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المؤسسة العامة للموانئ - المؤسسة العامة  للموانىء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تحديث شبكات إطفاء الحريق والهاتف والصرف الصحي االسم١
منطقة جازانالموقعوتصريف مياه األمطار لميناء جازان

إعادة تأهيل جميع الشبكات بالميناء وإعادتها لوضعها وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطبيعي

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مباني إدارية وأمنية لميناء جدة األسالمياالسم٢

وصف موجز
إنشاء مجمع اإلدارات األمنية األربع ادوار ومبنى إداري ملحق 

لمبنى إدارة الميناء ومبنى إلدارة المحطات وصالة ترانزيت 
ومبنى للدفاع المدني ومظالت سيارات

المباني واإلنشاءاتطبيعته

توسعة الطريق رقم (٨) واستكمال تحديث المرافق والتجهيزاتاالسم٣
منطقة مكة المكرمةالموقعلميناء جدة األسالمي

وصف موجز
توسعة طريق رقم (٨) ليصبح ذو اتجاهين واستكمال تحديث 
شبكة مكافحة الحريق واإلنذار وسفلتة ورصف اماكن متفرقة 

بالميناء
المباني واإلنشاءاتطبيعته

تحديث األرصفة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (المرحلة االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعالثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجديد أرصفة ميناء الدمام وتوسعة رصيف ميناء رأس تنورةوصف موجز

تطوير منطقة المستودعات المساندة لميناء الملك عبدالعزيز االسم٥
المنطقة الشرقيةالموقعبالدمام

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيز منطقة المستودعات بالخدمات المطلوبةوصف موجز

توسعة وتطوير المرافق والبنية األساسية لميناء الملك عبدالعزيز االسم٦
المنطقة الشرقيةالموقعبالدمام

تحديث وتطوير البنية التحتية لمواكبة الخطة للتوسعة الميناء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالشركات العاملة به

االسم٧
إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وتجديد مبنى اإلدارة 

وتحسين وتطوير الوحدات السكنية ومرافقها لميناء الجبيل 
التجاري

المنطقة الشرقيةالموقع

وصف موجز

صيانة وترميم وتجديد المبنى اإلداري ومرافقه وإعادة تأهيل 
الوحدات السكنية مع خدمات البنية التحتية للمجمع السكني 

وتأهيل محطات وإنشاء شبكات للصرف الصحي مع شبكة 
صرف مدينة الجبيل

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعأعمال تعميق حوض الدوران الغربي لميناء الجبيل التجارياالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتعميق الحوض المالحي امام أرصفة سفن الحاوياتوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء رصيف رقم ( ١٠ ) بميناء الملك فهد بينيع الصناعياالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتوفير البنية التحتية لمحطة متعددة األغراضوصف موجز

أعادة تأهيل البنية التحتية بميناء الملك فهد بينبع الصناعي ( االسم١٠
منطقة المدينة المنورةالموقعالممر المالحي )

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأهيل وتنظيف مداخل الميناء الشمالية والجنوبيةوصف موجز

االسم١١
تحديث شبكات إطفاء الحريق والصرف الصحي وتصريف مياه

اإلمطار والهاتف والري وسفلتة وإنارة لميناء ضباء (المرحلة 
الثانية )

منطقة تبوكالموقع

وصف موجز
تحسين مدخل الميناء والشوارع الداخلية وعمل شبكة بالميناء 

وسفلتة وإنارة المنطقة الجنوبية بالميناء وعمل طريق مزدوج 
وحماية مبنى اإلدارة الجديد وتوسعة الشبكات الحالية

المباني واإلنشاءاتطبيعته

االسم١٢
إنشاء المنطقة التشغيلية المساندة لرصيف مناولة المواد السائبة

وتعميق وتدعيم األرصفة البحرية أرقام (٥-٦-٧) لميناء ينبع 
التجاري

المنطقة الشرقيةالموقع

زيادة العمق أمام األرصفة أرقام ( ٥-٦-٧) وإنشاء ساحة لتشغيلوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهرصيف مناولة المواد السائبة

إنشاء شبكتي الحريق والصرف الصحي ومضخات شبكة المياه االسم١٣
المنطقة الشرقيةالموقعلميناء الجبيل الصناعي

إستبدال شبكة الحريق وإستبدال شبكة مياه الشرب وإستبدال وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمضخات شبكة المياه

إعادة تأهيل المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية وإستبدال االسم١٤
المنطقة الشرقيةالموقعكامل الكابالت الورقية لميناء الجبيل الصناعي

إعادة تأهيل المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية وتجديد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهشبكات الكابالت الحالية


