
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

Q1توفير خدمة المواص��ت الداخلية للطلبةتوفير خدمة المواص��ت الداخلية للطلبة1

Q1توريد كتب دراسية لكلية البحرين للمعلمينتوريد كتب دراسية لكلية البحرين للمعلمين2

Q1صيانة وتنظيف مسابح الجامعةصيانة وتنظيف مسابح الجامعة3

4
مناقصة لتوريد ايدي عاملة للقيام با��عمال 

الكهروميكانيكية والسباكة في جامعة البحرين
مناقصة لتوريد ايدي عاملة للقيام با��عمال 

الكهروميكانيكية والسباكة في جامعة البحرين
Q1

5
توريد اجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمول لجامعة 

البحرين
توريد اجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمول لجامعة 

البحرين
Q1

Q2التأمين الصحي لسعادة الرئيسةالتأمين الصحي لسعادة الرئيسة6

7
DIGITAL CAMPUS SOLUTIONSIS ANNUAL 

SUPPORT SERVICES RENEWAL             
DIGITAL CAMPUS SOLUTIONSIS ANNUAL 
SUPPORT SERVICES RENEWAL                    

Q2

Q2استئجار آلة التصويراستئجار آلة التصوير8

Q2مزايدة بيع الخردة والمفقوداتمزايدة بيع الخردة والمفقودات9

Q2مستخدمي مكتبمستخدمي مكتب10

Q2خدمة توفير ممرضين وأطباءخدمة توفير ممرضين واطباء11

Q3توفير 2 فني أمن معلوماتتوفير 2 فني أمن معلومات12

13Fire Wall Fire Wall Q1

Q1توفير تراخيص برنامج مايكروسوفتتوفير تراخيص برنامج مايكروسوفت14

  توفير خدمات التنظيف في كلية البحرين للمعلمين15
  توفير خدمات التنظيف في كلية البحرين 

للمعلمين
Q2

Q2اسئجار ا��ت ناسخة لجامعة البحرين استئجار ا��ت ناسخة لجامعة البحرين16

17
صيانة اجهزة ا��نذار وطفايات الحريق ومخارج 

الطوارئ
صيانة اجهزة ا��نذار وطفايات الحريق ومخارج 

الطوارئ
Q1

18Course Evaluation and Institutional SurveysCourse Evaluation and Institutional SurveysQ1

Q2صيانة مبنى 33 بمدينة عي�� صيانة مبني 33 بمدينة عي��19

Q3��اء اثاث للفلل��اء اثاث للفلل20

21AWS Cloud Infrastructure Professional Service
AWS Cloud Infrastructure Professional 

Service
Q3

جامعة البحرين
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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

