
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
تبديل الكاميرات و البوابات ا��لية ونظام فتح 
البوابات ا��لي في منطقة البحرين العالمية 
(BBIC) و مباني الحاضنات (BIIP) ل��ستثمار

استبدال النظام ا��مني في المنطقة (الكاميرات 
ا��منية + بوابات الدخول و نظام الفتح ا��لي) في 
منطقة البحرين العالمية ل��ستثمار (BIIP) ومباني 
رجال ا��عمال في مدينة سلمان الصناعية - الحد

Q2

خدمات  الطوارئ للمناطق الصناعية2
تقديم خدمات التنظيف و الطوارئ للمناطق 

الصناعية
Q2

تسويق حاضنات ا��عمال3
تسويق حاضنات ا��عمال عن طريق عمل هوية 

مؤسسية و تسويق الحاضنات
Q4

4
توفير الحراسات ا��منية في منطقة البحرين العالمية 

ل��ستثمار

توفير خدمات الحراسات ا��منية في منطقة 
البحرين العالمية ل��ستثمار والمناطق الصناعية 

رة رة الصناعة والتجا التابعة لوزا
Q2

تطوير الخدمات ا��لكترونية ��نظمة الملكية الصناعية5
تجديد عقد صيانة انظمة الملكية الصناعية 

وتطوير الخدمات ا��لكترونية
Q2

تطوير أمن المعلومات6
تطوير الجاهزية ا��منية لتقنية المعلومات التابعة 

رة رة الصناعة والتجا لوزا
Q4

Q3فرن تجفين العينات cupellation Furnace��اء فرن تجفين عينات المعادن الثمينة7

تجهيزات ومعدات لمختبر الضغط8
ميزان ضغط هيدروليكي (هوائي) 20 -2000ملي 

بار
Q3

Q3جهازي دمغ مصوغات بتقنية الليزر مع ملحقاتهما��اء جهازين دمغ مصوغات ليزر9

Q4جهاز فحص معادن ثمينة Xray��اء جهاز فحص معادن الثمينة10

��اء وفحص واختبار العينات11
��اء العينات من السوق المحلي والتعاقد مع 

مختبر معتمد ��جراء الفحص وا��ختبار
TBA

تجهيزات ومعدات لمختبر الضغط12
ميزان ضغط هيدروليكي (هوائي) 20 -2000ملي 

بار
Q3

رة رة الصناعة والتجا وزا

Ministry of Industry and Commerce 

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

