
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1

المناقصة المركزية لتوفير ا��ثاث المكتبي للجهات 
الحكومية

 Centralized tender to provide office furniture
for for government entities

توفير احتياجات الجهات الحكومية من ا��ثاث 
المكتبي (طاو��ت، الكرا��، خزانات، إلخ...) 

بأسعار ثابتة لكل صنف
Q2

2

المناقصة المركزية لتوفير الطابعات للجهات 
الحكومية

 Centralized tender to supply printers for
government entities

توفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة 
وخدمات الطابعات المكتبية بأسعار ومواصفات 

ثابتة
Q2

3

المناقصة المركزية لتوفير أجهزة الحواسيب المكتبية 
والمحمولة ومستلزماتها للجهات الحكومية

 Centralized tender to provide PCs, Laptops
and accessories for entities

توفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة 
الحواسيب المكتبية والمحمولة ومستلزماتها 

بأسعار ومواصفات موحدة
Q3

4
المناقصة المركزية ��ستئجار المركبات الحكومية

Centralized tender for Motor Vehicles Leasing
توفير المركبات للجهات الحكومية بأسعار استئجار 

موحدة لكل نوع
Q3

Ministry of Finance and National Economic

رة المالية وا��قتصاد الوطني وزا

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

