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وزارة الدفاع والطيران - الهيئة العامة للطيران المدني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعتحديث نظام إرشاد ايقاف الطائرات اآللي بمطار الملك فهداالسم١

تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات األآلي إلستقبال الجيل وصف موجز
قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهالجديد من طائرات أير باص ٣٨٠ كبيرة الحجم

عقود عامةالموقعتوحيد التردد الكهربائي بمطار تبوكاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوحيد الذبذبات الكهربائية لشبكة الطاقة الكهربائية بالمطاروصف موجز

تأمين المعدات والتحسينات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز االسم٣
عقود عامةالموقعالدولي بجدة

لتحسين عمليات المطار مع مايلزم من معدات في صاالت وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالمطار لضمان السالمة واالمن

تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة االسم٤
عقود عامةالموقعبمطار الملك عبدالعزيزالدولي

تحسين الطرق الداخلية وملحقاتها من أعمال الرصف وإعادة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتخطيط

إنشاء سور خرساني أمني بإمتداد حدود المطار مع البوابات االسم٥
عقود عامةالموقعبمطار الملك عبدالعزيز الدولي

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتعزيز التدابير األمنية لحماية ارض المطاروصف موجز

إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر المطار إلى االسم٦
عقود عامةالموقعمحطة الرفع رقم (١٩) بمطار الملك عبدالعزيز

استكمال متطلبات مشاريع التجديدات والتحسينات العاجلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالمطار

تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات الساحة بمطار الملك خالد االسم٧
عقود عامةالموقعالدولي

تطوير وتحسين مراكز العمليات المواجهة زيادة عدد رحالت وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطيران

استبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة وإعادة تأمين االسم٨
عقود عامةالموقعوحدات التبريد بمطار الملك خالد الدولي

وصف موجز
تنفيذ المرسوم الملكي الخاص بالقرارات واالتفاقيات الدولية 
الخاصة بالبيئة لمواكبة التوسع في مرافق المطار وزيادة عدد 

المسافرين والموظفين
المباني واإلنشاءاتطبيعته

المكون اإلنشائي لنفق الربط بين مبنى الركاب الجديد االسم٩
عقود عامةالموقعوالتوسعات المستقبلية لتطوير مطار الملك عبدالعزيز
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إنشاء المكون الخرساني لنفق الربط بين المرحلة االولى لمبنى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالركاب والمراحل التالية

نظام النقل اآللي للمسافرين داخل مجمع صاالت الركاب االسم١٠
عقود عامةالموقعالجديد

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتزويد مجمع صاالت الركاب الجديد بنظام نقل آلي للمسافرينوصف موجز

األعمال الكهربائية والميكانيكية والتشطيبات لمبنى الركاب االسم١١
عقود عامةالموقعبمطار الملك عبدالعزيز

تشطيب وتجهيز مبنى الركاب الجديد لمطار الملك عبدالعزيز وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدولي

عقود عامةالموقعالمصاعد والساللم والمشايات المتحركة بمطار الملك عبدالعزيزاالسم١٢

تجهيز مبنى الركاب الجديد لمطار الملك عبدالعزيز الدولي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمصاعد وساللم ومشايات متحركة

عقود عامةالموقعتطوير مشتل مطار الملك عبدالعزيز الدولياالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتطوير المشتل بمطار الملك عبدالعزيز الدوليوصف موجز

عقود عامةالموقعمناولة ومراقبة المواد الخطرة ( مرحلة أولى )االسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاحداث وتأسيس برنامج متكامل إلدارة المواد الخطرةوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيزات وتحسينات بمباني اإلطفاء واإلنقاذ ( مرحلة أولى )االسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحسينات عاجلة ورفع مستوى الخدمةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مركز حاسب آلي جديداالسم١٦

وصف موجز
التطور السريع في عالم التقنيات والبرامج الحاسوبية كان الزما
ماتوفير مركز معلومات متكامل يضمن استمرارية وعدم انقطاع 

الحاسب اآللي عن الخدمة
المباني واإلنشاءاتطبيعته

تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم الالسلكية ( االسم١٧
عقود عامةالموقعالمرحلة الثانية )

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيز البنية التحتية للهيئة والمطارات الدوليةوصف موجز

تجهيز المطارات الدولية بغرفة تحكم للشبكات والنظم وأجهزةاالسم١٨
عقود عامةالموقعالحاسب اآللي المساندة للمطارات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمقدرة على تتبع ومراقبة الشبكة ونظم وأجهزة الحاسب اآلليوصف موجز
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المستخدمة في المطارات الدولية

عقود عامةالموقعنظم أمن المطارات وأمن قواعد المعلوماتاالسم١٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين وتطبيق أنظمة ألمن المطارات قواعد المعلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعأنظمة الطيران المدنياالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتطوير أنظمة الطيرانوصف موجز

عقود عامةالموقعأنظمة اإلستطالع اإلتوماتيكي الذاتياالسم٢١

وصف موجز
تحسين المطار بمجموعة مختارة من التدابير أو دراسات في 

مجاالت التسويق والعالقات العامة والعمليات وعمليات 
الصيانة

دراسات وتصاميمطبيعته

عقود عامةالموقعإنشاء مطار القنفذةاالسم٢٢

وصف موجز

إيصال الخدمات الجوية إلى المناطق البعيدة النائية التي 
تحتاج إلى نقل جوي ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وفقا إلستراتيجية تنمية ساحل البحر األحمر وبناء على توصية 

مجلس الشورى .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعمركز االقتراب اآللي بمطار ابهااالسم٢٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوفير مركز إقتراب آلي بمطار ابهاوصف موجز

عقود عامةالموقعتصميم تطوير مطار ابها االقليمياالسم٢٤

عمل دراسات وتصاميم لتطوير مطار ابها وذلك لتأمين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاحتياجات المطار

توريد وتركيب نظام كشف األجسام الغربية على المدارج االسم٢٥
عقود عامةالموقعبالمطارات الدولية ( مرحلة أولى )

المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع كفاءة وتحسين سالمة مدراج المطارات الدوليةوصف موجز


