
١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 
 
 

الحرس الوطني - رئاسة الحرس الوطني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتجهيز مراكز الرعاية األولية الجديدةاالسم١

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتأمين وتجهيز مراكز الرعاية األولية الجديدةوصف موجز

عقود عامةالموقعنظام الصيدلة اإللكترونيةاالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهلنظام الصيدلة اإللكترونيةوصف موجز

عقود عامةالموقعنظام األشعة النوويةاالسم٣

نفقات طبيةطبيعتهلنظام األشعة النوويةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء محطات كهرباء بالمناطقاالسم٤

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهإلنشاء محطات كهرباء بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعطرق وزفلتة بالمرافق الطبيةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلزفلتة المرافق الطبيةوصف موجز

عقود عامةالموقعتوريد أجهزة ومعدات طبية (م.إضافية)االسم٦

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتوريد أجهزة ومعدات طبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتجهيز غرفة الرنين المغناطيسي المفتوحاالسم٧

نفقات طبيةطبيعتهلتجهيز غرفة الرنين المغناطيسي المفتوحوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتوسعة وتطوير محطة اإلطفاءاالسم٨

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهلتوسعة وتطوير محطة اإلطفاءوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتوسعة وتجهيز عيادات كبار الشخصياتاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتوسعة وتجهيز عيادات كبار الشخصياتوصف موجز
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معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز مبنى مركز أمراض وجراحة القلب لألطفال االسم١٠
منطقة الرياضالموقع(م.إضافية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وتجهيز مبنى مركز أمراض وجراحة القلب لألطفالوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتجهيز مركز األوراماالسم١١

نفقات طبيةطبيعتهلتجهيز مركز األوراموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتجهيز مركزالقلباالسم١٢

نفقات طبيةطبيعتهلتجهيز مركزالقلبوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتسوية المنطقة المحيطة بالمدينة الطبيةاالسم١٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلتسوية المنطقة المحيطة بالمدينة الطبيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتوسعة وتطوير محطة اإلطفاءاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعمبنى الخدمات المساندةاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلمبنى الخدمات المساندةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعمبنى إداري بالمدينة المنورةاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى إداري بالمدينة المنورةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى إداري باألحساءاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى إداري باألحساءوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى الخدمات المساندة باألحساءاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى الخدمات المساندة باألحساءوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى إداري بالدماماالسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى إداري بالدماموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمواقف متعددة األدوار للموظفين بالدماماالسم٢٠

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهإلنشاء مواقف متعددة األدوار للموظفين بالدماموصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاءات وترميمات المباني والمرافق (م.إضافية)االسم٢١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاءات وترميمات المباني والمرافقوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية القيادة واالركاناالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وتجهيز وتأثيث كلية القيادة واالركانوصف موجز

إنشاء محطة التغذية الكهربائية (٦٧م ف أ) لمعسكر الدمام االسم٢٣
المنطقة الشرقيةالموقعبالشرقية

إلنشاء محطة التغذية الكهربائية (٦٧م ف أ) لمعسكر الدمام وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالشرقية

المنطقة الشرقيةالموقعطرق وإعادة زفلتة لمعسكرات الشرقيةاالسم٢٤

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلزفلتة معسكرات الشرقيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإصالحات النادي الرياضي بأم السلم بالغربيةاالسم٢٥

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهإلصالحات النادي الرياضي بأم السلم بالغربيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مجمع الحرس الوطني بجدة (م.إضافية)االسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مجمع الحرس الوطني بجدةوصف موجز
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وزارة الدفاع - رئاسة هيئة األركان العامة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعاستكمال إنشاء مساكن لمنسوبي القوات المسلحةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلستكمال إنشاء مساكن لمنسوبي القوات المسلحةوصف موجز

إنشاء خزان أرضي بمجمع إسكان افراد القوات المسلحة االسم٢
منطقة الرياضالموقعبطريق الخرج

إلنشاء خزان أرضي بمجمع إسكان افراد القوات المسلحة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطريق الخرج

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى ديوان وزارة الدفاعاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى ديوان وزارة الدفاعوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى مواقف متعددة األدوار داخل الوزارةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى مواقف متعددة األدوار داخل الوزارةوصف موجز

استبدال المحوالت الكهربائية وملحقاتها بإسكان ضباط االسم٥
منطقة الرياضالموقعوأفراد القوات المسلحة بالرياض

إلستبدال المحوالت الكهربائية وملحقاتها بإسكان ضباط وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهوأفراد القوات المسلحة بالرياض
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وزارة الدفاع - القوات البرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالتصنيع المحلياالسم١

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهلتصنيع قطع الغياروصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال تأمين تجهيزات وعربات لوحدات المظلييناالسم٢

آالت ومعداتطبيعتهإلستكمال تأمين تجهيزات وعربات لوحدات المظليينوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين متطلبات المستودعات في تموينات القواعد بالمناطقاالسم٣

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهلتأمين متطلبات المستودعات في تموينات القواعد بالمناطقوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعمنشآت لمج اإلسناد الهندسي السادس بالشماليةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مباني لمجموعة االسناد الهندسي السادس بالشماليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمرافق صحية متنقلةاالسم٥

نفقات طبيةطبيعتهلتأمين الوحدات الصحية المتنقلة لوحدات الطبابةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين عربات إسعافاالسم٦

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتأمين عربات إسعافوصف موجز

تأمين أجهزة لمراكز التدريب التشبيهي للطب القتالي االسم٧
عقود عامةالموقعبالخرج

لتأمين أجهزة طبية لمراكز التدريب التشبيهي للطب القتالي وصف موجز
نفقات طبيةطبيعتهبالخرج

عقود عامةالموقعاستكمال أعمال الترميمات والمنشآت بالمناطق (م.إضافية)االسم٨

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهإلستكمال أعمال الترميمات والمنشآت بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز ميادين التدريب على العمليات قليلة الكثافةاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وتجهيز ميادين التدريب على العمليات قليلة الكثافةوصف موجز



٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

البنية التحتية للمدن والمنشآت بالمناطق العسكرية االسم١٠
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهللبنية التحتية للمدن والمنشآت بالمناطق العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء سور لمعسكر شرورةاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء سور لمعسكر شرورةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز نوادي األفراد بالمناطقاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وتجهيز نوادي األفراد بالمناطقوصف موجز

إنشاء محطة الصرف الصحي وربطها مع الشبكة العامة إلدارةاالسم١٣
منطقة الرياضالموقعمدينة الخرج

إلنشاء محطة الصرف الصحي وربطها مع الشبكة العامة وصف موجز
التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعتهإلدارة مدينة الخرج
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وزارة الدفاع - القوات الجوية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتحسين وسائل اإلتصال السلكي والالسلكي (م. إضافية)االسم١

تشغيل وصيانة االتصاالت السلكية طبيعتهلتحسين وسائل اإلتصال السلكي والالسلكيوصف موجز
واالسلكية

عقود عامةالموقعتحديث أنظمة الحاسب اآللي واإلتصاالت (م. إضافية)االسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهلتحديث أنظمة الحاسب اآللي واإلتصاالتوصف موجز

عقود عامةالموقعتوسعة واصالحات وتعديالت بالقواعد (م. إضافية)االسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلترميم وتحسين المباني واإلنشاءات بالقواعدوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير أنظمة اإلتصاالت والمالحة (بوينج٧٠٧) (م. إضافية)االسم٤

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهلتطوير أنظمة اإلتصاالت والمالحة الجويةوصف موجز

تحديث البنية التحتية والمرافق العملياتية بالقواعد  (م. االسم٥
عقود عامةالموقعإضافية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتحديث البنية التحتية والمرافق العملياتية بالقواعدوصف موجز

عقود عامةالموقعالمعدات والتجهيزات األمنية للشرطة العسكرية (م. إضافية)االسم٦

آالت ومعداتطبيعتهلتأمين المعدات والتجهيزات األمنية للشرطة العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعقطع غيار ومعدات (صنع محلي)  (م. إضافية)االسم٧

قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهلتصنيع قطع الغيار والمعدات العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعنظام الحماية من الهجوم السيبرانياالسم٨

الحاسب اآلليطبيعتهلتحديث نظام الحماية من الهجوم السيبرانيوصف موجز

عقود عامةالموقعتنفيذ نظام اإلتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكترونيةاالسم٩

الحاسب اآلليطبيعتهلتطوير نظام اإلتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكترونيةوصف موجز
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معلومات المشروعم

تشغيل وصيانة نظام اإلتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكترونية االسم١٠
(٣٦ شهر)

عقود عامةالموقع

التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعتهلتشغيل وصيانة نظام اإلتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكترونيةوصف موجز
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وزارة الدفاع - القوات البحرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعترميم وإصالح األرصفة البحرية (م.إضافية)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلترميم وإصالح األرصفة البحريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وإصالح وترميم أرصفة إضافية بجدة (م.إضافبة)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وإصالح وترميم أرصفة إضافية بجدةوصف موجز

عقود عامةالموقعأجهزة اتصاالت السفن (م.إضافية)االسم٣

أجهزة االتصاالتطبيعتهلتأمين أجهزة اتصاالت السفنوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتأثيث وتجهيز مباني الطيران البحري (م.إضافية)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء وتأثيث وتجهيز مباني الطيران البحريوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مقر كلية الملك فهد البحرية (م.إضافية)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلستكمال إنشاء وتجهيز مقر كلية الملك فهد البحريةوصف موجز

إنشاء مباني ورش صيانة األسلحة وتجهيزها باآلليات االسم٦
عقود عامةالموقعوالمعدات مع اإلشراف

إلنشاء مباني ورش صيانة األسلحة وتجهيزها باآلليات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمعدات مع اإلشراف

تأمين وسائل ومستلزمات التدريب العسكري لمدرسة وحدات االسم٧
عقود عامةالموقعاألمن البحرية الخاصة

لتأمين وسائل ومستلزمات التدريب العسكري لمدرسة وحداتوصف موجز
نفقات إداريةطبيعتهاألمن البحرية الخاصة

أجهزة مالحية وإرشادية لمطار قاعدة الملك عبدالعزيز االسم٨
عقود عامةالموقعالبحرية بالجبيل

لتأمين أجهزة مالحية وإرشادية لمطار قاعدة الملك عبدالعزيز وصف موجز
تشغيل وصيانة االتصاالت السلكية طبيعتهالبحرية بالجبيل

واالسلكية

عقود عامةالموقعتأمين عربات القتال الرئيسية لمشاة البحرية (مرحلة أولى)االسم٩

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهلتأمين عربات القتال الرئيسية لمشاة البحرية (مرحلة أولى)وصف موجز



١٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - قوات الدفاع الجوي  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تحديث وتطوير البنية التحتية لمنشآت ومرافق وحدات قواتاالسم١
عقود عامةالموقعالدفاع الجوي

لتحديث وتطوير البنية التحتية لمنشآت ومرافق وحدات وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهقوات الدفاع الجوي

إنشاء أبراج وغرف حراسة لمختلف مواقع قوات الدفاع االسم٢
عقود عامةالموقعالجوي

إلنشاء أبراج وغرف حراسة لمختلف مواقع قوات الدفاع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجوي

عقود عامةالموقعتوريد وتركيب أنظمة مراقبة لمستودعات الصواريخاالسم٣

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهلتوريد وتركيب أنظمة مراقبة لمستودعات الصواريخوصف موجز

عقود عامةالموقعإيصال وتمديد شبكة الكهرباء للمدن السكنية بالقواعداالسم٤

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهإليصال وتمديد شبكة الكهرباء للمدن السكنية بالقواعدوصف موجز

إنشاء وتأثيث كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي مع السكن االسم٥
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

إلستكمال إنشاء وتأثيث كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي معوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسكن
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وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتجهيز البرج الجنوبياالسم١

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتجهيز المبنى الجنوبي باألجهزة والمعدات الطبيةوصف موجز

توسعة المستشفى (٣٠٠) سرير نساء ووالدة ووحدة حروق االسم٢
منطقة عسيرالموقعوعناية مركزة

لتوسعة مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط ب(٣٠٠) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهسرير نساء ووالدة ووحدة حروق وعناية مركزة

منطقة عسيرالموقعتطوير األنظمة الطبية واإلدارية والمالية بمستشفى الجنوباالسم٣

الحاسب اآلليطبيعتهلتطوير األنظمة الطبية واإلدارية والمالية بمستشفى الجنوبوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء قسم عالج حاالت اإلدمان (٥٠) سريراالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء قسم عالج حاالت اإلدمان (٥٠) سريروصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاءات متعددةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة بالشمالية الغربيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالمجمع الطبي العسكري بالرياض (المرحلة الثانية)االسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلستكمال إنشاء المجمع الطبي العسكري بالرياضوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتحديث األجهزة الطبية بمستشفى الخرجاالسم٧

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتحديث األجهزة الطبية بمستشفى الخرجوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير مصنع الغازات الطبية بالخرجاالسم٨

نفقات طبيةطبيعتهلتطوير مصنع الغازات الطبية بالخرجوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتجهيز مبنى العناية المركزة بالمجمع الطبي بالظهراناالسم٩

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتجهيز مبنى العناية المركزة بالمجمع الطبي بالظهرانوصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء برج بمركز القلب بالرياضاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء برج بمركز القلب بالرياضوصف موجز

تحديث معمل القسطرة رقم (١-٢) ومعمل كهرباء بمركز القلباالسم١١
منطقة الرياضالموقعبالرياض

لتحديث معمل القسطرة رقم (١-٢) ومعمل كهرباء بمركز وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقلب بالرياض

منطقة القصيمالموقعأعمال إضافية بمستشفى القصيماالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مباني جديدة بمستشفى القصيموصف موجز

التجهيز الطبي للتوسعات الجديدة بمستشفيات القوات االسم١٣
عقود عامةالموقعالمسلحة

التجهيز الطبي للتوسعات الجديدة بمستشفيات القوات وصف موجز
المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهالمسلحة
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وزارة الدفاع - الهيئة العامة للمساحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

دراسة وتأسيس منظومة المسح البحري وعلوم البحار االسم١
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

دراسات وتصاميمطبيعتهلدراسة وتأسيس منظومة المسح البحري وعلوم البحاروصف موجز

عقود عامةالموقعاالستشارات والتصاميم واإلشرافاالسم٢

دراسات وتصاميمطبيعتهاالستشارات والتصاميم واإلشرافوصف موجز

عقود عامةالموقعإصالحات وتعديالتاالسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلترميمات وإالصالحات والتعديالتوصف موجز

عقود عامةالموقعأعمال المسح البحري (م.إضافية)االسم٤

المعلومات والبياناتطبيعتهلألعمال اإلضافية للمسح البحريوصف موجز


