
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
م��وع تركيب هوائيات

 جديدة  لبرج ا��رسال بمبنى 13
 تبديل الهاوئيات القديمة بهوائيات جديدة 

FM  لمنظومة البث
Q3

2
 م��وع القرية التراثية

(المرحلة الثانية)
تطوير مرافق القرية التراثية واستحداث مرافق 

جديدة فيها
Q3

3
رة شؤون  م��وع استبدال إضاءة سور مجمع وزا

ا��ع��م
رة شؤون  م��وع استبدال إضاءة سور مجمع وزا

ا��ع��م
Q3

4
رة لت��يف  م��وع تهيئة البنية التحتية في الوزا

مياه ا��مطار
رة لت��يف مياه   تهيئة البنية التحتية في الوزا

ا��مطار
Q4

5
م��وع تطوير واستبدال شبكة المياه التابعة 

رة شؤون ا��ع��م لخدمات البنية التحتية بمجمع وزا
تحديث و استبدال شبكة المياه التابعة لخدمات 

رة شؤون ا��ع��م البنية التحتية بمجمع وزا
Q4

Q3إنشاء مبنى مع المرافق وبرج ل��رسالإنشاء موقع ا��رسال في درة البحرين6

7
إعادة تهيئة مكاتب الموظفين 

رة شؤون ا��ع��م في وزا
إعادة تهيئة مكاتب الموظفين 

رة شؤون ا��ع��م في وزا
Q2

Q3ا��رشيف الوطني ل��ع��ما��رشيف الوطني ل��ع��م8

9
م��وع  توفير ا��حتياجات الفنية  ال��ورية لمختلف 

رة اقسام ا��دا

��اء  تجهيزات جديدة ��ستبدال بعض ا��جهزة 
القديمة التالفة او التي �� تعمل بشكل جيد و 

التي تاثر بشكل مبا�� في عمليات البث
Q4

10
توفير خدمات الدعم الفني والصيانة لهوائيات وابراج 

ا��رسال

توفير الصيانة والدعم الفني المطلوب ��براج 
ا��رسال والهوائيات الخاصة بالبث ا��ذاعي 

والتلفزيوني
Q3

11
     توفير خدمات الصيانة السنوية ��جهزة التخزين 

رة شئون  الكهربائي (UPS) والمولدات الكهربائية بوزا
ا��ع��م

     توفير خدمات الصيانة السنوية ��جهزة 
التخزين الكهربائي (UPS) والمولدات الكهربائية 

رة شئون ا��ع��م بوزا
Q3

رة شئون ا��ع��م وزا

Ministry of Information Affairs

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

