
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

جائزة البحرين للسياحة 12023
رة واقتراح أفكار  تبحث الهيئة عن ��كات ��دا
إبداعية بناءاً على ما هو مطلوب ، في طلب 

تقديم العروض
Q2

رة فعاليات مهرجان البحرينفعاليات مهرجان البحرين لسنة 22023 Q4تنظيم وإدا

3Social Media and Campaign ManagementSocial Media and Campaign ManagementQ2

رة المواقع ا��لكترونية وتطبيق الهواتف الذكية4 إدا
رة، تطوير وتنفيذ المحتوى والتصميم للمواقع  إدا
ا��لكترونية التابعة للهيئة وتطبيق الهواتف الذكية.

Q1

رة حسابات مواقع التواصل ا��جتماعي5 إدا
رة وتطوير محتوى ابداعي لحسابات مواقع  إدا

التواصل ا��جتماعي
Q1

حملة أعياد البحرين6
رة، تصميم وتنفيذ الحملة ا��بداعية للعيد  إدا

الوطني البحريني 2023
Q1

7

اعمال الصيانة الدورية لمبنى مركز البحرين الدولي 
للمعارض وأعمال صيانة المساحات المفتوحة 

 & Facility Management Hard للمبنى
 Landscape Services For Exhibition World

Bahrain

أعمال الصيانة الدورية ل��زمة لمبنى مركز 
البحرين الدولي للمعارض وأعمال صيانة 

المساحات المفتوحة حول المبنى لمدة 3 سنوات 
مع توفير الفنيين أثناء عمل المركز ( المبلغ لمدة  
 Cost of the Planned preventative (3 سنوات

 maintenance (PPM) and other
 maintenance works for Exhibition World

 Bahrain & the landscape services works for
 years as well as providing the required 3
technicians onsite (amount for 3 years)

Q1

8

رة منشئات مركز البحرين الدولي  برنامج ��دا
 Computer Aided Facilities للمعارض

 Management System for Exhibition World
Bahrain

التعاقد مع ��كة لتوفير برنامج رقمي للمساعدة 
رة مبنى مركز البحرين الدولي للمعارض،  في إدا

تنظيم أمور الصيانة الدورية وعمليات ا��ص��حات 
 Obtaining a .رة الموجودات في المبنى وإدا

 software to assist in managing the facility
 of Exhibition World Bahrain, the periodic

 maintenance, repair works and assets
management

Q1

9ISO Certification Consultant
Consultant and certifying body to obtain 

ISO certification
Q2

10Casual Staff and UshersCasual Staff and UshersQ1

11
Rigging, Audio Visuals, lighting, staging and 

draping
Rigging, Audio Visuals, lighting, staging 

and draping
Q1

12Commercial and Artwork Production
Production of artwork and artwork and 3D 

artwork for digital screens
Q1

13
Event hardware and software registration 

system
Self registration counters Q1

14Air CurtainsEntrance and loading dock air curtains Q1

هيئة البحرين للسياحة و المعارض

Bahrain Tourism and Exhibition Convention Authority



15Emergency Medical ServicesNurses and Ambulances for eventsQ2

16Operations of Waterfront/ beaches 
Providing Security servises for Bahrain Bay 

and Galali waterfront beach
Q2

17Operations of Waterfront/ beaches 
Providing Security servises for Bahrain Bay 

and Galali waterfront beach
Q2

18Operations of Waterfront/ beaches 
Providing landscaping servises for Bahrain 

Bay and Galali waterfront beach
Q2

19Operations of Waterfront/ beaches 
Providing General servises for Bahrain Bay 

and Galali waterfront beach
Q2

20Bab AlBahrain mallReplacing AC System Q2

21
TMS Support SLATMS Support SLA

Q1

22
OnDemand development ServicesOnDemand development Services

Q2

23
Revamping of eServices portalRevamping of eServices portal

Q3

24
Classification enhancementClassification enhancement

Q3

25Bahrain Bay Beach Plot C leasing Bahrain Bay Beach Plot C leasing Q3

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

