
تاريخ الطرح المخططالخدمة/اسم المشروع

2022ابريل خطوط الربط واالنترنت

2022ابريل 2022توفير االحتياجات التقنية 

2022ابريل تجديد الرخص

2022ابريل تطوير التواصل وصناعة التقارير المتخصصة

2022ابريل االستشارات االستراتيجية

2022ابريل تأسيس جوانب النمذجة والتدقيق

2022ابريل م لألساس النقدي واالستحقاق ونصف سنوي ألساس االستحقاق2022تدقيق ومراجعة القوائم المالية للهيئة لعام 

2022ابريل صيانة وتشغيل أنظمة االمن و السالمة

2022ابريل ميزانية التدريب- برنامج تعزيز قيم منشآت 

2022ابريل منصة أمن 

2022ابريل ميزانية التدريب- توجيه القادة

2022ابريل ترخيص المحتوى الريادي

2022اغسطس تقييم الحاضنات

2022اغسطس (الجزء السلوكي)سمة / بيانات بيان : الحصول عىل البيانات

2022اغسطس تشغيل مجمع الخبر

2022فبراير 1- خدمة الرسائل النصية

2022فبراير خدمات فنية واستشارية في اجراء االختبارات تقنية المعلومات

2022فبراير 2022خدمات فنية واستشارية في التحول الرقمية وقياسه 

2022فبراير التدريب الدولي

2022فبراير األدلة واألدوات المساعدة

2022فبراير 2022تشغيل حسابات منشآت في وسائل التواصل االجتماعي 

2022فبراير اتفاقية اطارية لحمالت الهوية ونشر ثقافة ريادة األعمال

2022فبراير الخدمات االستشارية في تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية

2022فبراير إنشاء مركز الوثائق والمحفوظات 

2022فبراير تقييم الثغرات األمنية وحالة األمن السيراني

إدارة البيانات الوطنية  2022فبراير المرحلة الثانية- اإلمتثال لمتطلبات مكتب 

2022فبراير توفير خدمة مدارة لمراقبة وادارة حوداث االمن السيبراني

2022فبراير 2022التأمين الطبي 

2022فبراير CIPSتأهيل وتطوير ادارة المشتريات والعقود للحصول شهادة  

2022فبراير ترجمة اوراق اتفاقيات و مذكرات تفاهم دولية

2022فبراير الفحص الطبي

ً 2022مارس أجهزة للموظفين المنظمين حديثا

2022مارس توفير حلول تقنية للعمل عن بعد

2022مارس MIT تسريع ريادة األعمال في المناطق بالتعاون مع 

إدارة الكوارث  2022مارس DRمركز 

إبداعية  2022مارس 2022خدمات وكالة 

إدارة المشاريع  2022مارس تشغيل نظام 

2022مارس تأهيل لشهادات اآليزو

2022مارس اشتراك في منصة لينكد ان

2022مارس المشاركة في مؤتمر الحج والعمرة

2022مارس محروقات لوسائط النقل

2022مارس 2021طباعة التقرير السنوي 

2022مارس ميزانية التدريب- تأهيل وتطوير منسوبي منشآت

2022مايو خدمات مهنية ألعمال الصيانة

2022مايو اعمال تطوير وتحسين بيئة العمل

2022مايو خدمات لوجستية لمكتب المحافظ

2022يناير إدارة المهام واالجتماعات

2022يناير  نظام الحضور و االنصراف الذكي

2022يناير استراتيجية مركز االمتياز التجاري



2022يناير المنصة الوطنية للتجارة اإللكترونية

2022يناير 2022المتسوق الخفي ورضا العمالء والصورة الذهنية 

2022يناير 2022تشغيل مركز اتصال عمالء منشآت 

2022يناير 1-2022اتفاقية اطارية الحتياجات الفعاليات 

2022يناير 2-2022اتفاقية اطارية الحتياجات الفعاليات 

2022يناير اتفاقية اطارية للحمالت اإلعالنية للمبادرات والمشاريع

2022يناير 2022االعالم الريادي 

2022يناير معسكرات الشركات الناشئة في مجمع ريادة االعمال بالخبر

2022يناير رخصة معجم أكسفورد

2022يناير رخص غارتنر

2022يناير خدمات البيانات من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2022يناير تحسينات واعمال أساسية- تركيب عازل حراري بالستيكي داخلي لواجهة المبنى الغربية 

2022يناير مشروع استبيان تقييم بيئة عمل منشآت

إدارة األداء الوظيفي  2022يناير ميزانية التدريب- برنامج 

2022يناير ميزانية التدريب- برنامج الظهور اإلعالمي 

2022يناير اتفاقية إطارية- مشروع رفع االندماج الوظيفي

2022يناير تحسينات واعمال أساسية- تحسين مكاتب الدور األرضي 

2022يناير استشارات وخدمات قانونيه

2022يوليو إدارة األجهزة المحمولة

2022يوليو التوقيع االلكتروني

2022يوليو تطوير استبيانات دورية شاملة لقياس سلوك قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

2022يوليو تشغيل مكتب البنية المؤسسية وتطوير أداة البنية المؤسسية 

2022يوليو التدريب حول المملكة

2022يوليو نموذج عمل مراكز الدعم 

2022يوليو المشاركة في ملتقى الصحة العالمي

2022يونيو مشروع تطوير الموقع اإللكتروني والمحتوى

2022يونيو 2022تشغيل منصة أوان اإلعالمية 

2022يونيو 2022خدمات تشغيل مراكز دعم المنشآت 

2022يونيو المرحلة الثانية- حلول آمن المعلومات 

2022يونيو 2022 (أطلس األعمال)تنفيذ الخطط التقنية في تطوير مبادرات البيانات 

2022يونيو قياس مستوى الوعي باألمن السيبراني

2022يونيو مستلزمات الموظفين واالجتماعات

2022يونيو 2022تقييم االكتواري لمنافع الموظفين لعام 

2022يونيو قرطاسية ومطبوعات

2022يونيو التدريب الجماعي

2022يونيو 2-خدمة الرسائل النصية

2022يونيو اصدار تأشيرات السفر وخدمات النقل

2022يونيو كاس العالم لريادة االعمال 

2022يونيو خارطة الطريق لتحفيز النمو و االستثمار في القطاع الصناعي


