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وزارة الزراعة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعانشاء وتجهيز مراكز األبحاث الزراعية (مرحلة ثانية)االسم١

انشاء وتجهيز مراكز األبحاث الزراعية بمناطق المملكة (مرحلةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهثانية)

عقود عامةالموقعانشاء وتجهيز (٤) مباني للمديريات الزراعية (مرحلة ثالثة)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء وتجهيز (٤) مباني للمديريات الزراعية (مرحلة ثالثة)وصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستكمال أعمال زراعية بنادي الفروسية (مرحلة ثانية)االسم٣

نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعتهاستكمال أعمال زراعية بنادي الفروسية (مرحلة ثانية)وصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مراكز رسو قوارب صيد األسماك (مرحلة ثالثة)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مراكز رسو قوارب صيد األسماك (مرحلة ثالثة)وصف موجز

منطقة الرياضالموقعأعمال الصرف الزراعي بفيضة ساجراالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال الصرف الزراعي بفيضة ساجروصف موجز

تحسين وتطوير مجاالت وأنشطة قطاع االستزراع السمكي االسم٦
عقود عامةالموقعوالصناعات المساندة له

تحسين وتطوير مجاالت وأنشطة قطاع االستزراع السمكي وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهوالصناعات المساندة له

عقود عامةالموقعانشاء منتزهات وطنية مختلفة في بعض مناطق المملكةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء منتزهات وطنية مختلفة في بعض مناطق المملكةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعانشاء مبنى إلرشفة الوثائقاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مبنى إلرشفة الوثائقوصف موجز

تجهيزات انشائية وتأمين مستلزمات أمنية في إدارة تقنية االسم٩
منطقة الرياضالموقعالمعلومات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيزات انشائية وتأمين مستلزمات أمنية في إدارة تقنية وصف موجز
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معلومات المشروعم

المعلومات

عقود عامةالموقعتقويم المراعي في المملكةاالسم١٠

دراسات وتصاميمطبيعتهتقويم المراعي في المملكةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتحديث ورفع الخوادم الرئيسية في الوزارةاالسم١١

الحاسب اآلليطبيعتهتحديث ورفع الخوادم الرئيسية في الوزارةوصف موجز

التحسين الوراثي للسالالت الحيوانية والمحافظة عليها االسم١٢
عقود عامةالموقعبالمملكة

التحسين الوراثي للسالالت الحيوانية والمحافظة عليها وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهبالمملكة

عقود عامةالموقعدراسة تكاليف انتاج المحاصيل الزراعيةاالسم١٣

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة تكاليف انتاج المحاصيل الزراعيةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعأبحاث تحسين المراعي بمركز الجوفاالسم١٤

دراسات وتصاميمطبيعتهأبحاث تحسين المراعي بمركز الجوفوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز وتشغيل نظم الحاسب اآللي في مراكز اإلنذار المبكراالسم١٥

الحاسب اآلليطبيعتهتجهيز وتشغيل نظم الحاسب اآللي في مراكز اإلنذار المبكروصف موجز


