
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

رة دوليًا1 حم��ت إبراز جهود الوزا
حم��ت إع��مية عبر منصات التواصل ا��جتماعي 

رة دوليًا و إنتاج أف��م تستعرض جهود الوزا
Q1

حم��ت إبراز إنجازات المملكة2
حم��ت إع��مية عبر منصات التواصل ا��جتماعي 
و إنتاج أف��م قصيرة تستعرض إنجازات المملكة 

في كافة المجا��ت
Q4

حم��ت إبراز العمل القنصلي3
حم��ت إع��مية عبر منصات التواصل ا��جتماعي 

و إنتاج أف��م قصيرة تبرز العمل القنصلي
Q2

حم��ت إبراز الكوادر الشابة4
حم��ت إع��مية عبر منصات التواصل ا��جتماعي 

و إنتاج أف��م قصيرة تبرز الكوادر الشابة
Q2

المطبوعات والمواد ا��ع��مية5
مطبوعات و مواد إع��مية تشمل جميع ا��نجازات 
رة الخارجية يتم إرسالها إلى  لمملكة البحرين و وزا

جميع البعثات فالخارج
Q3

اليوم الدبلوما�� (الحملة ا��ع��مية)6
التجهيزات ا��ع��مية لليوم الدبلوما�� وإنتاج فلم، 

واحملة ترويجية لليوم الدبلوما�� عبر منصات 
التواصل ا��جتماعي

Q3

طرح مناقصة الخدمات ا��ستشارية7
طرح مناقصة الخدمات ا��ستشارية وا��نشائية 

رة لمبنى الوزا
Q2

8
طرح مناقصة تجديد المجمع الدبلوما�� لمملكة 

البحرين في الرياض
طرح مناقصة الخدمات ا��ستشارية للمجمع 

الدبلوما�� لمملكة البحرين في الرياض
Q3

9
طرح مناقصة صيانة مقر البعثة وسكن رئيس البعثة 

في بروكسل
رة وسكن رئيس  طرح مناقصة صيانة مقر السفا

البعثة في بروكسل
Q2

10
طرح مناقصه الخدمات ا��نشائية لتجهيز  سكن 

القنصل في جدة
طرح مناقصه الخدمات ا��نشائية لتجهيز  سكن 

القنصل في جدة
Q2

طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية11
طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية لتجديد بعثة 

المملكة في القاهرة
Q2

طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية12
رة  طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية لتجديد سفا

المملكة في القاهرة
Q4

طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية13
طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية لتجديد بعثة 

المملكة في باريس
Q3

طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية14
رة  طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية لتجديد سفا

المملكة في باريس
Q4

طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية15
رة  طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية لتجديد سفا

المملكة في الرباط
Q3

طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية16
رة  طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية لتجديد سفا

المملكة في الرباط
Q4

طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية17
طرح مناقصة ا��عمال ا��ستشارية لتجهيز سكن 

السفير في برازيليا
Q2

طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية18
طرح مناقصة ا��عمال ا��نشائية لتجهيز مقر 

البعثة في برازيليا
Q4

رةطرح مناقصة الخدمات ا��نشائية19 Q2المخازن والمستودعات في مبنى الوزا

طرح مناقصة الخدمات ا��نشائية20
مبنى القضيبية (ا��رشيف ا��لكتروني - الشؤون 

ا��دارية)
Q1

Ministry of Foreign Affairs

رة الخارجية وزا



رة21 مقرات الوزا
تطوير الخدمات القنصلية (تجهيز مكاتب قطاع 

القنصلية والتصديقات)
Q1

Q4م��وع تطوير نظام الموارد الب��يةمشاريع نظم المعلومات22

رة23 Q3مبنى الهداية ب��زا - ا��كادميةمقرات الوزا

مشاريع نظم المعلومات24
-SD رة وا��من السيبراني م��وع تعزيز شبكة الوزا

WAN
Q3

Q2م��وع القنصلية ا��فتراضيةمشاريع نظم المعلومات25

رة Sharepointمشاريع نظم المعلومات26 Q3تطوير الصفحة الداخلية للوزا

مشاريع نظم المعلومات27
 Big Data م��وع تحليل البيانات وا��حصائيات

Analytics
Q3

Q4تطوير تطبيقات الهواتف الذكيةمشاريع نظم المعلومات28

IT- Communication Hardware MaiQ2صيانة أجهزة ا��تصا��ت29

Q2ترجمة ا��تفاقيات ومذكرات التفاهمالتعاقد مع مكتب الترجمة القانونية30

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.
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