
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

1
خدمة التدقيق الداخلي وتقرير المخاطر لمدة سنتين 

2023-2024
توفير خدمة التدقيق الداخلي إضافة لتقرير 

المخاطر لمدة سنتين 2024-2023
Q1

صيانة آ��ت التصوير والطابعات2
توفير عقد خدمة صيانة ����ت الطباعة والتصوير 

الكبيرة والصغيرة يشمل الصيانة الدورية 
والتصليح واستبدال القطع ا��سته��كية

Q3

3
ترقية الحضور وا��ن��اف  

AI Face Recognition
عن طريق استخدام أنظمة الذكاء ا��صطناعي

ترقية الحضور وا��ن��اف  
AI Face Recognition

 باستخدام أنظمة الذكاء ا��صطناعي
Q4

نظام المراس��ت ا��لكترونية4
نظام لحفظ وأرشفة المراس��ت ل��مانة العامة 

وإمكانية المتابعة ومعرفة الحالة ا��نية للمراس��ت 
وا��سنادات المبا��ة الكترونياً

Q4

Q2صيانة مباني المجلس  لمدة سنيتنالصيانة العامة لمباني المجلس5

توفير ايدي عاملة6
توفير ايدي عاملة لنقل ا��ثاث وتفكيك وربط 

طاو��ت ا��جتماعات بالقاعات
Q3

صيانة المسطحات الخ��اء الداخلية والخارجية7
تقديم مختلف أنواع العناية والرعاية بالمزروعات  

وا��شجار والنباتات الداخلية والخارجية  
والمسطحات الخ��اء

Q2

Q2استبدال ا��جهزة القديمة للموظفين مع ملحقاتهاتوفير أجهزة  لوحية (iPad) للموظفين وملحقاته8

9
م��وع تطوير غرفة المزودات  (تجديد الخوادم  - 

(HCI Revamp
استبدال ا��جهزة القديمة نظرا لقدم ا��جهزة 

الحالية
Q2

مجلس النواب

Nuwab Council

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

