
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
م��وع بناء مركز استقبال الوافدين في فرع الهيئة 

بمبنى سترة وإزالة الخيمة الحالية للمركز

 عمل خارطة تصميم لمبنى استقبال الوافدين 
وخطة لتنفيذ عملية البناء، وا����اف على تنفيذ 
بناء التصميم وا��عمال ذات الصلة،  با��ضافة 

الى إزالة الخيمة الحالية لمركز الوافدين

Q4

2
م��وع تجديد شعار هيئة تنظيم سوق العمل 
لواجهة المبني الرئي�� للهيئة وجميع فروعها

 تصميم شعار جديد لهيئة تنظيم سوق العمل 
وا����اف على عملية إزالة الشعارات الداخلية 
والخارجية القديمة في مبنى الهيئة الرئي�� 

والفروع واستبدالها بالشعارات الجديدة

Q3

رة التفتيش بالهيئة3 توفير الزي الرسمي لموظفي إدا
رة التفتيش  توفير الزي الرسمي لموظفي إدا

بالهيئة
Q3

 توريد أيدي عاملة4
توفير 5 موظفي استقبال و 5 موظفي مدخلي 
بيانات بيولوجية و 10  موظفي خدمات عم��ء 

ومترجمين.
Q2

هيئة تنظيم سوق العمل

Labour Market Regulatory Authority

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

