
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

Q3تنظيم معرض ستي سكيب في البحرين 2023تنظيم معرض داخل البحرين1

Q1��اء أجهزة كمبيوتر��اء أجهزة كمبيوتر2

Q2��اء أجهزة كمبيوتر تخصصية عالية الكفاءة��اء أجهزة كمبيوتر تخصصية عالية الكفاءة3

4Office Setup - Constructions Office Setup - Constructions Q4

5Office Setup - FurnitureOffice Setup - FurnitureQ1

6Real estate valuation auditing  Real estate valuation auditing  Q2

7
Consultation Services for real estate strategic 
plan 2022-2026 and the national real estate 

plan

Consultation Services for real estate 
strategic plan 2022-2026 and the national 

real estate plan
Q3

8 Proptech Accelration Program Proptech Accelration ProgramQ2

9Complaints + violations SystemComplaints + violations SystemQ2

10
Bahrain Promotion Project in outside 

Participation
Bahrain Promotion Project in outside 

Participation
Q3

مؤسسة التنظيم العقاري

Real Estate Regulatory Authority

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

