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وزارة المياه و الكهرباء - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الحدود الشماليةالموقعانشاء مبنى مديرية المياه بمنطقة الحدود الشماليةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى المديرية بمنطقة الحدود الشماليةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتوسعة محطة تنقية مياه عرعر إلى ( ٥٠٠٠٠) م٣االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتطوير وتحسين وتوسعة محطة تنفية المياه بعرعروصف موجز

شبكات صرف صحي بمنطقة الحدود الشمالية مع االشراف االسم٣
منطقة الحدود الشماليةالموقع(مرحلة ثانية)

توريد وتركيب انابيب وخطوط وشبكات الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة الحود الشمالية مع االشراف (المرحلة الثانية)

خزانات علوية وارضية بمنطقة الحدود الشمالية (المرحلة االسم٤
منطقة الحدود الشماليةالموقعالثانية)

انشاء خزانات متنوعة بمنطقة الحدود الشمالية (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية)

منطقة الحدود الشماليةالموقعمحطات تنقية مصغرة بمنطقة الحدود الشماليةاالسم٥

توريد وتركيب محطات تنقية صغيرة مع مستلزماتها بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالحدود الشمالية

استكمال مراحل مشروع مياه حائل الشامل مع االشراف االسم٦
منطقة حائلالموقع(المرحلة الثانية )

توريد وتركيب انابيب وخطوط وشبكات لمشروع مياه حائل مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالشراف (المرحلة الثانية)

توسعة وتطوير أداء محطة تنقية المياه بالحميمة في حائل مع االسم٧
منطقة حائلالموقعالدراسة واالشراف

تطوير وتوسعة وتحسين محطة تنقية المياه في حائل مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدراسة واالشراف

منطقة حائلالموقعاستكمال شبكات الصرف الصحي لمدينة حائل مع االشرافاالسم٨

توريد وتركيب انابيب لخطوط وشبكات الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبحائل مع االشراف

منطقة حائلالموقعتنفيذ مشاريع مياه بمدينة حائل مع االشرافاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب انابيب وخطوط وشبكات مياه بحائل  مع وصف موجز
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االشراف

انشاء خطوط وشبكات ومحطات صرف صحي بمنطقة الجوف االسم١٠
منطقة الجوفالموقعمع االشراف

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنطقةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجوف مع االشراف

منطقة الجوفالموقعاستكمال المرحلة الثانية لمشروع مياه الجوف المركزياالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات المياه بالجوفوصف موجز

منطقة الجوفالموقعانشاء مبنى للمديرية العامة للمياه بمنطقة الجوفاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى لمجيرة المياه بمنطقة الجوفوصف موجز

منطقة الباحةالموقعدراسة وتصاميم مشاريع المياه والصرف الصحي بمنطقة الباحةاالسم١٣

اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمشاريع المياه وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهوالصرف الصحي  بمنطقة الباحة

منطقة الباحةالموقعتنفيذ مشاريع مياه بمنطقة الباحة مع االشرافاالسم١٤

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالباحة مع االشراف

تنفيذ خطوط ناقلة ومحطات ضخ ومناهل مياه بمنطقة الباحة االسم١٥
منطقة الباحةالموقعمع االشراف

توريد وتركيب انابيب رئيسية ناقلة ومحطات ضخ ومناهل مياهوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة الباحة

ايصال التيار الكهربائي إلى محطات الرفع والضخ بمنطقة االسم١٦
منطقة الباحةالموقعالباحة

توريد  وتركيب مستلزمات ايصال التيار الكهربائي إلى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطات الرفع والضخ بالباحة

منطقة الباحةالموقعانشاء مختبر مركزي للمياه ومستودعات بمنطقة الباحةاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني للمختبرات وتجهيزها ومستودعات بمنطقة الباحةوصف موجز

دراسة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازان مع االسم١٨
منطقة جازانالموقعاالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاعداد الدراسات والتصاميم والمخططات وتوريد وتركيب خطوطوصف موجز
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وشبكات الصرف الصحي بمنطقة جازان

تصميم وتنفيذ محطة تنقية المياه بوادي تعشر بمنطقة جازان االسم١٩
منطقة جازانالموقعمع االشراف

اعداد التصاميم والخرائط وتوريد وتركيب محطة تنقية لمياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالشرب بوادي تعشر بمنطقة جازان مع االشراف

استكمال مشروع ايصال المياه الى يدمة والقرى المجاورة في االسم٢٠
منطقة نجرانالموقعنجران

توريد وتركيب أنابيب خطوط وشبكات نقل المياه إلى يدمه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالقرى المجاورة لها بمنطقة نجران

منطقة نجرانالموقعالمرحلة الثانية لمشروع ايصال المياه إلى نجراناالسم٢١

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات ايصال المياه غلى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهنجران

منطقة نجرانالموقعتسوير ممتلكات الوزارة وتبتيرها بمنطقة نجراناالسم٢٢

تسوير ممتلكات وزارة المياه والكهرباء في منطقة نجران وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوتبتيرها

منطقة نجرانالموقعاستكمال شبكات صرف صحي بمحافظة شرورةاالسم٢٣

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمحافظة شرورة بمنطقة نجران

منطقة نجرانالموقعتنفيذ مشاريع مياه بمحافظات منطقة نجران مع االشرافاالسم٢٤

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات المياه بمحافظات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنطقة نجران

منطقة نجرانالموقعاستكمال شبكات الصرف الصحي في نجران مع االشرافاالسم٢٥

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبنجران مع االشراف

تنفيذ مراحل انشطة الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة االسم٢٦
عقود عامةالموقعالكهربائية

دراسات وتنفيذ مراحل أنشطة الخطة الوطنية لترشيد استهالكوصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهالطاقة الكهربائية خالل مدة (٢٤) شهر

تقديم خدمات استشارية في مجال االبحاث والدراسات االسم٢٧
عقود عامةالموقعالكهربائية

استشاراتطبيعتهخدمات استشارية في مجال االبحاث والدراسات الكهربائية  وصف موجز
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لجميع مناطق المملكة

عقود عامةالموقعانشاء سدود بمختلف مناطق المملكه مع االشرافاالسم٢٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء سدود بمختلف مناطق المملكةوصف موجز

االسم٢٩
استكمال تنفيذ البنية التحتية للحاسب اآللي وتطوير االنظمة 

والبرامج الحالية وتطبيق نظام الفوترة بديوان الوزارة وبعض 
المديريات

عقود عامةالموقع

توريد وتركيب البنية التحتية للحاسب اآللي وتطوير البرامج وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهواالنظمة

مشروع حملة التوعية والترشيد باستهالك المياه في مختلف االسم٣٠
عقود عامةالموقعالقطاعات

تنفيذ حملة توعية وارشاد للترشيد باستهالك المياه بمختلف وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهمناطق المملكة

عقود عامةالموقعانشاء مباني المستودعات للوزارةاالسم٣١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مستودعات للوزارة وتجهيزاتهاوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز وتطوير المختبرات ببعض مديريات المياهاالسم٣٢

آالت ومعداتطبيعتهتوريد وتركيب وتجهيز معدات واجهزة للمختبراتوصف موجز

عقود عامةالموقعكشف ومعالجة التسربات (المرحلة الخامسة)االسم٣٣

الكشف على الشبكة واسبدال التالف منها وتغيرها لمعالجة وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهالتسربات

منطقة الرياضالموقعايصال مياه الصرف الصي المعالجة إلى المرافق شمال الرياضاالسم٣٤

مد خطوط وشبكات لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة لشمال وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض العادة استخدامها

تنفيذ استكمال مشاريع المياه بمحافظات منطقة الرياض مع االسم٣٥
منطقة الرياضالموقعاالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب خطوط وشبكات مياه لمحافظات منطقة الرياضوصف موجز

تنفيذ استكمال مشاريع الصرف الصحي بمحافظات منطقة االسم٣٦
منطقة الرياضالموقعالرياض مع االشراف
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توريد وتركيب ومد خطوط وشبكات الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمحافظات منطقة الرياض

تصميم مشاريع المياه والصرف الصحي لمحافظات منطقة االسم٣٧
منطقة الرياضالموقعالرياض

دراسات وتصاميم مشاريع المياه والصرف الصحي لمحافظات وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهمنطقة الرياض

استكمال تنفيذ مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي االسم٣٨
منطقة الرياضالموقعبطريق الخرج بمدينة الرياض ( المرحلة الثانية )

مد خطوط وشبكات انابيب العادة استعمال مياه الصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالصحي المعالجة

نزع ملكيات لمشروعات خزانات المياه ومباني مناطق الصيانة االسم٣٩
منطقة الرياضالموقعبمدينة الرياض

نزع ملكية بعض االاراضي النشاء خزانات ومواقع لمباني وصف موجز
أراضيطبيعتهالصيانة

توسعة وتحديث برامج وتامين الحاسب اآللي بمدينة الرياض ( االسم٤٠
منطقة الرياضالموقعمرحلة ثالثة)

الحاسب اآلليطبيعتهتوريد وتركيب وتحديث برامج وانظمة الحاسب اآللي بالرياضوصف موجز

دراسة وتصاميم مشاريع المياه والصرف الصحي  بمدينة االسم٤١
منطقة الرياضالموقعالرياض

اعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهبالرياض

دراسة وتنفيذ نقل مشروع نقل المياه المحالة لمحافظات (ضرمااالسم٤٢
منطقة الرياضالموقع، المزاحمية ، القويعية)

مد خطوط  وشبكات أنابيب لنقل المياه المحالة لتلك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمحافظات

استكمال تنفيذ مشروع نقل المياه من سدود حلي والليث ويبه االسم٤٣
منطقة مكة المكرمةالموقع(م-٢) إلى جده ومكة المكرمة

توريد وتركيب ومد خطوط انابيب لنقل المياه من تلك السدود وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الثانية)

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع المياه بمكة المكرمةاالسم٤٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمد خطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة مكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع الصرف الصحي بمكة المكرمةاالسم٤٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب انابيب وشبكات الصرف الصحي بمكة المكرمةوصف موجز
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منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع المياه بالطائفاالسم٤٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب خطوط وشبكات المياه بالطائفوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعأعمال الدراسات على المشاريع بمنطقة مكة المكرمةاالسم٤٧

دراسات وتصاميم مشاريع المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالمكرمة

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع الصرف الصحي بمحافظات منطقة مكة المكرمةاالسم٤٨

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنطقةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكة المكرمة

منطقة مكة المكرمةالموقعانشاء الخزانات االستراتيجية بمكة المكرمةاالسم٤٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات استرتيجية  بمنطقة مكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصاميم مشاريع المياه والصرف الصحي  بجدهاالسم٥٠

اعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهبجده

تجديد واعادة تاهيل محطات الصرف الصحي بجده (مرحلة االسم٥١
منطقة مكة المكرمةالموقعأولى)

تحديث وتطوير واعادة تأهيل محطات الصرف الصحي بجده وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالمرحلة الثانية

منطقة مكة المكرمةالموقعتحديث واحالل شبكات المياه بجدهاالسم٥٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستبدال وتغيير اجزاء من شبكات المياه غير الصالحة في جدهوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعانشاء خزانات استراتيجية للمياه في جده ( المرحلة االولى )االسم٥٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء خزانات استراتيجية للمياه بجدهوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع الصرف الصحي بالدمام والخبر مع االشرافاالسم٥٤

توريد وتركيب ومد خطوط رئيسية وفرعية للصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالدمام والخبر مع االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع الصرف الصحي بمحافظة االحساء مع االشرافاالسم٥٥
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توريد وتركيب شبكات وخطوط صرف صحي باالحساء مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع الصرف الصحي بمحافظة القطيف مع االشرافاالسم٥٦

توريد وتركيب انابيب للصرف الصحي والشبكات الالزمة لذلكوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالقطيف مع االشراف

مشاريع الصرف الصحي العام لمحافظة حفر الباطن والقيصومةاالسم٥٧
المنطقة الشرقيةالموقعمع االشراف

توريد وتركيب خطوط وشبكات للصرف الصحي في بعض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحافظات المنطقة الشرقية مع االشراف

مشاريع الصرف الصحي بمحافظة النعيرية وقرية العليا مع االسم٥٨
المنطقة الشرقيةالموقعاالشراف

خطوط وانابيب وشبكات صرف صحي في بعض محافظات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمنطقة الشرقية مع االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة بقيق مع االشرافاالسم٥٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخطوط وشبكات صرف صحي في محافظة بقيق مع االشرافوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه بمحافظة االحساء وقراها مع االشرافاالسم٦٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب خطوط وشبكات مياه باالحساء مع االشرافوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه بمحافظة القطيف وتوابعها مع االشرافاالسم٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب خطوط وشبكات للمياه بالقطيف مع االشرافوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه لحفر الباطن والقيصومة مع االشرافاالسم٦٢

توريد وتركيب انابيب لخطوط وشبكات المياه في بعض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحافظات المنطقة الشرقية مع االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعدراسات المياه والصرف الصحي بمدن المنطقة الشرقيةاالسم٦٣

اعداد الدراسات والمخطاات والتصاميم لمشاريع المياه والصرفوصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالصحي بمدن المنطقة الشرقية

شبكات مياه وخطوط رئيسية وتوصيالت منزلية بالخفجي مع االسم٦٤
المنطقة الشرقيةالموقعاالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب انابيب لخوط وشبكة المياه بالخفجي مع وصف موجز
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االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه بمحافظة رأس تنورة والجبيل مع االشرافاالسم٦٥

توريد وتركيب انابيب خطوط وشبكات المياه براس تنورة  وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالجبيل بالمنطقة الشرقية مع االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع المياه بمحافظة النعيرية وقرية العليا مع االشرافاالسم٦٦

توريد وتركيب انابيب لخطوط وشبكات للمياه في بعض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحافظات المنطقة الشرقية مع االشراف

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة بسعة االسم٦٧
(٢٠٠) ألف م٣\يوم (المرحلة االولى )

منطقة المدينة المنورةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالمدينة المنورةوصف موجز

الخطوط الرئيسية للصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي االسم٦٨
منطقة المدينة المنورةالموقعبالمدينة المنورة

توريد وتركيب انابيب لخطوط الصرف الصحي الرئيسية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالمدينة المنورة

الخطوط الرئيسية للمياه وشبكات المياه الفرعية بالمدينة االسم٦٩
منطقة المدينة المنورةالموقعالمنورة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب شبكات مياه رئيسية وفرعية بالمدينة المنورةوصف موجز

حفر اآلبار وتامين المضخات والمحركات ومستلزماتها االسم٧٠
منطقة المدينة المنورةالموقعومحطات تنقية المياه  بمنطقة المدينة المنورة

آالت ومعداتطبيعتهحفر آبار وتوريد وتركيب مستلزماتهاوصف موجز

احالل وتجديد شبكات الصرف الصحي التالفة بمنطقة المدينةاالسم٧١
منطقة المدينة المنورةالموقعالمنورة

احالل واستبدال يعض خطوط الصرف الصحي والشبكات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتالفه بالمدينة المنورة

نظام التحكم عن بعد لشبكات المياه والصرف وتطبيقات نظام االسم٧٢
(GIS) بمنطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورةالموقع

توريد اجهزة وتركيبها وانظمتها الالزمة لمراقبة والتحكم وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهبشبكة المياه بالمدينة المنورة

أعمال الدراسة والتصميم واالشراف على مشاريع المياة والصرفاالسم٧٣
منطقة المدينة المنورةالموقعالصحي بمنطقة المدينة المنورة

دراسات وتصاميمطبيعتهاعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي وصف موجز
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واالشراف عليها بالمدينة المنورة

تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمختلف محافظات منطقة االسم٧٤
منطقة المدينة المنورةالموقعالمدينة المنورة

تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية للصرف الصحي بمحافظات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنطقة المدينة المنورة

انشاء خطوط ضخ من وإلى محطات التنقية بمنطقة القصيم مع االسم٧٥
منطقة القصيمالموقعاالشراف (مرحلة ثالثه )

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب انابيب لخطوط الضخ من والى محطةوصف موجز

دراسة وتنفيذ شبكات صرف صحي بمدن منطقة القصيم مع االسم٧٦
منطقة القصيمالموقعاإلشراف ( مرحلة سادسة )

توريد وتركيب انابيب لخطوط وشبكات للصرف الصحي بمدن وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقصيم مع االشراف

دراسة وتنفيذ محطات وشبكات المياه بمنطقة القصيم  مع االسم٧٧
منطقة القصيمالموقعاالشراف (مرحلة ثالثه )

اعداد دراسات وتصاميم وتوريد وتركيب انابيب وخطوط وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوشبكات مياه بمنطقة القصيم مع االشراف (مرحلة ثالثة)

المشروع الشامل اليصال المياه الى مناطق الدرع العربي بمنطقة االسم٧٨
منطقة القصيمالموقعالقصيم مع اإلشراف (مرحلة ثانية )

توريد وتركيب خطوط انابيب اليصال المياهالى مناطق الدرع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعربي بالقصيم مع االشراف(مرحلة ثانية)

منطقة القصيمالموقعانشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي السابعة بمدينة بريدةاالسم٧٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي السابعة ببريدةوصف موجز

ايصال التيار الكهربائي لمحطات التنقية والمعالجة بمنطقة االسم٨٠
منطقة القصيمالموقعالقصيم (مرحلة ثانيه )

توريد وتركيب مستلزمات ايصال التيار الكهربائي لمحطات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتنقية والمعالجة بمنطقة القصيم (مرحلة ثانية)

منطقة القصيمالموقعدراسة مشاريع المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيماالسم٨١

اعداد الدراسات ووضع المخططات والتصاميم لمشاريع المياه وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهوالصرف الصحي بمنطقة القصيم

محطات وشبكات الصرف الصحي بمراكز منطقة القصيم مع االسم٨٢
منطقة القصيمالموقعالدراسة واالشراف ( مرحلة اولى )

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب وإنشاء محات وخطوط وشبكات الصرف وصف موجز
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الصحي الرئيسية والفرعية بمراكز منطقة القصيم مع الدراسة 
واالشراف (مرحلة اولى)

دراسة وتنفيذ محطات الضخ وشبكات وخطوط نقل مياه االسم٨٣
منطقة عسيرالموقعالصرف الصحي مع االشراف بمنطقة عسير

اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمحطات الضح وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوخطوط نقل مياه الصرف الصحي مع االشراف بمنطقة عسير

منطقة عسيرالموقعدراسة وتنفيذ خطوط نقل للمياه بمنطقة عسير مع االشرافاالسم٨٤

اعداد المخططات والتصاميم والخرائط وتوريد وتركيب انابيب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهخطوط وشبكات نقل المياه بمنطقة عسير مع االشراف

دراسة وتنفيذ شبكات للصرف الصحي بمدن منطقة عسير مع االسم٨٥
منطقة عسيرالموقعاالشراف

اعداد المخططات والتصاميم وتوريد وتركيب انابيب خطوط وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوشبكات الصرف الصحي بمدن منطقة عسير مه االشراف

دراسة وتنفيذ مشاريع المياه بمراكز منطقة عسير مع االشراف االسم٨٦
منطقة عسيرالموقع(مرحلة ثانيه)

اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات وتوريد وتركيب خطوطوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوشبكات المياه بمراكز منطقة عسير

دراسة وتنفيذ محطات للمياه بمدن منطقة عسير مع االشراف االسم٨٧
منطقة عسيرالموقع(مرحلة ثانيه)

وصف موجز
اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات وتوريد وتركيب 

محطات تنقية للمياه بمدن منطقة عسير مع االشراف (مرحلة 
ثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعته

االسم٨٨
ايصال التيار الكهربائي إلى محطات الرفع والضخ ومحطات 

المعالجة ومحطات التنقية للمياه والصرف الصحي بمنطقة 
عسير

منطقة عسيرالموقع

وصف موجز
توريد وتركيب تجهيزات ومستلزمات ايصال التيار الكهربائي 

لمحطات الرفع والضخ ومحطات المعالجة والتنقية للمياه 
والصرف الصحي بمنطقة عسير

المباني واإلنشاءاتطبيعته

دراسة وتنفيذ مباني مختبرات بمحافظتي بيشة ومحايل عسير االسم٨٩
منطقة عسيرالموقعمع االشراف

وصف موجز
إنشاء مباني مختبرات لقياس جودة مياه الشرب ومستوى 

المعالجة في محطات المعالجة لصرف الصحي  في بعض 
محافظات منطقة عسير

المباني واإلنشاءاتطبيعته

توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بتبوك من (٩٠ ألف إلى االسم٩٠
منطقة تبوكالموقع١٢٠ ألف ) م٣\يوم

توسعة وتطوير وتحسين محطة معالجة مياه الصرف الصحي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبتبوك
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منطقة تبوكالموقعتنفيذ توصيالت منزلية للصرف الصحي بمنطقة تبوكاالسم٩١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهايصال خدمات الصرف الصحي وربطها بالمنازل  بمنطقة تبوكوصف موجز

منطقة تبوكالموقعتوسعة محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوكاالسم٩٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوسعة وتحسين وتطوير محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوكوصف موجز

منطقة تبوكالموقعدراسة وتنفيذ المدافن الصحية بمنطقة تبوك مع االشرافاالسم٩٣

إنشاء مدافن صحية لنتواتج محطات الصرف الصحي من وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالحماءة

دراسة وتنفيذ محطة تنقية بمشروع مياه تبوك الشامل مع االسم٩٤
منطقة تبوكالموقعاالشراف

دراسة وتصميم واعداد مخططات إنشاء محطة التقية للمياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمشروع مياه تبوك الشامل مع االشراف

منطقة تبوكالموقعدراسة وتنفيذ محطات تنقية صغيرة بمنطقة تبوكاالسم٩٥

اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات ةتنفيذ محطات تنقية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة تبوك

انشاء مباني مختبرات بالبدع والقلبية وبئر بن هرماس والخريبةاالسم٩٦
منطقة تبوكالموقعوأشواق

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني المختبرات بتجهيزاتها والمواد المعمليةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعانشاء مختبر مركزي للمياه بمدينة تبوكاالسم٩٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى المختبر وكامل تجهيزاته والمواد المعاملوصف موجز

منطقة تبوكالموقعاستكمال تنفيذ مشروع مياه تبوك (المرحلة الثالثة)االسم٩٨

توريد وتركيب انابيب لخطوط وشبكات المياه في تبوك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الثالثة)

منطقة الرياضالموقعحفر آبار مع اإلشراف بمحافظات منطقة الرياضاالسم٩٩

حفر آبار للمياه في محافظات منطقة الرياض مع تامين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمستلزمات الالزمة لذلك مع االشراف

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمحافظات منطقة مكة المكرمةاالسم١٠٠
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توريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمنطقة مكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمكرمة مع االشراف

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمدينتي الدمام والخبراالسم١٠١

توريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمدينتي الدمام وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالخبر مع االشراف

منطقة القصيمالموقعتأهيل مصادر المياه مع اإلشراف بمنطقة القصيماالسم١٠٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب وتطوير وتحسين مصادر المياه بمنطقة القصيموصف موجز

شبكات وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات ضخ مياه مع االسم١٠٣
منطقة الجوفالموقعالتصميم واإلشراف بمنطقة الجوف

توريد وتركيب أنابيب نقل المياه وإنشاء خزانات وتركيب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطات تنقية للمياه مع االشراف

منطقة الباحةالموقعإنشاء خزانات مياه مع اإلشراف بمنطقة الباحةاالسم١٠٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات للمياه بمنطقة الباحة مع االشرافوصف موجز

منطقة جازانالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه مع اإلشراف بمنطقة جازاناالسم١٠٥

اعداد وتجهيز المخططات والتصاميم وتوريد وتركيب شبكات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوخطوط المياه بمنطقة جازان

منطقة نجرانالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمنطقة نجراناالسم١٠٦

توريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمنطقة نجران وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع االشراف

تنفيذ واستبدال وتطوير خطوط وشبكات ومحطات المياه بمدينةاالسم١٠٧
منطقة الرياضالموقعالرياض مع اإلشراف

توريد وتركيب وتمديد واستبدال خطوط وشبكات وتوصيالت وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمياه بمدينة الرياض

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمحافظة جدهاالسم١٠٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمدينة جدهوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمحافظات منطقة المدينة المنورةاالسم١٠٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمنطقة المدينة وصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٢/١٤٣١للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المنورة مع االشراف

منطقة حائلالموقعمشاريع مياه مع اإلشراف بمحافظات منطقة حائلاالسم١١٠

توريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمنطقة حائل مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالشراف

تنفيذ شبكات مياه مع ملحقاتها مع اإلشراف بمنطقة الحدود االسم١١١
منطقة الحدود الشماليةالموقعالشمالية

وصف موجز
توريد وتركيب وتمديد خطوط وشبكات للمياه بمنطقة الحدود 

الشمالية مع تامين وتوريد وتركيب كافة المستلزمات مع 
االشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

مشاريع مياه مع الدراسة واإلشراف بمدن منطقة عسير (المرحلةاالسم١١٢
منطقة عسيرالموقعالثانية)

اعداد التصاميم والمخططات وتوريد وتركيب وتمديد خطوط وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوشبكات للمياه بمنطقة عسير مع االشراف (المرحلة الثانية)

منطقة تبوكالموقعإنشاء خطوط رئيسية وشبكات للمياه مع اإلشراف بمدينة تبوكاالسم١١٣

توريد وتركيب وتمديد أنابيب لخطوط رئيسية وشبكات للمياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمدينة تبوك مع االشراف


