
 

 

 

 

 2021عام: عطاءات وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لل
 

طريقة الشراء  المشتريات
 *المقترحة

التاريخ المتوقع 
للبدء بعملية 

 الشراء

التاريخ المتوقع 
نتهاء من لل 

 عملية الشراء
 2021-11 2021-9 عطاء أتمتة خدمات وزارة الزراعة
أتمتة خدمات دائرة قاضي 

 القضاة
 2021-11 2021-9 عطاء

أتمتة خدمات دائرة األراضي 
 والمساحة

 2021-10 2021-8 عطاء

تطوير نظام وخدمات صندوق 
 2021-10 2021-8 عطاء توفير البريد

أرشفة وثائق دائرة قاضي 
 القضاة

 2021-12 2021-10 عطاء

تطوير نظام إدارة المشاريع 
 والملفات

 2021-9 2021-7 تلزيم

 إلدارةعطاء خدمات استشارية 
لمشاريع الخاصة بدائرة ا

 ضريبة الدخل والمبيعات

 استدراج

 2021-6 2021-5 عروض

بناء موقع التعافي من الكوارث 
 لمنصة الربط البيني الحكومي

 2021-6 2021-4 تلزيم

بناء موقع التعافي من الكوارث 
لمنظومة إدارة هوية المستخدم 

IDM DR 
 2021-12 2021-10 عطاء 

DevOps and DC 

Automation 2021-11 2021-9 عطاء 
توسعة منصة الحوسبة 

السحابية الخاصة ببرنامج 
 الحكومة اإللكترونية

 2021-8 2021-6 عطاء



 

 

تحسينات على بوابة الحكومة 
 اإللكترونية

 2021-12 2021-11 عطاء

Data Warehouse 2021-7 2021-6 عطاء 
SGN Expansion and 

Backup Lines 2021-12 2021-10 عطاء 

NOC 2021-11 2021-9 عطاء 

Mail DR 2021-10 2021-8 عطاء 
نظام ارشفة لدائرة قاضي 

 القضاة
 2021-9 2021-7 عطاء

من أشراء خدمات فحص 
 المعلومات

 2021-9 2021-7 عطاء

 2021-9 2021-7 عطاء نظام حماية البريد االلكتروني
شراء برامج وأدوات لفحص 

 من المعلوماتأ
 

 2021-12 2021-10 عطاء

الدعم الفني والصيانة وتجديد 
الرخص لنظام تراسل لعام 

2021 
 2021-2 2021-1 تلزيم

للعام   RADتجديد رخص 
 2021-2 2021-2 عطاء 2021

لمدة  Vmwareتجديد رخص 
 سنوات 3

 2021-4 2021-3 عطاء

الدعم الفني والصيانة ألجهزة 
 HSM التشفير
2021-2023 

 2021-5 2021-4 تلزيم 

الدعم الفني والصيانة للخدمات 
المشتركة لبرنامج الحكومة 
االلكترونية المبنية على 
 تكنولوجيا مايكروسوفت

استدراج 
 عروض

3-2021 4-2021 



 

 

الدعم الفني والصيانة وتجديد 
الرخص لبوابة الحكومة 

 شهر 12االلكترونية 
 2021-7 2021-5 عطاء

الدعم الفني والصيانة ألجهزة 
 24ة االمنة الشبكة الحكوم

 شهرا
 2021-9 2021-7 عطاء

الدعم الفني والصيانة وتجديد 
الرخص لنظام الربط البيني 

 شهرا 24
 2021-12 2021-11 عطاء

إدارة وتشغيل مركز االتصال 
 الوطني

 2021-3 2021-2 عطاء

خدمات الرسائل القصيرة 
 للحكومة االلكترونية

 2021-4 2021-3 عطاء

د وتجديالدعم الفني والصيانة 
الرخص لنظام تراسل لعام 

2022 

 

  2021-12 تلزيم

للعام   RAD تجديد رخص
 2021-11 2021-10 عطاء 2022

 (Oracle) تجديد رخص
استدراج 
 عروض

4-2021 5-2021 

الدعم الفني وتجديد الرخص 
 (Nutanix) ألجهزة

 2021-7 2021-6 عطاء

 الدعم الفني والصيانة ألجهزة

EMC 2021-4 2021-3 عطاء 
 

عطاء تطوير معايير جاهزية 
الخدمات اإللكترونية وتطبيقات 

 الهاتف

 

 2021-6 2021-4 عطاء

 2021-11 2021-9 عطاء استبدال نظام ادارة المبنى

 2021-5 2021-4 عطاء استبدال نظام الحريق



 

 

تحديث نظام الكاميرات وزيادة 
 التغطية

 2021-9 2021-7 عطاء

تجديد عقد الصيانة الخاص 
 شبكة الهواتف الرقميةب

 2021-8 2021-6 عطاء

 2021-7 2021-5 عطاء شراء أجهزة حاسوب محمول
تطوير األداء المؤسسي 

والحصول على شهادة نظام 
ادارة الجودة األيزو 

وانشاء نظام  9001:2015
 الكتروني لنظام إدارة الجودة

 

 2021-9 2021-5 عطاء

 
 

 


