابة التعليميةنوفير تراخيص برمجيات لتطوير االبوابة التعليمية50

رسة51 � 13 مد
راب التوحد �� رنامج اضط رسةتوف�� اثاث لتوسع ب � 13 مد

راب التوحد �� رنامج اضط Q2توف�� اثاث لتوسع ب

خطة المشتريات المذكورة أع��ه هي خطة أولية قابلة للتغيير و 
التعديل من وقت ��خر دون الحاجة إلى ن�� إشعار بالتغيير أو 

التعديل، و�� تعتبر هذه الخطة طرحاً للمناقصة، كما أن 
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المزمع طرحها 
بناًء على هذه الخطة تخضع لموافقة الجهات المعنية، وإجراءات 
المناقصات والمزايدات، وذلك وفقاً لقانون تنظيم المناقصات 
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، و�� يترتب على 
تغيير أو تعديل الخطة المذكورة مسئولية مدنية أو غيرها على 

مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المت��فة.

The abovementioned initial procurement plan is subject to changes or 
amendments from time to time without a need to publish a notification 
thereto, and it is should not be interpreted as a call for tender, auctions, 
purchases or sales intended to be processed under this plan is subject 
to obtain all necessary approvals and in accordance with the tendering 

procedure mentioned in the Law Regulating Government Tenders, 
Auctions, Purchases and Sales. Changes or amendments to this initial 
procurement plan shall not result in or cause civil or any other liability 

towards the Tender Board or the Purchasing Authorities.
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