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وزارة الخدمة المدنية - معهد االدارة العامة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعانشاء محطة تحلية مياه لسكن اعضاء هيئة التدريب بالمعهداالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطة تقنية المياه مع مرافقهاوصف موجز

التدريب عن بعد لمعاهد االدارة والتنمية بدول مجلس التعاون االسم٢
منطقة الرياضالموقعالخليجي

استشاراتطبيعتهتدريب واستشاراتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير تقنية المعلومات بالمعهداالسم٣

الحاسب اآلليطبيعتهتطوير البنية التحتية من شبكات وأنظمةوصف موجز
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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالمشروع الوطني للخاليا الجذعية وهندسة االنسجةاالسم١

إلجراء األبحاث والدراسات على الخاليا الجذعية وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالستخدامها في المجال الطبي

عقود عامةالموقعالمحطة المتنقلة الستقبال الصور الفضائيةاالسم٢

آالت ومعداتطبيعتهمجموعة محطات متنقلة الستقبال الصور الفضائيةوصف موجز

عقود عامةالموقعالتصوير الجوي بالليزراالسم٣

الستخدام تقنية الليزر في التصوير الجوي باستخدام وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالطائرات

عقود عامةالموقعالمشروع الوطني للزراعة بالمياه المحالةاالسم٤

الستخدام تقنية الطاقة الشمسية في تحلية المياه واالستفادة وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهمنها في الزراعة



٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التربية والتعليم - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتأهيل (٢٫٠٠٠) مبنى مدرسياالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل على أعمال تجديد وإصالح وتعديلوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء (١٠) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء (٣٠) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء (١٥) مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء صالتين متعددة األغراض مع التجهيز والتأثيثاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء(١٥) مجمع صغير مع التجهيز والتأثيثاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء (١٥) مجمع صغير مع التجهيز والتأثيثاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (١٠) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (١٥) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (٣) مجمعات مع التجهيز والتأثيثاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (٣) صاالت متعددة األغراضاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (٨) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء (٥) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء (١٧) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء (٧) مجمعات مع التجهيز والتأثيثاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء صالتين متعددة األغراضاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء (٣) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء (٧) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء (١٧) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء مجمعين مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء صالتين متعددة األغراضاالسم٢١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء (٧) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء (٥) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء (١٧) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء (٥) مجمعات مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء صالتين متعددة األغراضاالسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء (١٦) مجمع صغير مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء (٨) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة عسيرالموقعإنشاء (٢٨) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء مجمعين مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء (٨) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء (٣) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء (٨) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء صالة متعددة األغراضاالسم٣٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء مركز علمياالسم٣٦

يشتمل كل مركز على مكتبة سمعية وبصرية ومعارض دائمة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصاالت وقاعات مجهزة

منطقة الجوفالموقعإنشاء (٣) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء مدرستين نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٨



٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء (١٠) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء صالة متعددة األغراضاالسم٤٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء مجمعين صغيرين مع التجهيز والتأثيثاالسم٤١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء (٣) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء (٢٢) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء (٣) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء (٣) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء (٥) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٤٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء صالة متعددة األغراضاالسم٤٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء (٣) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مدرستين نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٥١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء (٥) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مركز علمياالسم٥٤

يشتمل كل مركز على مكتبة سمعية وبصرية ومعارض دائمة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصاالت وقاعات مجهزة

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مجمعين صغيرين مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء (٤) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء (١٨) مدرسة نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٧



٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٥٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء مركز علمياالسم٥٩

يشتمل كل مركز على مكتبة سمعية وبصرية ومعارض دائمة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصاالت وقاعات مجهزة

منطقة جازانالموقعإنشاء (٤) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٦٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء (٣) مدارس نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء (٨) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٦٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء مجمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٦٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء صالة متعددة األغراضاالسم٦٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبيةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء (٣) مجمعات صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٦٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

عقود عامةالموقعتوفير متطلبات السالمةاالسم٦٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوفير متطلبات السالمة للمباني المدرسيةوصف موجز



١٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مبنى المركز الوطني للمعلومات التربويةاالسم٦٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مبنى المركز الوطني للمعلومات التربويةوصف موجز

عقود عامةالموقعمواقف سيارات وأعمال الموقع العام لمبنى الوزارة مع التأثيثاالسم٦٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمواقف سيارات وأعمال الموقع العام لمبنى الوزارة مع التأثيثوصف موجز



١١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - وزارة التعليم العالي - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالياالسم١

استشاراتطبيعتهاستشارات محلية ودوليةوصف موجز

عقود عامةالموقعالمشروع المتكامل ألمن المعلومات بالوزارةاالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهتأمين برامج حمايةوصف موجز

انشاء مبنى التشغيل والصيانة والحركة والمستودعات ومواقفاالسم٣
عقود عامةالموقعسيارات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني مع التجهيزوصف موجز

إنشاء اإلسكان الجامعي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات االسم٤
عقود عامةالموقعالسعودية مع التصميم واإلشراف (المرحلة السادسة)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية ومسابح ومكتبات ومواقف ومجمعات خدميةوصف موجز

عقود عامةالموقعالمستشفيات الجامعية (المرحلة الرابعة)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومعامل مع التجهيزوصف موجز

استكمال المدن الجامعية مع التصميم واالشراف (المرحلة االسم٦
عقود عامةالموقعالرابعة)

المباني واإلنشاءاتطبيعته مباني معامل مع التجهيز واالشرافوصف موجز

منطقة الرياضالموقعخطة للتعامالت اإللكترونية للمركز الوطني للقياس والتقويماالسم٧

الحاسب اآلليطبيعتهاستشارات تقنيةوصف موجز



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الملك سعود  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز (٨) وحدات سكنية للطالب بالمدينة الجامعيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهشقق سكنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتأثيث وتجهيز الكليات والمباني الجديدة (مرحلة ثالثة)االسم٢

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتوريد وتأمين األثاث مع التجهيزوصف موجز

إنشاء شبكة ري المزروعات والتشجير في المدينة الجامعية االسم٣
منطقة الرياضالموقع(مرحلة ثانية)

نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعتهتامين وتمديد شبكات الري مع التشجيروصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل مباني الجامعة والبنية التحتية (مرحلة خامسة)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعته اعمال ترميم وتعديل بعض االعمال االنشائيةوصف موجز

إنشاء المواقف واألنفاق وتعديل المداخل الرئيسية للجامعة االسم٥
منطقة الرياضالموقع(مرحلة ثالثة)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى مواقف وعمل انفاق مع الرصف واإلنارة والتسويةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز معهد الملك عبدالله لتقنية النانو مع اإلشرافاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ومعامل بحثية مع التجهيز والتائثيثوصف موجز

عقود عامةالموقعاالبتكارات العلمية والملكية الفكرية وحاضنات التقنيةاالسم٧

دعم تسجيل حقوق الملكية وحقوق المؤلف والحقوق المتصلة وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهبه وتسويقها

إنشاء وتجهيز مركز األمير سلطان لألبحاث والتقنيات االسم٨
منطقة الرياضالموقعالمتقدمة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ومعامل بحثية مع التجهيز والتائثيثوصف موجز

توسعة مباني الكليات واإلدارات (الهندسة ، الصيدلة ، االسم٩
منطقة الرياضالموقعالتربية)

اضافة قاعات وصاالت ومعامل ومكاتب مع الخدمات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمساندة



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتحديث وتأثيث المستشفيات الجامعية (مرحلة ثانية)االسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاعمال ترميم واضافات مع التجهيز والتأثيثوصف موجز

إنشاء وتصميم وتجهيز مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة االسم١١
منطقة الرياضالموقعالمجتمع مع اإلشراف

مكاتب وفصول وقاعات دراسية وصاالت ومعامل مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالخدمات المساندة مع التصميم والتجهيز

عقود عامةالموقعتطوير وتنفيذ العملية التعليمية والخطط الدراسيةاالسم١٢

المعلومات والبياناتطبيعتهتطوير البرامج العملية التعليمية الدراسية وتحديثهاوصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الملك عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء وتجهيز مبنى كلية اآلداب والعلوم االنسانية االسم١
(طالب) مع االشراف

منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى كلية اآلداب والعلوم االنسانيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعخدمات استشارية لمشاريع الجامعة مع االشرافاالسم٢

استشاراتطبيعتهخدمات إشرافيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال إنشاء مباني السنة التحضيرية (طالب وطالبات) (٢)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول ومعامل ومكاتبوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال مباني المعامل والفصول الدراسيةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمعامل وفصول دراسيةوصف موجز

مشروع تبادل الطالب والطالبات الموهوبين مع الجامعات االسم٥
منطقة مكة المكرمةالموقعالعالمية

نفقات النشاط الرياضي والثقافيطبيعتهلتبادل الطالب والطالبات الموهوبين مع الجامعات العالميةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع بحثية مشتركة مع الجامعات العالميةاالسم٦

استشاراتطبيعتهلالشتراك مع الجامعات العالمية في البحوثوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتحديث المعامل والفصول الذكيةاالسم٧

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتجديد تجهيزات المعامل والفصول الدراسيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعمشاريع الريادة العالمية للجامعةاالسم٨

يهدف إلى رفع مستوى الريادة العالمية في الجامعات وصف موجز
سلع وخدمات أخرىطبيعتهالسعودية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المتميزة

منطقة مكة المكرمةالموقعجهاز النظائر المشعة وجهاز الرنين النووي المغناطيسياالسم٩

لتأمين جهاز النظائر المشعة وجهاز الرنين النووي وصف موجز
نفقات طبيةطبيعتهالمغناطيسي



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب برابغ (طالب وطالبات) االسم١٠
منطقة مكة المكرمةالموقعمع االشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول ومعاملوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتصميم وإنشاء وتجهيز مباني المركز اإلعالمي مع االشرافاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتبوصف موجز

إنشاء وتجهيز مباني المعامل والفصول الدراسية بخليص االسم١٢
(طالب وطالبات)

منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى للفصول والمعاملوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مبنى الفروسية ومبنى الجوالة والمدرجات الشرقيةاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مبنى الفروسيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتصميم وتكييف مساحات الميدان األكاديمياالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتكييف مساحات الميدان األكاديميوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتطوير وتحديث أنظمة عمادة تقنية المعلوماتاالسم١٥

الحاسب اآلليطبيعتهالستكمال تطوير وتحديث أنظمة عمادة تقنية المعلوماتوصف موجز

إنشاء وتجهيز مباني المعامل والفصول الدراسية بالكامل االسم١٦
(طالب وطالبات)

منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مباني المعامل والفصول الدراسية (طالب وطالبات)وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء محطة كهرباء سكن أعضاء هيئة التدريساالسم١٧

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهإلقامة محطة تحويل كهرباءوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتوفير وسائل األمن والسالمةاالسم١٨

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهلتوفير وسائل األمن والسالمة بالجامعة وفروعهاوصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال مباني معامل المقررات العلمية العامة (٣)االسم١٩



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى ومكاتب ومعاملوصف موجز



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة االمام محمد بن سعود  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتأمين معامل ومختبرات لكليات الجامعةاالسم١

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلتأمين المعامل والمختبرات لكليات الجامعةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأثيث المعاهد العلميةاالسم٢

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتأثيث المعاهد العلميةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء معاهد علمية (٦)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسيةوصف موجز

عقود عامةالموقعاتفاقية التعاون البحثي مع منظمة اليونسكواالسم٤

إشتراك في منظمات دوليةطبيعتهابحاث وتعاونوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالبنية االساسية للمدينة الجامعية باالحساءاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمرافق وخدماتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعمواقف متعددة االدوار للكليات الجديدة (٢)االسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مواقف متعددة االدوار للكليات الجديدة (٢)وصف موجز

منطقة الرياضالموقعأالعمال التكميلية للمدينة الجامعية للطالبات (مرحلة رابعة)االسم٧

الستكمال األعمال التكميلية للمدينة الجامعية للطالبات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(مرحلة رابعة)

البنية االساسية لالتصاالت واالنظمة االلكترونية بالمدينة االسم٨
منطقة الرياضالموقعالجامعية للطالبات

إلنشاء البنية االساسية لالتصاالت واالنظمة االلكترونية وصف موجز
شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهبالمدينة الجامعية للطالبات

منطقة الرياضالموقعمشروعات تقنية المعلوماتاالسم٩

الحاسب اآلليطبيعتهلتحديث وتطوير نظام تقنية المعلوماتوصف موجز



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمشروعات التعليم عن بعداالسم١٠

الحاسب اآلليطبيعتهلتنفيذ برامج التعليم عن بعدوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروعات تطوير التعليم الجامعياالسم١١

استشاراتطبيعتهلتطوير المناهج للتعليم الجامعيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتوسعة المعهد العالي للقضاءاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتوسعة المبنى الحالي مع اضافة مالحقوصف موجز



١٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الملك فيصل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعالتمديدات والتجهيزات الطبية للمستشفىاالسم١

تأمين بعض األجهزة الطبية األساسية وعمل التمديدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتجهيزات لها .

المنطقة الشرقيةالموقعأنشاء كليه الحقوق( طالب)االسم٢

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعأنشاء مجمع الكليات الطبيه بطريق العقيرمع البنية األساسيةاالسم٣

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعإسكان أعضاء هيئة التدريس (مرحلة ثالثة)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفلل وشقق سكنية مع التأثيثوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإسكان الطالب والطالبات (المرحله الثانيه )االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهشقق سكنية مع التأثيثوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء كلية المجتمع بإبقيقاالسم٦

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعمواقف سيارات المستشفىاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمظالت وانارة وسفلةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى األرشيف المركزي بالمدينة الجامعيةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني واجهزة حفظ وارفف ودواليبوصف موجز



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة أم القرى  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعتصميم وتنفيذ وإشراف مقر الطالبات للمراحل (١١،١٠،٩)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء فصول دراسية ومعامل ومكاتب إلعضاء هيئة التدريسوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتوسعة مباني الكليات القائمةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء قاعات وصاالت وفصول ومعامل اضافية للكليات القائمةوصف موجز

تصميم مباني وكليات المحور الطالبي الثاني (المرحلة االسم٣
منطقة مكة المكرمةالموقعاألولى)

إنشاء فصول دراسية وقاعات وفصول ومعمامل ومختبرات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب مساندة مع التصميم واالشراف والتاثيث

منطقة مكة المكرمةالموقعالخطة اإلستراتيجية لتقنية المعلومات ودعم األبحاث الدوليةاالسم٤

إشتراك في منظمات دوليةطبيعتهأعداد الخطة اإلستراتيجية والتقنية لدعم األبحاثوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعالدراسات واالستشارات الفنيه والهندسيه لوادى مكه للتقنيةاالسم٥

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسات وإستشارات فنية وهندسيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعالبوابة االلكترونية ونظام األرشفةاالسم٦

الحاسب اآلليطبيعتهموقع التسجيل األلي ورصد العالمات والنتائجوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتأثيث وتجهيز معامل ومختبرات الكليات الصحيةاالسم٧

قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهتوريد وتركيب المعامل والمختبرات واالجهزة العلمية للكليةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتأثيث وتجهيز كلية المجتمع للطالبات بمكة المكرمةاالسم٨

توريد وتركيب المعامل والمختبرات واالجهزة والمكاتب وصف موجز
قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهللكلية وجميع المستلزمات التعليمية والمكتبية

منطقة مكة المكرمةالموقعتأثيث وتجهيز كلية التمريضاالسم٩

توريد وتركيب المعامل والمختبرات واالجهزة والمكاتب وصف موجز
قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهللكلية وجميع المستلزمات التعليمية والمكتبية مع االثاث



٢١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تأمين وتجهيز معامل  واجهزة تعليمية لكلية االقتصاد والعلوم االسم١٠
منطقة مكة المكرمةالموقعالمالية االسالمية

قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهتوريد وتركيب المعامل والمختبرات واالجهزة التعليميةوصف موجز

تأمين وتجهيز معامل  واجهزة تعليمية للكلية الجامعية بأضم االسم١١
منطقة مكة المكرمةالموقعبمحافظة الليث

قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهتوريد وتركيب المعامل والمختبرات واالجهزة التعليميةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعالمنظومة األكاديميةاالسم١٢

وصف موجز
تمكين عملية التسجيل اإلكتروني للطالب ووضع سياسات 
القبول والتسجيل اليا ورصد العالمات وأخراج النتائج ومتابعة

الطالب
أجور الخدمات العامةطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعتنفيذ وتجهيز التعليم االلكتروني بالكليات الطبيةاالسم١٣

بنية معلوماتية من نضم وبرامج وأجهزة وشبكات وقوا بشرية وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهالالزمة

منطقة مكة المكرمةالموقعتطوير شبكة الحاسب اآللي في الفروعاالسم١٤

الحاسب اآلليطبيعتهتحديث وتطوير شبكات الحاسب األلي بالفروعوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعنظام المعلومات الطبياالسم١٥

يشتمل على نظام إدارة المركز ونظام الترابط مع أجهزة وصف موجز
نفقات طبيةطبيعتهالمختبر والتقارير ومراقبة المخزون وتصنيف وهيكلة البيانات
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الملك خالد  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة عسيرالموقعالمرحلة الرابعة إلسكان أعضاء هيئة التدريساالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء وحدات سكنية العضاء هيئة التدريسوصف موجز

منطقة عسيرالموقعالمستودع الطبياالسم٢

 مستودعات خاصة لالدوية واالجهزة والمعدات الطبية مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب االرفف واالجهزة الالزمة لذلك

منطقة عسيرالموقعتأثيث وتجهيز مركز الخدمات الطبية في مدينة أبهااالسم٣

توريد وتركيب جميع مستلزمات المركز الطبي من اجهزة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومعدات ومكاتب وستائر

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية العلوم واآلداب في بالمجاردة ( طالبات)االسم٤

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية العلوم واآلداب في أحد رفيدة ( طالبات)االسم٥

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية العلوم واآلداب في تثليث ( طالبات)االسم٦

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بمحائل عسيراالسم٧

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

إنشاء مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدينة االسم٨
منطقة عسيرالموقعالجامعية

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

منطقة عسيرالموقعالمرحلة الثانية من اسكان الطالب والطالباتاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء وحدات سكنية مع التاثيثوصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين االسم١٠
منطقة عسيرالموقعبخميس مشيط

فصول دراسية ومعامل وقاعات ومدرجات ومكاتب مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتأثيث والتجهيز

منطقة عسيرالموقعالمرحلة الثانية من االسوار والبواباتاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء اسوار وعمل بوبات مع توريد وتركيب مستلزماتهاوصف موجز

منطقة عسيرالموقعالخزن االستراتيجي للمياهاالسم١٢

انشاء خزانات مياه في المدينة الجامعية والمحافظات المعتمدوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهلها كليات

منطقة عسيرالموقعمشروع آمن المعلوماتاالسم١٣

الحاسب اآلليطبيعتهتوريد وتركيب اجهزة وبرمجيات واستشارات مع التدريبوصف موجز

منطقة عسيرالموقعتطوير واتاحة الخدمات االلكترونيةاالسم١٤

الحاسب اآلليطبيعتهعمل البرامج مع االجهزة التدريبوصف موجز

تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكلية الطب بمحافظة االسم١٥
منطقة عسيرالموقعبيشة

توريد وتركيب المعامل والمختبرات واألجهزة والمعدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتعليمية

تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكلية الهندسة االسم١٦
عقود عامةالموقعبمحافظة بيشة

توريد وتركيب المعامل والمختبرات واألجهزة والمعدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتعليمية
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معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة طيبة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعالبنية التحتية (مرحلة سادسة)االسم١

تنفيذ الخدمات الرئيسية من شبكات مياه وكهراباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء كلية الصيدلة (طالبات) مع التجهيز والتأثيثاالسم٢

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة المدينة المنورةالموقعالبنية التحتية للمدينة الطبية (مرحلة ثانية)االسم٣

تنفيذ الخدمات الرئيسية من شبكات مياه وكهراباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء كلية التمريض مع التجهيز والتأثيثاالسم٤

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة المدينة المنورةالموقعالبنية التحتية للفروع (مرحلة ثانية)االسم٥

تنفيذ الخدمات الرئيسية من شبكات مياه وكهراباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة المدينة المنورةالموقعمشروع التعاون الدولياالسم٦

استشاراتطبيعتهتبادل الخبرات واإلستشاراتوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتجهيز مباني فك اإلختناقاتاالسم٧

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

إنشاء وتجهيز كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مع التجهيز االسم٨
منطقة المدينة المنورةالموقعوالتأثيث  واإلشراف بمحافظة ينبع

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس
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معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة القصيم  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء مبنى كلية العلوم واالداب للبنات بعقلة الصقور االسم١
منطقة القصيمالموقعمع اإلشراف

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس

تصميم وإنشاء البنية األساسية لمجمعات االسم٢
منطقة القصيمالموقع(البكيرية-المذنب-عقلة الصقور-البدائع-ضرية)

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي وتسوير

منطقة القصيمالموقعاعادة تاهيل كليات البنات والكليات الصحية بالجامعةاالسم٣

عمل اصالحات وترميمات وتحسينات لكليات البنات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالكليات الصحية في مختلف المحافظات

تصميم وإنشاء مبنى كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي للبنات االسم٤
منطقة القصيمالموقعبمدينة بريدة.

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس

منطقة القصيمالموقعتصميم وإنشاء البنية التحتية بمجمع الكليات بعنيزة (م١)االسم٥

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي مع التسوير

تصميم وإنشاء مبانى كلية العلوم واآلداب للطالب بالرس مع االسم٦
منطقة القصيمالموقعاإلشراف

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس

تصميم وإنشاء مبانى كلية العلوم واآلداب للطالب بالبدائع معاالسم٧
منطقة القصيمالموقعاإلشراف

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس

توصيل الكهرباء لمجمع عنيزة مع انشاء محطة تحويل كهرباءاالسم٨
منطقة القصيمالموقعبمجمع عنيزة

تمديدات كهربائية وتوصيالت مع انشاء المباني الخاصة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالمحطة مع التوريد والتركيب لكافة المتطلبات الكهربائية

منطقة القصيمالموقعتصميم وإنشاء كلية الصيدلة بنين (عنيزه)االسم٩

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس



٢٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تصميم وانشاء البنية االساسية لمجمع الكليات الجامعية االسم١٠
منطقة القصيمالموقعللطالبات بالمدينة الجامعية (المرحلة الثانية)

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي مع التسوير

إنشاء مبنى التحكم والمرقبة ألنظمة المباني والسالمة االسم١١
منطقة القصيمالموقعللمشاريع

تنفيذ مبنى مكون من غرف وقاعات ومكاتب مع التوريد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتمديد والتركيب لكافة المتطلبات



٢٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة جازان  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة جازانالموقعإنشاء كلية العلوم واآلداب بفرسان مع التجهيزاالسم١

فصول دراسية ومعامل ومدرجات ومكاتب إلعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس 

منطقة جازانالموقعإنشاء كلية العلوم واآلداب بالدائراالسم٢

فصول دراسية ومعامل ومدرجات ومكاتب إلعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس 

منطقة جازانالموقعالخطة اإلستراتيجيةاالسم٣

استشاراتطبيعتهوضع سياسات عامةوصف موجز

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء محطة المياه للمدينة الجامعيةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومضخات ومستودعات وخزانات وانابيبوصف موجز

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء إسكان الطالب (م٣)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية مع التأثيثوصف موجز

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء كلية طب األسنان (طالبات)االسم٦

فصول دراسية ومعامل ومدرجات ومكاتب إلعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس 

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء كلية الصيدلة (طالبات)االسم٧

فصول دراسية ومعامل ومدرجات ومكاتب إلعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس 

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء البنية التحتية (م٦)االسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق وأنارة ورصف وأرصفة وتمديدات مياه وسيول ومجاريوصف موجز

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء إسكان الطالباتاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية مع التأثيثوصف موجز



٢٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء كلية التمريض والعلوم الصحية المساعدة االسم١٠
(طالب)

منطقة جازانالموقع

فصول دراسية ومعامل ومدرجات ومكاتب إلعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس 

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء سكن الممرضاتاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية مع األثاثوصف موجز

منطقة جازانالموقعتأمين المعامل واألجهزة والمعدات التعليميةاالسم١٢

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهتوريد أجهزة ومعدات تعليمية ومعامل ومختبرات وصف موجز



٢٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الجوف  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الجوفالموقعالنظام الشامل لتقنية المعلومات والبنية التحتيةاالسم١

الحاسب اآلليطبيعتهتأمين برامج شاملة لتقنية المعلوماتوصف موجز

منطقة الجوفالموقعالتعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات العالميةاالسم٢

استشاراتطبيعتهإستشارات وتبادل خبراتوصف موجز

االسم٣
تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وإعادة تأهيل 
أعضاء هيئة التدريس القدامى إلى التخصصات التي تحتاجها

الجامعة
منطقة الجوفالموقع

استشاراتطبيعتهاستشارات مع الخبراء لتطوير أعضاء هيئة التدريسوصف موجز

منطقة الجوفالموقعبرنامج اإلعتماد األكاديمياالسم٤

استشاراتطبيعتهإتفاقات محلية ودوليةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعمباني فك اإلختناقات مع التصميم والتجهيز واإلشرافاالسم٥

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة الجوفالموقعإنشاء وتجهيز قاعة ومركز للتدريب مع التصميم واإلشرافاالسم٦

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة الجوفالموقعإنشاء وتجهيز مسرح وصاالت اإلحتفاالت العامةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء المسرح وصاالت إحتفاالتوصف موجز

إنشاء محطة تحويل كهرباء وتمديداتها لفرع الجامعة االسم٨
منطقة الجوفالموقعبالقريات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة تحويل كهربائية مع التجهيزاتوصف موجز

إنشاء محطة تحويل كهرباء وتمديداتها لفرع الجامعة االسم٩
منطقة الجوفالموقعبطبرجل

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة تحويل كهربائية مع التجهيزاتوصف موجز



٣٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الجوفالموقعالبنية التحتية لفرع الجامعة بالقرياتاالسم١٠

تنفيذ الخدمات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة الجوفالموقعالبنية التحتية لفرع الجامعة بطبرجلاالسم١١

تنفيذ الخدمات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

حفر آبار بالمدينة الجامعية بالجوف وفرعي الجامعة االسم١٢
منطقة الجوفالموقعبطبرجل والقريات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهحفر اآلبار بالجامعة وفروعهاوصف موجز

منطقة الجوفالموقعتركيب كاميرات مراقبة في المدينة الجامعيةاالسم١٣

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتأمين كاميرات مراقبةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعتجهيز وتأثيث المعامل والمختبرات للبماني الجديدةاالسم١٤

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتأمين المعامل والمختبرات للمبانيوصف موجز



٣١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة حائل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة حائلالموقعإنشاء وتجهيز كلية الطب (بنات) مع اإلشرافاالسم١

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعإنشاء وتجهيز كلية إدارة األعمال مع اإلشرافاالسم٢

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعالسنة التحضيرية ومركز اللغة اإلنجليزية (بنات)االسم٣

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعإنشاء وتجهيز كلية العلوم الصحية (بنات) مع اإلشرافاالسم٤

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعتطوير مواقع الجامعةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ الخدمات الرئيسية بالموقع من مياه وكهرباء وغيرهاوصف موجز

منطقة حائلالموقعمركز إجتماعي للطالباتاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمطعم للطالبات ومركز ترفيهي وناديوصف موجز



٣٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة تبوك  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعتصميم وإنشاء وتجهيز الكلية الجامعية بضباء مع اإلشرافاالسم١

فصول دراسية ومعامل دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة تبوكالموقعبرنامج اإلعتماد األكاديمي والجودة النوعيةاالسم٢

استشاراتطبيعتهإتفاقات محلية ودوليةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء قاعات دراسية طالب وطالباتاالسم٣

فصول دراسية ومعامل دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

تأمين المعامل واألجهزة والمعدات التعليمية لكلية الشريعة االسم٤
منطقة تبوكالموقعواألنظمة

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتأمين المعامل واألجهزة والمعدات للكليةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث المكتبة المركزية مع التصميماالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى لمكتبة المركزيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية اإلقتصاد المنزلي مع التصميماالسم٦

فصول دراسية ومعامل دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة تبوكالموقعإستكمال البنية التحتية بالجامعةاالسم٧

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي
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وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الباحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الباحةالموقعتأثيث وتجهيز كلية العلوم واآلداب بمحافظة قلوةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة تدريسوصف موجز

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء مركز الحاسب اآللي والمعلوماتاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني معامل مع التجهيزوصف موجز

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء البنية التحتية مرحلة (٧ ، ٨) والموقع العاماالسم٣

تشمل الخدمات العامة من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم والحاسب اآللياالسم٤

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالإداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتدريس

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم (بنات)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة تدريسوصف موجز

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء سكن للطالباتاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية للطالباتوصف موجز
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معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة نجران  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة نجرانالموقعانشاء وتجهيز كلية العلوم واالداب بشرورة (طالبات)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية ومعاملوصف موجز

انشاء وتجهيز وتأثيث مدارس الطالب (ابتدائي ومتوسط االسم٢
منطقة نجرانالموقعوثانوي)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية ومعاملوصف موجز

انشاء وتجهيز وتأثيث مدارس الطالبات (ابتدائي ومتوسط االسم٣
منطقة نجرانالموقعوثانوي)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية  ومعاملوصف موجز

انشاء وتأثيث مساكن االطباء والممرضات بالمستشفى االسم٤
منطقة نجرانالموقعالجامعي

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعانشاء وتجهيز وتأثيث مطعم مجمع الطالباالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعانشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم واالداب (طالبات) بنجراناالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة نجرانالموقعانشاء وتجهيز كلية طب االسنان(طالبات)االسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة نجرانالموقعانشاء وتجهيز كلية اللغات طالباتاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وفصول دراسية ومعاملوصف موجز



٣٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتطوير الكليات الغير صحيةاالسم١

استشاراتطبيعتهيشمل تطوير المقررات والمناهجوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتعديالت واضافاتاالسم٢

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهأعمال تعديل وإصالحات وإضافاتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعمركز التدريس والتعلماالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتطوير المناهج التعليميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتجهيز المختبرات ومعامل الكليات (٣)االسم٤

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهمعامل ومختبراتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعأعمال المعلوماتيةاالسم٥

الحاسب اآلليطبيعتهإلنشاء قاعدة بيانات بالجامعةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعأعمال المعلوماتية للمستشفى الجامعياالسم٦

الحاسب اآلليطبيعتهإلنشاء قاعدة بيانات للمستشفى الجامعيوصف موجز



٣٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الحدود الشمالية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء الموقع العام والبنية التحتية برفحاء (مرحلة االسم١
منطقة الحدود الشماليةالموقعثالثة)

المباني واإلنشاءاتطبيعته   خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعالخطة االستراتيجية والدراسية للجامعةاالسم٢

دراسات وبرامج تتعلق بخطة الجامعة المستقبلية في مختلف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاألنشطة

منطقة الحدود الشماليةالموقعالبنية التحتية للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعداالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخوادم وشبكات ونقل معلوماتوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعحفر اآلبار االرتوازية وتأمين شبكة الري مع تنقية المياهاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهحفر آبار وتمديد شبكات ري مع محطات تنقية مياهوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعالشراكة والتعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات العلميةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات استشاريةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتحديث أجهزة ومعدات كلية المجتمع للبنات بعرعراالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحديث األجهزة والمعدات التعليمية للكليةوصف موجز

تأثيث وتجهيز المباني العاجلة للسنة التحضيرية والمباني االسم٧
منطقة الحدود الشماليةالموقعالمستأجرة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز مكتبي وفصول دراسيةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتسوير أراضي الجامعةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهبناء أسوار على اآلراضي المملوكة للجامعةوصف موجز

درء السيول عن مباني كلية الطب وكلية التربية والمباني االسم٩
منطقة الحدود الشماليةالموقعاإلدارية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوضع مصدات اسمنتية وحواجز من أخطار السيولوصف موجز



٣٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الحدود الشماليةالموقعاستكمال البنية التحتية بالموقع العام للجامعةاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز



٣٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الدمام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تأمين المعامل واألجهزة والمعدات التعليمية لكلية العلوم االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعواآلداب بقرية العليا

آالت ومعداتطبيعتهتوريد وتركيب أجهزة ومعدات تعليميةوصف موجز

البنية األساسية واالعمال التكميلية للمستشفى الجامعي االسم٢
المنطقة الشرقيةالموقع(المرحلة الثانية)

خدمات الموقع والمرافق العامة وتأمين أجهزة طبية ومعدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتمديدات الطبية

تهيئة البينة التحتية القسام الطالبات بالمدينة الجامعية االسم٣
المنطقة الشرقيةالموقع(المرحلة الثالثة)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى السنة التحضيرية بالمدينة الجامعيةاالسم٤

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى مواقف متعدد االدوار بالمدينة الجامعيةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمظالت وأجهزة مراقبة وبوبات وسفلة وإنارةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى كلية العلوم بمجمع كليات البنات بالدماماالسم٦

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعاسكان الطالب (المرحلة الخامسة)االسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني وشقق سكنية مع التأثيثوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالبنية التحتية بمجمع كليات البنات بالدمام (المرحلة الثانية)االسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

تجهيز البنى التحتية لشبكات الحاسب اآللي بمعامل االسم٩
المنطقة الشرقيةالموقعوكليات الجامعة بالدمام والمحافظات

الحاسب اآلليطبيعتهتمديدات وأجهزة وكيابل ومكاتب وفصول ومعاملوصف موجز



٣٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

مبنى مراكز الدعم الطالبي (التوجيه واالرشاد الطالبي ؟ االسم١٠
المنطقة الشرقيةالموقعالخريجين ؟ التطوير المهني)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب وصاالت إجتماعاتوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتطوير منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وغيرهماالسم١١

استشارات وبرامج ودورات تدريبية ومحاضرات وندوات وصف موجز
استشاراتطبيعتهومؤتمرات



٤٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج (بنات) مع االسم١
منطقة الرياضالموقعالتصميم واألشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس مع عمل التصاميم واالشراف عليها

إنشاء كلية إدارة األعمال بالخرج (بنات) مع التصميم االسم٢
منطقة الرياضالموقعواألشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس مع عمل التصاميم واالشراف عليها

إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج (بنات) مع االسم٣
منطقة الرياضالموقعالتصميم واألشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس مع عمل التصاميم واالشراف عليها

إنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل (بنات) مع االسم٤
منطقة الرياضالموقعالتصميم واألشراف

 فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس مع عمل التصاميم واالشراف عليها

منطقة الرياضالموقعإنشاء كلية التربية بالخرج (بنات) مع التصميم واألشرافاالسم٥

 مبنى كلية يشتمل على فصول دراسية ومختبرات ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالداريين واعضاء هيئة التدريس

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء مظالت بمواقف المدينة الجامعيةاالسم٦

عمل التصاميم وانشاء وتوريد وتركيب المظالت بمواقف وصف موجز
سلع وخدمات أخرىطبيعتهالجامعة

إنشاء كلية التربية بوادي الدواسر (بنين) مع التصميم االسم٧
منطقة الرياضالموقعواألشراف

بناء فصول دراسية ومعامل ومكاتب لالداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس مع عمل التصاميم واالشراف عليها

سكن ألعضاء هيئة التدريس بوادي الدواسر مع التصميم االسم٨
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ عدد من الوحدات السكنية مع عمل التصاميم واالشرافوصف موجز

سكن ألعضاء هيئة التدريس بحوطة بني تميم مع التصميم االسم٩
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ عدد من الوحدات السكنية مع عمل التصاميم واالشرافوصف موجز



٤١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء معامل وقاعات دراسيةاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمعامل وقاعات دراسية في عدد من الكلياتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاألرشفة األكترونية لوثائق ومستندات الجامعة وكلياتهااالسم١١

الحاسب اآلليطبيعته تصنيف وارشفة الوثائق والمستندات للجامعةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتسوير أراضي الجامعة بالمحافظاتاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهبناء اسوار على االراضي المملوكة للجامعةوصف موجز

إنشاء وتجهيز مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر مع االسم١٣
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

انشاء صاالت وقاعات دراسية ومختبرات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمساندة مع التجهيز واالشراف

توصيل الكهرباء لمجمع األفالج مع إنشاء محطة كهرباء االسم١٤
منطقة الرياضالموقعبالمجمع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتمديدات كهربائية اليصال التيار مع إنشاء محطة تحويلوصف موجز

توصيل الكهرباء لمجمع حوطة بني تميم مع إنشاء محطة االسم١٥
منطقة الرياضالموقعكهرباء بالمجمع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتمديدات كهربائية اليصال التيار مع إنشاء محطة تحويلوصف موجز
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١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة المجمعة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمباني فك اإلختناقاتاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهقاعات وفصول دراسية ومعامل ومختبرات ومباني مساندةوصف موجز

تصميم وإنشاء كلية علوم الحاسبات وتقنية المعلومات االسم٢
منطقة الرياضالموقعبالمجمعة (طالب) مع اإلشراف والتجهيز

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية ومعامل ومكاتب إداريةوصف موجز

تصميم وإنشاء كلية التربية بالمجمعة (طالبات) مع اإلشراف االسم٣
منطقة الرياضالموقعوالتجهيز

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية ومعامل ومكاتب إداريةوصف موجز

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في محافظة االسم٤
منطقة الرياضالموقعالزلفي (مرحلة ثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعته   خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في حوطة سدير االسم٥
منطقة الرياضالموقع(مرحلة أولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعته   خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية االسم٦
منطقة الرياضالموقعبحوطة سدير وربطها بالشبكة بخطوط هوائية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطة تحويل إليصال التيار الكهربائيوصف موجز

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في محافظة الغاط االسم٧
منطقة الرياضالموقع(مرحلة أولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعته   خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية االسم٨
منطقة الرياضالموقعبالغاط وربطها بالشبكة بخطوط هوائية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطة تحويل إليصال التيار الكهربائيوصف موجز

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في محافظة رماح االسم٩
منطقة الرياضالموقع(مرحلة أولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعته   خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز



٤٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح االسم١٠
(طالبات) مع اإلشراف والتجهيز

منطقة الرياضالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية ومعامل ومكاتب إداريةوصف موجز

إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية االسم١١
منطقة الرياضالموقعبرماح وربطها بالشبكة بخطوط هوائية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطة تحويل إليصال التيار الكهربائيوصف موجز

تصميم وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس في محافظة رماح االسم١٢
منطقة الرياضالموقعمع التجهيز والتأثيث

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية ومكاتب إشراف ومسابح وقاعة صالة وصاالتوصف موجز



٤٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة شقراء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية الطب بشقراء مع اإلشرافاالسم١

انشاء فصول دراسية ومعامل وقاعات ومكاتب االداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهواعضاء هيئة التدريس

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية الصيدلة بالدوادمي مع اإلشرافاالسم٢

 فصول دراسية ومعامل وقاعات ومكاتب االداريين واعضاء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتههيئة التدريس

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بالدوادمي االسم٣
منطقة الرياضالموقع(المرحلة األولى(

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بالقويعيةاالسم٤

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

تصميم وإنشاء محطة تحويل كهرباء في القويعية وربطها االسم٥
منطقة الرياضالموقعبالشبكة بخطوط هوائية

انشاء محطة تحويل كهرباء مع تامين االجهزة والمعدات وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهالكهربائية الالزمة

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بساجر ( المرحلة االسم٦
منطقة الرياضالموقعاألولى )

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

تصميم وإنشاء محطة تحويل كهرباء في ساجر وربطها االسم٧
منطقة الرياضالموقعبالشبكة بخطوط هوائية

انشاء محطة تحويل كهرباء مع تامين االجهزة والمعدات وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهالكهربائية الالزمة .

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بعفيف ( المرحلة االسم٨
منطقة الرياضالموقعاألولى )

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

تصميم وإنشاء محطة تحويل كهرباء في عفيف وربطها االسم٩
منطقة الرياضالموقعبالشبكة بخطوط هوائية

انشاء محطة تحويل كهرباء مع تامين االجهزة والمعدات وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهالكهربائية الالزمة .



٤٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بضرما (المرحلة االسم١٠
منطقة الرياضالموقعاألولى)

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

تصميم وإنشاء محطة تحويل كهرباء في ضرما وربطها االسم١١
منطقة الرياضالموقعبالشبكة بخطوط هوائية

انشاء محطة تحويل كهرباء مع تامين االجهزة والمعدات وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهالكهربائية الالزمة .

تصميم وانشاء البنية التحتية والموقع العام بثادق ) المرحلة االسم١٢
منطقة الرياضالموقعاألولى (

تنفيذ القنوات الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهصحي

تصميم وإنشاء محطة تحويل كهرباء في ثادق وربطها بالشبكةاالسم١٣
منطقة الرياضالموقعبخطوط هوائية

انشاء محطة تحويل كهرباء مع تامين االجهزة والمعدات وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهالكهربائية الالزمة .

منطقة الرياضالموقعتأمين وتحديث المصاعد وحدات التكييف لكليات البناتاالسم١٤

آالت ومعداتطبيعتهتوريد وتركيب المصاعد ووحدات التكييف لكليات البناتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتسوير اراضي الجامعة في المحافظاتاالسم١٥

انشاء االسوار على االراضي البيضاء المملوكة للجامعة في وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمختلف المحافظات التابعة للجامعة

منطقة الرياضالموقعمباني فك االختناقاتاالسم١٦

انشاء قاعات وفصول دراسية ومعامل ومختبرات ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمساندة لبعض الكليات التابعة للجامعة

حفر آبار وتصميم وإنشاء محطة تنقية ومحطة معالجة مياه االسم١٧
منطقة الرياضالموقعالصرف الصحي

المباني واإلنشاءاتطبيعتهحفر آبار وتمديد شبكات ري مع محطات تنقية مياهوصف موجز

تصميم وإنشاء كلية التربية للبنات بمحافظة المزاحمية مع االسم١٨
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته



٤٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

 

وزارة العمل - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في عفيفاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في المزاحميةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء المعهد الصناعي في الزلفياالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء المعهد الصناعي في نفياالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية وورش .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في جدةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في مكة المكرمةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء المعهد الصناعي في جدةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء المعهد الصناعي في مكة المكرمةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في الرساالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز



٤٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في بقيقاالسم١٠

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في الخبراالسم١١

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء المعهد الصناعي في األحساءاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء معهد العمارة والتشييد في األحساءاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في المجاردةاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في سراة عبيدةاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في المجاردةاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء المعهد الصناعي في الحريضةاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في الغزالةاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء المعهد الصناعي في الشملياالسم١٩



٤٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنات) في رفحاءاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب إدارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء المعهد الصناعي في صامطةاالسم٢١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء معهد العمارة والتشييد في جازاناالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء المعهد الصناعي في حبونااالسم٢٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء كلية التقنية (بنين) في قلوةاالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية وفصول دراسية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء المعهد الصناعي في قلوةاالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

إنشاء مباني للتوسع للمعهد السعودي التقني للطاقة والمياه االسم٢٦
منطقة مكة المكرمةالموقعبرابغ

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب اضافية ومعامل ومختبرات .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء المعهد السعودي لتقنيات المياه بجدة (جزء ثاني)االسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز

إنشاء المعهد العالي للتقنيات المتقدمة في الرياض (جزء االسم٢٨
منطقة الرياضالموقعثاني)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية و تدريبية وورش .وصف موجز



٤٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

إنشاء المعهد التقني لأللبان والتغذية وإسكان للمدربين االسم٢٩
منطقة الرياضالموقعوالمتدربين في الرياض

مكاتب ادارية و تدريبية وورش  ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

إنشاء المعهد لتقنيات الطباعة والتغليف وإسكان للمدربين االسم٣٠
منطقة الرياضالموقعوالمتدربين في الرياض

مكاتب ادارية و تدريبية وورش  ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

إنشاء كلية السياحة والفندقة وإسكان للمدربين والمتدربين فياالسم٣١
منطقة مكة المكرمةالموقعمكة المكرمة

مكاتب ادارية وفصول دراسية ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء إسكان للمدربين في أكاديمية للطيران المدني في جدةاالسم٣٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية للمدربين .وصف موجز

إنشاء كلية السياحة والفندقة وإسكان للمدربين والمتدربين فياالسم٣٣
منطقة مكة المكرمةالموقعجدة

مكاتب ادارية وفصول دراسية ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

إنشاء كلية السياحة والفندقة وإسكان للمدربين والمتدربين فياالسم٣٤
المنطقة الشرقيةالموقعاألحساء

مكاتب ادارية وفصول دراسية ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

إنشاء كلية السياحة والفندقة وإسكان للمدربين والمتدربين فياالسم٣٥
منطقة عسيرالموقعخميس مشيط

مكاتب ادارية وفصول دراسية ووحدات سكنية للمدربين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمتدربين .

منطقة جازانالموقعإنشاءإسكان للمدربين والمتدربين للمعهد التقني في جازاناالسم٣٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية للمدربين والمتدربين .وصف موجز

إنشاءإسكان للمدربين والمتدربين للمعهد التقني للتعدين في االسم٣٧
منطقة الحدود الشماليةالموقععرعر

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية للمدربين والمتدربين .وصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاءإسكان للمدربين والمتدربين للمعهدالعالي للكهرباء في االسم٣٨



٥٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٥/١٤٣٤للسنة المالية 

معلومات المشروعم

جازان

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية للمدربين والمتدربين .وصف موجز


