
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1Attendance devices replace
Attendance Devices purchase with 3 years 

maintenance contract
Q2

دارة نظم المعلومات2 يدي العاملة  تزويد ا
كة مختصة لتزويد إدارة نظم  التعاقد مع 

يدي العاملة المتخصصة بتقنية  المعلومات با
المعلومات

Q3

3Autodesk AutoCAD Licenses Contract Autodesk AutoCAD Licenses Contract Q2

ك والتعويض4 ستم رقمنة وارشفة مستندات إدارة ا

رقمنة وارشفة مايقارب ال 500000 (خمسمائة 
ك و التعويض  ستم ألف) مستند في إلدارة ا

حجام  وبمختلف ا
1- مسح ضوئي لجميع المستندات بمختلف 

حجام ا
2- تصنيف المستندات و معالجتها رقمياً 
3- رفع جميع البيانات المستخلصة من 

ك و  ستم المستندات إلى قاعدة بيانات نظام ا
التعويض

Q2

5
دارة  تزويد وتشغيل 3 مجنزرات بمدفن عسكر 

المخلفات
تزويد وتشغيل 3 مجنزرات جديدة بمدفن عسكر 

دارة المخلفات من أكتوبر 2023 حتى نهاية 2024
Q2

طارات6 طارات لمدة ع سنواتمزايدة إقامة منشأة لتدوير ا Q4 إقامة منشأة لتدوير ا

7
اء  مزايدة إقامة منشأة لتدوير المخلفات الخ

سمدة وتحويلها 
اء وتحويلها   إقامة منشأة لتدوير المخلفات الخ

سمدة لمدة خمس سنوات
Q4

8Seef Downtown II
بإنشاء وتشغيل واستثمار عدد من المواقع في 
وع ترفيهي خدمي تجاري بمفهوم بوليفارد  م

Boulevard"
Q2

ل9 ستق استثمار وتشغيل موقع شارع ا

وع  بإنشاء وتشغيل واستثمار الموقع في م
ترفيهي خدمي تجاري بمفهوم بوليفارد 

 Boulevard" (ENTERTAINMENT WALKWAY"
&

(COMMERCIAL HUB 

Q2

استثمار وتشغيل سوق سترة الشعبي10
استثمار وتشغيل سوق  شعبي وخدماتة مع 

اتاحة أنشطة خدمية تجارية وفق مفهوم السوق
Q2

Q2استثمار وتشغيل مبنى تجاري وحديقة معلقةاستثمار وتشغيل مجمع سند التجاري11

استثمار وتشغيل حديقة أم الحصم12
استثمار وتشغيل حديقة عامة بمنظور حديث 

واستثمار مواقعها التجارية وفق مفهوم الحديقة.
Q2

استثمار وتشغيل سوق مدينة خليفة المركزي13
استثمار وتشغيل سوق  مركزي وخدماتة مع اتاحة 

أنشطة خدمية تجارية وفق مفهوم السوق
Q2

Q2استثمار وتطوير مرفأ للصيادين بخليج توبلي.استثمار وتطوير مرفأ خليج توبلي14

Q2تأجير وإدارة وتشغيل وصيانة حديقة عامةعين ام شعوم15

وزارة شئون البلديات والزراعة

Ministry of Municipalities and Agriculture Affairs



16
طرح مناقصة صيانة ماكينة معالجة مياه الري في 

مشتل عذاري
تر ماكينة  تركيب واستبدال المواد الكمياوية وف

معالجة مياه الري في المشاتل
Q3

17
نشاء ساحل  ستشارية  عمال ا طرح مناقصة ا

عام ممتد من قرية سند الى قرية العكر

يشمل نطاق العمل إعداد تصميم المناظر  
الطبيعية وكذلك إعداد الخطط والتصاميم 

عمال  وع وجميع ا الهندسية التفصيلية للم
وع المطلوبة لتنفيذ الم

Q2

18
عمال التشجير للعام 2023 -  طرح مناقصة زمنية ل

2024
القيام  بإعمال الزراعة والتشجير  140 الف شجرة 

سنوياً   شاملة تجهيز شبكات الري
Q2

19
افية  ستشارية وا عمال ا طرح مناقصة ا
الهندسية لمشاريع التجميل وصيانة الشوارع

اف الهند لمشاريع  القيام  با
الصيانةالشوارع واعمال التشجير

Q2

20
طرح مناقصة تطوير وتاهيل المنشآت الزراعية 

والمحميات الزراعية لمشاتل البلدية
لقيام باعمال التاهيل للمنشآت والمحميات 

الزراعية وشبكات الري
Q3

21
ق –  تجميل تقاطع الشيخ خليفة مع شارع الز

جامعة البحرين

تتكون أعمال المناقصة مما يلي: أعمال الزراعة 
اء التي تشمل توريد وزراعة  والمسطحات الخ

شجار وأعمال الري ا
Q3

حديقة سار 22525

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q2

23
ستشارية لتطوير وإعادة تأهيل حديقة  عمال ا ا

ولى) الكازينو (المرحلة ا

عمال على اعمال التجميلية  يشمل نطاق ا
عمال الكهربائية وأعمال التشجير والتجميل  وا

ونظام شبكة الري، وبناء غرفة المضخة وهياكلها 
ت  عمال اللعب والمظ ومنشات أخرى وجميع ا

عمال المرتبطة. وغيرها من ا

Q2

 ممشىى مدينة حمد 241209

نطاق العمل المطلوب هو إنشاء مم 
المتضمن امقاعد خرسانية زمناظر طبيعية 
نارة  اء وأعمال الري وا ,والمسطحات الخ

عمال المرتبطة بإنشاء الممش وجميع ا

Q2

25
ق (من تقاطع الخليج  تطوير وتجميل شارع الز

العربي إلى جامعة البحرين)

تتكون أعمال المناقصة مما يلي: أعمال الزراعة 
اء التي تشمل توريد وزراعة  والمسطحات الخ

شجار وأعمال الري ا
Q3

حديقة القرية26

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q3

27
تشجير مجمع 338 - العدلية (الخطة الوطنية 

للتشجير)

تتكون أعمال المناقصة مما يلي: أعمال الزراعة 
اء التي تشمل توريد وزراعة  والمسطحات الخ

شجار وأعمال الري ا
Q3

28
طرح مناقصة استراتيجية التشجير و التجميل- دانات 

اللوزي-مع جزء من الشارع العام

تتكون أعمال المناقصة مما يلي: أعمال الزراعة 
اء التي تشمل توريد وزراعة  والمسطحات الخ

شجار وأعمال الري ا
Q3

طرح مناقصة تشجير وتجميل تقاطع ولي العهد29
تتكون أعمال المناقصة مما يلي: أعمال الزراعة 
اء التي تشمل توريد وزراعة  والمسطحات الخ

شجار وأعمال الري ا
Q3

طرح مناقصة مم مدينة حمد 301208

نطاق العمل المطلوب هو إنشاء مم 
المتضمن امقاعد خرسانية زمناظر طبيعية 
نارة  اء وأعمال الري وا ,والمسطحات الخ

عمال المرتبطة بإنشاء المم وجميع ا

Q4

طرح مناقصة حديقة واحات المحرق31

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4



لي32 طرح مناقصة حديقة ق

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q2

طرح مناقصة حديقة عالي33

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4

34
طرح مناقصة حديقة المراقيب (حديقة 8) - مدينة 

عي

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q3

طرح مناقصة حديقة ام غويفة35

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q3

36
طرح مناقصةحديقة ق القضيبية (متابعة من 

مجلس الوزراء)

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q2

مم القرية37

نطاق العمل المطلوب هو إنشاء مم 
المتضمن امقاعد خرسانية زمناظر طبيعية 
نارة  اء وأعمال الري وا ,والمسطحات الخ

عمال المرتبطة بإنشاء المم وجميع ا

Q4

حديقة النعيم38

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4

ثري رقم 3910008282 تطوير العقار ا

انشاء حديقة أثرية تاريخية مكونة من مناظر 
طبيعية وأعمال تنسيق الحدائق ونظام شبكة 
عمال الكهربائية وجميع  نارة وا الري وأعمال ا

عمال المرتبطة بإنشاء الحديقة ا

Q4

حديقة البديع40

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4

حديقة سلماباد41

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4

حديقة عسكر42

انشاء حديقة  مكونة من مناظر طبيعية وأعمال 
نارة  تنسيق الحدائق ونظام شبكة الري وأعمال ا

عمال المرتبطة  عمال الكهربائية وجميع ا وا
بإنشاء الحديقة

Q4

ليفة43 إنشاء متنزه الحيوانات ا

ليفة يكون مأوى  إنشاء منتزه للحيوانات ا
ب السائبة التي يتم اصطيادها من  يستوعب الك
المناطق السكنية في جميع محافظات المملكة 

بعد أن يتم تعقيمها جراحيا للحد من تكاثرها

Q2

مراض الحيوانية44 مكافحة نواقل ا
مراض وبقية النواقل  الحد من تكاثر نواقل ا
مراض  الخطيرة التي تسبب مجموعة من ا

نسان والحيوان الوبائية الخطيرة ل
Q3

45
غذية  مة ا اء المواد الخاصة بتحاليل س

ف الحيوانية ع وا
إجراء البرنامج الخاص بالفحوصات الميكروبية 

ف الحيوانية ع غذية و ا مة ا والكيميائية لس
Q2



46
اء المواد الخاصة بتحاليل المختبر البيولوجيا 

الجزيئية
إجراء البرنامج الخاص بالفحوصات الميكروبية 

ف الحيوانية ع غذية و ا مة ا والكيميائية لس
Q2

47
جهزة الخاصة بالمختبرات  اء المعدات وا

غذية مة ا البيطرية لس

جهزة  تجهيز المختبرات البيطرية بالمعدات وا
زمة بإعداد وتحضير وتحليل وتخزين العينات  ال
غذية مة ا الخاصة بالمختبرات البيطرية لس

Q2

48
ة سوسة  مناقصة لتنفيذ أنشطة ح ومكافحة ح

النخيل الحمراء

وع    طرح مناقصة واحدة لتنفيذ أنشطة م
ح و مكافحة سوسة النخيل الحمراء تشمل 
يدي العاملة  و 4 المركبات توريد 20 من  ا

Q3

49
مناقصة لتوريد مبيدات زراعية  ومواد مكافحة 

لوقاية النبات
مناقصة لتوريد مبيدات زراعية  متنوعة و مصائد  

و فرمونات و هي مدعومة لوقاية النبات
Q2

50
مناقصة لتوريد وتركيب أنظمة زراعية وتوريد 
مستلزمات زراعية لتنفيذ خطة العمل بمركز 

الحاضنات الزراعية

مناقصة لتوريد وتركيب بيت محمي شبكي، 
ونظام الزراعة العمودية مزود باضاءة اصطناعية 
(plant factory), وأنظمة زراعة بدون تربة ونماذج 

مصغرة للبيوت المحمية قابلة للفك والتركيب 
وتوريد مستلزمات المساهمة في الخطة الوطنية 

للتشجير وكذلك توريداسمدة وبذور محاصيل 
وات ونباتات زينة وبيئات زراعية ومبيدات  خ

ية لمحاصيل البيوت المحمية  فطرية وح
وادوات زراعية

Q2

51
وع استدامة التنمية الزراعية  مناقصة لتنفيذ م

(خدمة ورعاية المواقع الحقلية التابعة للوكالة

طرح مناقصة لتنفيذ أنشطة خدمة وصيانة 
المواقع الحقلية في ك من ( الحديقة النباتية - 

حديقة مقر وكالة الزراعة والثروةالبحرية - المزرعة 
قية - المزرعة الجنوبية - مركز الحاضنات  ال
الزراعية - مركز هورة عالي - مزرعة توبلي - 

ق) لمدة سنة واحدة واحدة الز

Q2

52
مناقصة لتطوير شبكات الري في المواقع الحقلية 

التابعة للوكالة

طرح مناقصة لتنفيذ أنشطة لتطوير شبكات الري 
توماتيكية في ك من  الري أنظمة الري الحديثة ا

(الحديقة النباتية - حديقة مقر وكالة الزراعة 
والثروة البحرية - مركز هورة عالي)

Q2

Q3اء محركات حديثة لقوارب الرقابة البحريةاء محركات بحرية53

انشاء ارصفة بحرية جديدة54
توسعة مواقف القوارب في المرافئ البحرية 

ستفادة من الشواغر في المساحات وا
Q4

وع مسح البنية التحتية للمصارف الزراعية55 م
مسح وتحديث بيانات البنية التحتية لشبكة 

المصارف الزراعية
Q2

نظمة الري56 وع مسح  البنية التحتية  Q3مسح وتحديث بيانات البنية التحتية لشبكة الريم

Q2حفر 7 آبار مياه جوفية في مختلف الطبقاتالتوسع في شبكة مراقبة مستوى المياه الجوفية57

تطوير وصيانة شبكة مراقبة مستوى المياه الجوفية58
تركيب 75جهاز استشعار عن بعد لرصد مستوى 

المياه في الخزان الجوفي)
Q2

59
وع  إعادة تأهيل المصارف الزراعية  لمنشئات  م

شئون الزراعة
Q2اعمال صيانة عامة لشبكة المصارف الزراعية

60
وع تطوير تشغيل محطات الرفع للمصارف  م
الزراعية وتركيب أنظمة التحكم الذكية للمراقبة 

والتشغيل عن بعد

اعمال استبدال الواح التحكم لمحطات الضخ 
للمصارف الزراعية مع تركيب نظام المراقبة عن 

بعد
Q3

61
وع  إعادة تأهيل شبكة الري لمنشئات شئون  م

الزراعة
Q2اعمال صيانة عامة لشبكة الري



62
وع اعداد دراسة وإصدار خرائط رقمية لح  م

را الزراعية الصالحة للزراعة في مملكة البحرين ا

را  را الزراعية ودراسة وضع ا مسح ا
الزراعية مع اصدار تقرير يشمل مقمومات الزراعة 

لجميع المناطق الزراعية وتحديث الخرائط
Q4

اء قارب رقابي لمصادر المياه63 مناقصة 
عمال الرقابة على عمليات استخراج الرمل  قارب 
لضمان عدم تجازة المناطق المرخصة أو الدخول 

في المناطق المصنفة كعيون أو مصادر مياه
Q2

دارة الرقابة البحرية64 اء قارب رقابي  عمال الرقابة على عمليات استخراج الرملمناقصة  Q2قارب 

رصفة البحرية في مرافئ الصيد البحري65 صيانة ا
رصفة البحرية الخاصة  ار با صيانة وتصليح ا

برسو السفن والقوارب
Q3

66
مناقصة زمنية لزراعة أشجار القرم في مملكة 

البحرين
مناقصة زمنية لزراعة أشجار القرم في مملكة 

Q2البحرين

رياف الصناعية67 وع ا رياف الصناعيةم وع ا Q3م

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

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 

فة. مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المت

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.


