
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

صيانة مباني المجلس1
الصيانة الدورية للمباني أرقام(1، 2، 3، 4، 5، 6) 

لعامي 2023 - 2024
Q1

 تأهيل الدوار الرئي�� بالمجلس2
 تأهيل الدوار الرئي�� بالمجلس، بتغيير شكل 

الدوار، ووضع نافورات بداخله.
Q1

صيانة شاملة للمبنى رقم (6) الخشبي3
صيانة المبنى الخشبي رقم (6) وإعادة تأهيله، 

مع مراعاة مقتضيات الصحة والس��مة
Q1

صيانة عوازل المياه للمباني4
صيانة عوازل المياه لجميع مباني المجلس مبنى 

اللجان ومبنى المستشارين
Q1

Q3استبدال الخوادم وسعة التخزيناستبدال الخوادم وسعة التخزين5

منظومة العمل الت��يعي6
أعادة بناء نظام المتابعه العام الداخلي بنظام 

حديث بتقنيات حديثة تتناسب وتتوحد مع 
مستوى  نضج التحول الرقمي لبقية ا��نظمة

Q2

7
تطبيق المحلل الموضوعي في الفضاء الرقمي

 باستخدام تقنيات الذكاء ا��صطناعي في التحليل

نظام يرصد ويحلل بطريقة ذكية ومبتكرة جميع 
المواضيع وا��خبار والمقا��ت التي تهم او تحت 
دراسة المجلس سواء كانت مطروحة أو التي 
ستطرح مستقب�� او في بداية كل دور أو بعد 

انتهاء الجلسة، ويحلل نسبة الرضا او ا��يجابية لدى 
الرأي العام

Q2

م��وع ��دوات البحث وتحويل الصورة لنص8

تحويل الوثائق المصورة الغير قابله للبحث ��نها 
ره عن صور والمستلمة من جهات خارجيه  عبا

لملفات قابله للبحث والنسخ واللصق والحفظ في 
قاعدة بيانات خاصه بها

Q2

تجهيز قاعة اجتماعات جديدة ومتطورة9
تجهيز قاعة اجتماعات جديدة ومتطورة في مبنى 

رقم ٥، بأنظمة صوتية ومرئية ل��جتماعات 
والمناسبات

Q3

10
تطوير وصيانة أدوات وأجهزة أنظمة الصوت 

والعرض في قاعات اللجان وا��جتماعات والتدريب 
ومجالس الضيافة

Q3إعادة تجديد ا��جهزة و ا��نظمة في قاعات اللجان

رة الشبكة وا��تصا��ت11 تعاقد لخدمات هندسة وإدا
رة الشبكة وا��تصا��ت  تعاقد لخدمات هندسة وإدا

لمدة سنتين
Q2

تعاقد لخدمات الصيانة للشبكة وا��تصا��ت12
تعاقد لخدمات الصيانة للشبكة وا��تصا��ت لمدة 

سنتين
Q2

صيانة البوابة ال��قية13
إعادة هندسة وبناء البوابة ال��قية، لتكون 

مشابهة للبوابة الرئيسية.
Q2

تحديث لوحة مسمى المجلس14
تحديث اللوحة ا��ع��نية المحادية للبوابة الرئيسية 

لتصبح لوحة الكترونية.
Q2

تأهيل المنور بالمبنى الرئي��15
إعادة تأهيل المنور بالمبنى الرئي�� المحادي 

لمكتب سعادة ا��مين العام
Q2

Q2تهيئة مبنى مجاور للبوابة ال��قية للبريد والبدالةتهيئة مبنى صغير للبريد والبدالة16

أنظمة المراقبة ا��منية17
نظام من ��كة خارجية يراقب خوادم المجلس 

��ي دخول غير م��ح او محاولة اختراق لمدة سنة
Q3

مجلس الشورى

Shura Council



18
ادماج تقنيات الذكاء ا��صطناعي في بناء وعرض 

التقرير السنوي لج��لة الملك

استخدام أدوات الذكاء ا��صطناعي في استخراج 
التقرير السنوي من حيث التحليل والتوقع 

والعرض المميز
Q3

19
تعاقد لتوفير خدمة دعم فني

��جهزة المجلس ومرفقاتها
توفير موظف من ��كة خارجية لمساعدة فريق 

الدعم الفني والتقني
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.
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