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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - االدارة العامة لمشروع ينبع  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وحدات سكنية - المرحلة الرابعةاالسم١

وصف موجز

تضمن نطاق العمل اعمال المشتريات والتوريد والتشييد لعدد 
(٣٠٠) وحدة سكنية عامة بحي النخيل (٦) وتتضمن إعداد 

الموقع واالعمال المعمارية واالنشائية والميكانيكية والكهربائية
والسباكة وانظمة االتصاالت ، واعمال تكييف الهواء والتهوية 

وانذار الحريق ومواقف السيارات واعمال التشجير والري .			

المباني واإلنشاءاتطبيعته

توسعة مركز الهيئة الملكية الطبي والعيادات الصحية المرحلة االسم٢
منطقة المدينة المنورةالموقعالثانية

وصف موجز

يتضمن نطاق العمل عل اعمال المشتريات والتوريد والتشييد 
لتوسعة المركز الطبي للهيئة الملكية وعيادات االسنان واعداد 

الموقع واالعمال المعمارية واالنشائية  والميكانيكية 
والكهربائية والسباكة وانظمة االتصاالت ، واعمال تكييف 

الهواء والتهوية وانذار الحريق ومواقف السيارات واعمال 
التشجير والري			

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تطوير وتجهيز االراضي الصناعية لينبع ٢ المرحلة االولى االسم٣
منطقة المدينة المنورةالموقعالجزء الثاني

وصف موجز

يشتمل نطاق العمل على اعمال المشتريات والتوريد والتشييد 
لتطوير المردم الصحي وكذلك تطوير الصناعية الجديدة شرق 

طريق الملك عبدالعزيز C٢ ، C١  تشمل االعمال االنشائية 
والميكانيكية والكهربائية واعمال دك التربة وانشاء الطرق 

واالنارة واالرصفة والسفلتة وانظمة االتصاالت وخدمات 
تصريف مياه الصرف الصحي ومياه االمطار والسيول . 			

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتطوير مرافق عامةاالسم٤

وصف موجز

يتضمن نطاق العمل توفير جميع الخدمات الهندسية والتصاميم 
والدراسات والمشتريات واعمال التشييد والتركيب والفحص 

وتجهيزات التشغيل الالزمة إلنشاء مرافق عامة متعددة ألغراض
والتي تشمل انشاء عدد (٤) مساجد وجمعه وحدائق عامة 

ومراكز ترفيه			

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتحسين نظام شبكة المنافع بينبع ٢ المرحلة االولىاالسم٥

وصف موجز

يتضمن نطاق العمل توفير جميع الخدمات الهندسية والتصاميم 
والدراسات والمشتريات واعمال التشييد والتركيب والفحص 

وتجهيزات التشغيل الالزمة  والتي تشمل ١/ تحسين نظام 
الطاقة الكهربائية - المرحلة االولى بالمنطقة الصناعية الجديدة

عن طرق إنشاء ابراج لنقل الطاقة الكهربائية ٢/ انشاء نظام 

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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معلومات المشروعم

توزيع مياه البحر بينبع ٢ 			

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء الطرق وخدمات المنافع بالمنطقة السكنية لينبع ٢االسم٦

وصف موجز

يتضمن نطاق العمل توفير خدمات المشتريات وتشييد االراضي 
بالمنطقة السكنية الجديدة غرب طريق الملك عبدالعزيز وتشمل
االعمال االنشائية وتنفيذ اعمال التسوية المبدئية لموقع الطرق 

الفرعية وتقسيم االراضي السكنية الجديدة ويشمل اعمال 
تحليل التربة وخطة التسوية المبدئية وضبط عالمات الحدود 

المساحية وتحديد حرم الطريق والراصف االفقي والمقاطع 
الجانبية لجسم الطريق ومخطط قنوات التصريف ومقاطعها 

الجانبية ونقاط عبور المنافع والطرق وشبكة تصريف مياه 
السيول واالمطار 			

المباني واإلنشاءاتطبيعته


