
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
رة شؤون الشباب  توفير خدمات الحراسة لوزا

والرياضة ومنشآتها

توفير خدمات الحراسة الشاملة والمتميزة لضمان 
المحافظة على المواقع والممتلكات من التعرض 

للتخريب وال��قة والحوادث
Q2

ر�اضية جديدة بنادي بوري2 إ�شاء صالة 
ر�اضية مقاس 25x48 م�� مع  روع إ�شاء صالة  �شمل املش

رافق  وا��دمات الالزمة. امل
Q2

ر�ة3 ر�اضات البح ر��� لل إ�شاء االتحاد البح

ر�ة, مجلس,  روع ع��, قاعة استقبال, م�اتب إدا �شمل املش

ر��, مساحات  رافق ال��ية, مق�� خا رف التبديل مع امل غ

ر�اضات  زمات ال رب ومستل وا ر�� للق زن خا راء, مخ خض

ر�ة. البح

Q2

إ�شاء مجلس لقدامى الالعب�ن4

روع ع�� إ�شاء مجلس لقدامى الالعب�ن, والذي  �شمل مش

سيحتوي ع�� صالة مجلس �سع لسبع�ن ��ص, مكتب 

رات. واقف للسيا رافق ��ية ومطابخ), م ري, خدمات (م إدا

Q2

ر�ا���5 وال ر�ار الثقا��  إ�شاء مقر لنادي با

ر�ار, والذي سيحتوي ع��  روع ع�� مقر لنادي با �شمل املش

قاعة استقبال, صالة ألعاب قتالية, صالة ت�س, صالة لياقة 

راض, م�اتب  ألغ رافق ال��ية, صالة متعددة ا بدنية مع امل

واقف  راء, م رافق ��ية وخدمات, مساحات خض ر�ة, م إدا

رات. للسيا

Q3

تطو�ر استاد النادي األه��6

رف  ز�ادة غ روع ع��, إ�شاء مبا�ي جديدة ل �شمل نطاق املش

�غي�� املال�س, أعمال تطو�ر وصيانة املب�� ا��ا��, إ�شاء 

رجات ل��مهور, إضافة شاشة للنتائج. مد

Q2

ركز تمك�ن شباب  سلماباد7 إ�شاء م

والذي يت�ون من قاعة استقبال, صالة  ركز شبا�ي  إ�شاء م

رافق ��ية وخدمات,  ر�ة., م راض, م�اتب إدا ألغ متعددة ا

واقف  راء, م راض, مساحات خض ألغ ملعب متعدد ا

رات. للسيا

Q2

ر�ا���8 وال إ�شاء مقر لنادي العكر الثقا�� 

�شمل نطاق العمل إ�شاء مقر لنادي العكر, والذي 

راض, صالة لياقة بدنية  ألغ سيحتوي ع�� صالة متعددة ا

رافق ��ية وخدمات,  ر�ة, م رافق ال��ية, م�اتب إدا مع امل

واقف  راء, م راض, مساحات خض ألغ ر�� متعدد ا ملعب خا

رات للسيا

Q2

ر�ف9 رج ومب�� خدمات �� نادي اتحاد ال تجديد مد
رج ومب�� خدمات �� نادي  �شمل نطاق العمل تجديد مد

ر�ف اتحاد ال
Q2

ركز شباب القادسية10 إعادة تأهيل م
روع ع��, أعمال تطو�ر وصيانة املب��  �شمل نطاق املش

ا��ا��,
Q2

11
رحلة  ر�ج امل روع مالعب الف تجديد عدد 7 مالعب ضمن مش

الثالثة

روع  �شمل نطاق العمل  تجديد عدد 7 مالعب ضمن مش

رحلة الثالثة ر�ج امل مالعب الف
Q2

رة القدم12 Q2صيانة العشب الطبي��صيانة النجيل الطبي�� ملالعب ك

رة شئون الشباب  وزا
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13
رة  رة قدم (5) بالعشب الصنا�� مل�شآت وزا تجديد مالعب ك

ر�اضة وال شئون الشباب 

رافق   اس�بدال العشب الصنا�� �عشب جديد ��تلف م

ر�اضة وال رة شئون الشباب  وزا
Q2

راء14 صيانة املسطحات ا��ض

راء التا�عة  ألعمال صيانة املسطحاات ا��ض زم��  عقد 

ر�ات  ر�ق احدى الش ر�اضة عن ط وال رة شؤون الشباب  وزا

ز���ا ال�شغيلية ورفع  املتخصصة وذلك ل��فاظ ع�� جاه

مستوى كفاء��ا وجود��ا.

Q4

15
رة  ر�اضية التا�عة لوزا ر�ع ال رك السباحة املشا عقد لصيانة ب

ر�اضة وال الشباب 
Q4التنظيف والصيانة الدور�ة

16
رة شئون  رافق وزا ر�ج املياه مل الس�ئجار صها زم��  التعاقد ال

ر�اضة وال الشباب 
رة القدم باملياه ر�ج مياه ل��و�د مالعب ك Q4اس�ئجار صه

17
رة شؤون  رات لوزا زم�� لتوف�� خدمات هندسية واس�شا عقد 

ر�اضة وال الشباب 
ر�ع Q2�عي�ن مهندس�ن بناًء ع�� طلبات املشا

رافق مدينة الشباب -الدي�ورمدينة الشباب 182023-2030 Q3تجه�� م

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

