
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

انشاء برج الرصد الجوي1

انشاء برج جديد للرصد الجوي بمواصفات حديثة 
لتلبية ا��حتياجات المتعلقة بمعلومات الطقس 

لحركة الم��حة الجوية وبا��خص في محيط مدرج 
المطار

Q2

 تطوير بوابة منطقة البحرين اللوجستية2
الخدمات الهندسية ا��ستشارية لم��وع تطوير 

بوابة منطقة البحرين اللوجستية
Q3

صيانة الع��مات ا��رشادية الم��حية البحرية المحلية3
صيانة الع��مات ا��رشادية الم��حية البحرية 

المحلية
Q2

Q2تكليف ��كة بطباعة ا��وراق الحكوميةطباعة ا��وراق الحكومية4

5
تطوير أنظمة البريد  ا��لكترونية ال��زمة لتحسين  

العمليات البريدية

تطوير نظام DPS حسب متطلبات  الجهات التي 
ترغب في التعاون مع البريد لتقديم خدماتها 
وربط أنظمتها  مع UPU (شئون الجوازات 

والجنسية وا��قامة، وجهاز المساحة والتسجيل 
العقاري، ..)

Q3

6
ا��ستعانة بالقطاع الخاص لتوفير بعض خدمات بريد 

البحرين (خدمة بريد البحرين المميزة)

التوريد الخارجي للخدمات البريدية ذات التكلفه 
العالية وتوفير خدمات بريدية بأسعار ومميزات 

تنافسيه بالتعاون مع القطاع الخاص
Q2

7
Refurbishment of AIM Operations & Briefing  

Office

توفير بيئة عمل مناسبة للموظفات العام��ت 
بنظام النوبات في مركز عمليات معلومات 

الطيران لتوفير أماكن خاصة بالموظفات مراعاة 
للخصوصية أثناء أداء الص��ة واستخدام دورات 

المياه

Q2

ر�ة للعقد القادم ل�شغ�ل حافالت النقل الجما��8 الخدمات االس�شا
تقديم الخدمات ا��ستشارية لتعيين مشغل جديد 
فور انتهاء عقد ا��متيار المبرم مع المشغل الحالي

Q2

رئ�س�ة للحافالت9 توسعة محطة المنامة ال

تصميم وتوسعة محطة المنامة الرئيسية بحسب 
ا��شتراطات والمواصفات المطلوبة لزيادة 
الطاقة ا��ستعيابية للمحطة وتقديم خدمات 

أفضل للمستخدمين

Q4

رحلة األو� 10 رة �الم رق المتأث ر�ة إلعادة تصم�م الط لخدمات االس�شا
و ال�ح��ن وع م�� من م��

رة بمسار مترو البحرين  دراسة الطرق المتأث
وإعادة تصميمها لتهيئة المسار بالكامل

Q2

تط��ر  ساحات إيواء للشاحنات11
طرح مزايدة لتطوير وتشغيل أرض الحد كساحات 

ايواء للشاحنات
Q4

12
رة تنفيذ المرحلة ا��ولى من الم��وع  خدمات إدا

(PMC)

تعيين ��كة لمتابعة ومراجعة أعمال المطور 
الرئي�� المنفذ لم��وع المرحلة ا��ولى من مترو 

البحرين
Q2

المقاولة الزمنية ل��عمال المدنية والصيانة13
تعيين مقاولين لجميع ا��عمال ا��نشائية والصيانة 

الخاصة بأصول النقل البري
Q2

توفير خدمات نقل جماعي تحت الطلب14
دراسة تنفيذ خدمة حاف��ت النقل الجماعي عند 

الطلب وتطبيق نموذج لدراسة هذه التجربة
Q2

15
توفير مسارات خاصة للمركبات ذات ا��شغال العالي 

على شبكة الطرق

اعداد التصاميم التفصيلية لشبكة المسارات 
الخاصة بالمركبات ذات ا��شغال العالي بعد 

ننتائج النموذج التجريبي
Q3

رة المواص��ت وا��تصا��ت وزا

Ministry of Transportation and Telecommunications



16
دراسة حقوق تسمية محطات المترو وتحديد ا��لية 

الخاصة بمملكة البحرين

تعيين استشاري لدراسة النموذج المناسب لمنح 
حقوق التسمية على محطات المترو وآلية 

التطبيق
Q2

17
توفير البنى التحتية الخاصة بمسار المركبات ذاتية 

القيادة
توفير البمى التحتية والمسارات الخاصة 

بالمركبات ذاتية القيادة في مملكة البحرين
Q2

18
الخدمات ا��ستشارية لشبكة سكة الحديد 

المستقبلية  في مملكة البحرين

دراسة شبكة سكة الحديد المستقبلية  في مملكة 
البحرين وتحديد المسارات المطلوبة بعد دراسة 

حجم الطلب والتطور القائم في المملكة
Q3

19
اصدار رخص تشغيل أنشطة النقل البري ولوحات 

المركبات والفحص الفني لجميع المركبات

تعيين ��كة مختصة بإصدار وطباعة وتركيب 
تراخيص النقل البري وإصدار وتركيب لوحات 
المركبات، با��ضافة إلى الفحص الفني لهذه 

المركبات والتأكد من استيفاء ال��وط

Q2

اعداد الخطة ا��ستراتيجية لقطاع النقل البري20
تعيين ��كة استشارية لوضع خطة استراتيجية 
متكاملة لقطاع النقل البري في مملكة البحرين

Q2

Q2تعيين مقاول لتطوير ساحة عسكرتطوير ساحة عسكر للشاحنات21

22Disaster Recovery Plan
Build or utilize IGA disaster recovery 
location as a backup for MTT services

Q4

23MTT Website RedesignRedesigning the MTT WebsiteQ4

24Improving MTT SecurityAssess vulnerabilities & secure themQ4

25Bahrain Post CCTVUpgrade CCTV system in post (additional 
cameras, additional backup tapes, unified system)Q2

رة26 � الوزا
رة �طا�عات جد�دة بنظام العقودتوف�� طا�عات �العقود لجميع م�ا�� Q3اس��دال طا�عات الوزا

27Enhancement for Post (Branches)
New requirements or enhancement to the post 

offices - as per the Excellence Award 
recommendation

Q4

28
تنظيم اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون 

الرقمي للعام 2023

تنظيم اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة 
التعاون الرقمي والذي تترأسه بمملكة البحرين 

للعام 2023 حيث يح�� ا��جتماع وفود برتبة وزراء 
ونواب رؤساء يصل عددهم إلى حوالي 200 زائر

Q2

29
HVAC Maintenance for MTT Facilities at Ports 

and Maritime Affairs and Postal Affairs

 HVAC Maintenance for MTT Facilities at 
Ports and Maritime Affairs and Postal 

Affairs (period of 3 years (1 Jan 2024 - 31 
Dec 2026).

Q3

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.


	خطة المناقصات

