
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
م��وع توفير منصة لتطوير برمجيات الكود 

المنخفض

توفير البرمجيات والتراخيص والدعم الفني 
المطلوب لتطوير المرحلة ا��ولى من ا��نظمة 

على منصة الكود المنخفض
Q2

Q1تدشين المرحلة ا��ولى من م��وع الهوية الرقميةم��وع  الهوية الرقمية2

Q2ترقية البنية التحتية لنظام السجل السكانيم��وع ترقية البنية التحتية للسجل السكاني3

Crownix ERS + Designer LicenseQ2تراخيص لعرض و انشاء تقارير نظام سج��ت4

5Planning And Benayat resources
Planning And Benayat resources 

outsourcing
Q1

6AWS Migration for GIS systemsAWS Migration for GIS systemsQ1

7Wayleave System development
Wayleave, Planning, GSN System 

development
Q1

8Laptop resources for Planning/Benayat
Laptop resource purchase for Planning and 

Benayat Project
Q1

9Laptop resources for wayleave
Laptop resources purchase for wayleave 

project
Q1

10Laptops  for GIS directorate resources
Laptop resources for GIS directorate 

resources
Q1

11BIM ProjectBIM Data developmentQ2

تطوير أنظمة ا��من الفيزيائي12
رة  القيام بتوفير أجهزة ا��من الفيزيائي ��دا

ص��حيات الدخول والحضور وا��ن��اف في كافة 
فروع الهيئة

Q1

13
تطوير أنظمة ا��من الفيزيائي للكاميرات ا��منية 

للمراقبة

توفير نظام حديث لكاميرات المراقبة واستبدال 
الكاميرات بكامرات أعلى وضوح وأعلى دقه 

وربطهم  بنظام موحد في كافة الفروع الخاصة 
بالهيئة

Q2

خدمات الطباعة المركزية14
 Print توفير طابعات مركزية في كافة فروع الهيئة

as a Service
Q1

15
تطوير نظام ا��ع��نات في المراكز الخدمية وفروع 

الهيئة

توفير نظام ا��ع��نات في المراكز الخدمية التابعة 
لبطاقة الهوية وبعض مباني الهيئة لعرض 
الخدمات وا��نجازات وطرق الحصول على 

الخدمات ا��لكترونية للجهمور

Q1

تجديد مركز بيانات الجفير16

عدم إمكانية التوسع في هذه الغرف ��ستضافة 
ا��جهزة والمشاريع الجديدة حيث تحتاج الغرف 
للتجديد وفق المواصفات والتجهيزات الحديثة 

��مكانية التوسع المطلوب

Q2

هيئة المعلومات والحكومة ا��لكترونية

Information and e Government Authority



تقديم خدمات تخصصية لمراكز البيانات17

حاجة مجموعة مراكز البيانات ا����اف والتشغيل 
المتخصص لمراكز البيانات وفق أفضل المعايير 

خصوصا في مرحلة التجديد لبناء ا��سس 
السليمة لمراكز البيانات مما يوفر على الهيئة في 
التكلفة التشغيلية على المدى البعيد إضافة إلى 
حماية مراكز البيانات من المخاطر المحتملة في 

موقع غاية في الحساسية وا��همية

Q1

نظام الشاشات الحائطية لمراقبة النظم18

حاجة قسم مراقبة النظم الحكومية ��ستخدام 
نظام شاشات حائطية متخصصة لمراقبة الشبكة 

والنظم الحكومية لتقنية المعلومات تلبي 
احتياجات المراقبة والدعم الفني المطلوب من 

قبل القسم لهذه الشبكة والنظم الحساسة

Q1

مولد كهربائي خاص بمركز بيانات الجفير19

حاجة مرا كز البيانات لسعة كهربائية من سعة 
المولد الحالي والذي يعمل منذ أكثر من 30 سنة 
إضافة إلى زيادة تكلفة صيانته وصعوبة الحصول 

على قطع الغيار الخاصة به مما يزيد من 
احتمالية المخاطر المترتبة على الوضع الحالي 

في هذا الموقع الهام والحساس

Q2

20
 CISCO SMARTNET NETWORK EQUIPMENTS  

support
تزويد دعم ��جهزة سيسكو التي يتم استخدامها 

حاليا
Q3

21
تنظيم منتدى البحرين الدولي للحكومة ا��لكترونية  

ومعرض البحرين لتقنية المعلومات 2023

التعاقد مع ��كة لتوفير احتياجات  منتدى 
البحرين الدولي للحكومة ا��لكترونية  ومعرض 
البحرين لتقنية المعلومات 2023 وكل ما يتعلق 
بالمتندى والمعرض من بناء المنصة الرئيسية، 

ومعدات الصوتيات وا��ضاءات، وشاشات العرض 
المختلفة،  ومختلف ا��ع��نات والمواد التسويقية 
المطبوعة وا��لكترونية ومنصات العرض وغيرها

Q1

22
إنتاج الفيديو المؤس�� ��نجازات ومشاريع هيئة 
المعلومات والحكومة ا��لكترونية / استراتيجية 

ا��قتصاد الرقمي لمملكة البحرين

تسليط الضوء على أبرز إنجازات ومشاريع هيئة 
المعلومات والحكومة ا��لكترونية / استراتيجية 

ا��قتصاد الرقمي لمملكة البحرين وذلك لعرضه 
في افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة 

ا��لكترونية وجميع المشاركات في المؤتمرات 
والفعاليات الدولية

Q1

23
تغيير شعارات هيئة المعلومات والحكومة 

ا��لكترونية على مختلف المباني
Q2تعاقد جديد

24Digital Transformation Sector Resources Project (21 
Resources)

توفير موارد ب��ية خارجية لقطاع التحول 
ا��لكتروني

Q1

مشاريع متنوعة - قاعات ا��جتماعات25
 تجديد غرف ا��جتماعات (غرفتين) في مبنى	

  .الجفير  ومبنى مدينة عي��
	

Q2

م��وع إعادة تأهيل مبنى الجفير26
صيانة شاملة لمباني ومرافق الجفير وتأهيلها  
واستكمال المتطلبات ا��ساسية للموظفين 

لتوفير بيئة عمل مناسبة .
Q2



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

