
١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 
 
 

الحرس الوطني - وزارة الحرس الوطني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمبنى اإلدارة العامة للكشف الطبي العسكرياالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى اإلدارة العامة للكشف الطبي العسكريوصف موجز

عقود عامةالموقعمبنى الرعاية المنزليةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى الرعاية المنزليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمستشفيات ومراكز طبية تخصصية بالمناطق (م.إضافية)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء مستشفيات ومراكز طبية تخصصية بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعإضافات وإنشاءات وتجهيزات المرافق الصحية (م.إضافية)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإضافات وإنشاءات وتجهيزات المرافق الصحيةوصف موجز

عقود عامةالموقعمحطات كهرباء بالمناطق (م.إضافية)االسم٥

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهتوريد وتركيب محطات كهرباء بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعتوريد أجهزة ومعدات طبية (م.إضافية)االسم٦

آالت ومعداتطبيعتهتوريد أجهزة ومعدات طبيةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وحدات سكنية صحية بالمناطق (م.إضافية)االسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية طبية بالمناطقوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز مركز األمراض الصدريةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مركز األمراض الصدريةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعمركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفيناالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفينوصف موجز
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معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مبنى األمان األسري الوطنياالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مبنى األمان األسري الوطنيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعمشاريع صحية متخصصة (م.إضافية)االسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مشاريع صحية متخصصةوصف موجز

عقود عامةالموقعمركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفيناالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفينوصف موجز

عقود عامةالموقعمبنى الخدمات المساندة بالمدينة المنورةاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى الخدمات المساندة بالمدينة المنورةوصف موجز

عقود عامةالموقعالحاسب اآللي وأنظمة المعلومات الصحية بالمدينة المنورةاالسم١٤

الحاسب اآلليطبيعتهالحاسب اآللي وأنظمة المعلومات الصحية بالمدينة المنورةوصف موجز

مبنى الشرطة العسكرية بمستشفى األمير محمد بن عبد العزيز االسم١٥
عقود عامةالموقعبالمدينة المنورة

إنشاء مبنى الشرطة العسكرية بمستشفى األمير محمد بن عبد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعزيز بالمدينة المنورة

عقود عامةالموقعمركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفين باألحساءاالسم١٦

إنشاء مركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهباألحساء

عقود عامةالموقعبنك الدم بالدماماالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء بنك الدم بالدماموصف موجز

عقود عامةالموقعمركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفين بالدماماالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الخدمات االجتماعية والترفيهية للموظفين بالدماموصف موجز

عقود عامةالموقعمحطة إطفاء بالدماماالسم١٩
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معلومات المشروعم

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهإنشاء محطة إطفاء بالدماموصف موجز

عقود عامةالموقعمبنى الخدمات المساندةاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى للخدمات المساندةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستبدال سخانات المياه بالمدن السكنيةاالسم٢١

آالت ومعداتطبيعتهاستبدال سخانات المياه بالمدن السكنيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتحديث وإنشاء محطات المياه والصرف الصحياالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحديث وإنشاء محطات المياه والصرف الصحيوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعاستشارات هندسيةاالسم٢٣

استشاراتطبيعتهاستشارات هندسيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتحديث محطات المياه بالمدن السكنيةاالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحديث محطات المياه بالمدن السكنيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعمبنى وحدة اإلطفاء بمدينة الملك فيصل السكنيةاالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى وحدة اإلطفاء بمدينة الملك فيصل السكنيةوصف موجز
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وزارة الدفاع - رئاسة هيئة األركان العامة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء مدارس بمختلف المناطقاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مدارس بالمناطق مع التجهيز والتأثيثوصف موجز

إنشاء مساكن لمنسوبي القوات المسلحة مع التجهيز والتأثيثاالسم٢
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مساكن لمنسوبي القوات المسلحة مع التجهيز والتأثيثوصف موجز
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وزارة الدفاع - القوات البرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتوريد وتأمين الوسائل األمنية والعربات المخصصة لهااالسم١

نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعتهتوريد وتأمين الوسائل األمنية والعرباتوصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال أعمال الترميمات والمنشآت بالمناطقاالسم٢

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهأعمال إنشائية وترميماتوصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال أعمال الترميمات والمنشآت بالمناطق (م.إضافية)االسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهأعمال إنشائية وترميماتوصف موجز

عقود عامةالموقعإصالح البنية التحتية بالمنشآت والمدن العسكريةاالسم٤

إصالح وإعادة تأهيل البنى التحتية بالمنشأت والمدن وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعسكرية

البنية التحتية بالمناطق العسكرية (األشغال العسكرية) االسم٥
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة تأهيل البنى التحتية بالمناطق العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة الملك خالد العسكريةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة وتأهيل البنى التحتية بمدينة الملك خالد العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعمنشآت لواء الملك عبدالله الثامن عشر بقيادة جازاناالسم٧

مباني ومرافق منشأت لواء الملك عبدالله الثامن عشر بقيادة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهجازان

عقود عامةالموقعتصريف األمطار والسيول بالمنطقة الشمالية الغربيةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال تصريف األمطار ومجاري السيولوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء صالة ضيافة ونادي للضباط بجدةاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء صالة ضيافة ونادي ضباطوصف موجز
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معلومات المشروعم

إنشاء مبنى إدارة مدينة الملك خالد للتشغيل والصيانة االسم١٠
منطقة الحدود الشماليةالموقعبالشمالية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى إدارة مدينة الملك خالد للتشغيل والصيانةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعاستبدال المطابخ بإسكان العوائل بالشماليةاالسم١١

التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعتهاستبدال المطابخ بإسكان العوائل بالشماليةوصف موجز

تحسين وتطوير ميدان العرض لمجموعة لواء الملك عبدالعزيز االسم١٢
عقود عامةالموقعالعشرون بالشمالية

تحسين وتطوير ميدان العرض لمجموعة لواء الملك عبدالعزيز وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهالعشرون بالشمالية

منطقة الرياضالموقعإعادة إحالل محطة الكهرباء بالخرجاالسم١٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهإعادة إحالل محطة الكهرباء بالخرجوصف موجز
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وزارة الدفاع - القوات البحرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعترميمات وإصالحات (م.إضافية)االسم١

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهترميمات واصالحات األرصفة البحريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مقر ومرافق الكلية (م.إضافية)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مقر ومرافق كلية الملك فهد البحريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاءات وترميمات بالمناطق(م.إضافية)االسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهإنشاءات وترميمات بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير الميناءاالسم٤

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهتطوير وتحسين ميناء القضيمة العسكريوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتأثيث وتجهيز الوحدات بالمناطق(م.إضافية)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعسفلته وطرق بجميع المرافقاالسم٦

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهسفلته وإصالح طرق بجميع المناطق والمرافقوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز الصاالت الرياضيةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز صاالت رياضيةوصف موجز
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وزارة الدفاع - االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز الصحة النفسية - مرحلة إضافيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى للمركزوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز مركز طب األسناناالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى المركز مع تجهيزهوصف موجز

تجهيز وحدة عمليات النظام المتكامل لجراحة المخ االسم٣
منطقة الرياضالموقعواألعصاب

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعدراسات وتصاميم المجمع الطبي بالرياض (مرحلة ثانية)االسم٤

دراسات وتصاميمطبيعتهاعداد دراسات وتصاميموصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين (٣) مستشفيات ميدانية متنقلةاالسم٥

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهتوريد مستشفيات متنقلة مع كامل تجهيزاتهاوصف موجز

عقود عامةالموقعالتجهيز الطبي للتوسعات بالمستشفيات (مرحلة ثانية)االسم٦

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهتوريد معدات وأجهزة طبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير الخطة اإلستراتيجية لتقنية المعلوماتاالسم٧

شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهاعداد خطط وتوريد معدات وأجهزة تقنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالبنية التحتية لتقنية المعلوماتاالسم٨

شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهتوريد وتركيب معدات وأجهزة تقنيةوصف موجز

إنشاء سور ومحطة تحلية مياه وتوفير مولدات كهربائية االسم٩
منطقة الرياضالموقعإحتياطية

إنشاءات وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه ومولدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهكهربائية
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معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتحديث شبكة المعلومات وربط المباني الخارجيةاالسم١٠

شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهتوريد وتركيب معدات وأجهزة تقنيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن لألطباءاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مبنى المرضى طويلي اإلقامةاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى طبيوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن لمنسوبي المستشفىاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن للعاملين بمستشفى الهدا مع التأثيثاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتأثيث وحدات سكنيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإعادة تأثيث السكن الداخلي للمجمعاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب أثاث وأجهزة للسكنوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعدعم الطاقة الكهربائية بالمجمع الطبي بالظهراناالسم١٦

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهتوريد وتركيب وخدمات ايصال الكهرباءوصف موجز

منطقة تبوكالموقعتأثيث وتجهيز المساكن الجديدةاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد وتركيب أثاث وأجهزة للسكنوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء عيادات طب األسرة والمجتمع مع التجهيز والتأثيثاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتأثيث مبنى طبيوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء مختبرات مركزيةاالسم١٩



١٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى طبيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعتجهيز العيادات التخصصيةاالسم٢٠

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبيةوصف موجز

توسعة المستشفى (٢٠٠) سرير نساء ووالدة ووحدة حروق االسم٢١
منطقة عسيرالموقعوعناية مركزة (مرحلة ثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني طبية وخدمات مساندة للمستشفىوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاءات متعددةاالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء قسم الطوارئاالسم٢٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى طبيوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء عيادات طب األسرة والمجتمع مع التجهيز والتأثيثاالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتأثيث مبنى طبيوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفىاالسم٢٥

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهتوريدات وإنشاءات وترميمات إلعادة تأهيل البنية التحتيةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء مبنى مستشفى بديلاالسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني طبية وخدمية للمستشفىوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء سكان بالمستشفى (أبو عريش)االسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنيةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإعادة تأهيل المستشفى (أبو عريش)االسم٢٨

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهتوريدات وإنشاءات وترميمات إلعادة تأهيل المستشفىوصف موجز



١١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة نجرانالموقعمنشآت للمستشفى الميدانياالسم٢٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني خدميةوصف موجز

عقود عامةالموقعالتصنيع المحلياالسم٣٠

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتوريد أدوات ومعدات وتجهيزات مصنعة محلياوصف موجز



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - المؤسسة العامة للصناعات العسكرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء وحدات سكنيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنيةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وحدات سكنية (م.إضافية)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنيةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز معهد األمير سلطان الصناعياالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مباني ومرافق معهد األمير سلطان الصناعيوصف موجز



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - الهيئة العامة للمساحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنتاج وتحديث خرائط األساس الطبوغرافية الرقمية (م. االسم١
عقود عامةالموقعإضافية)

المعلومات والبياناتطبيعتهإنتاج وتحديث خرائط األساس الطبوغرافية الرقميةوصف موجز

دراسة وتأسيس منظومة المسح البحري وعلوم البحار االسم٢
عقود عامةالموقع(م.إضافية)

المعلومات والبياناتطبيعتهدراسة وتأسيس منظومة المسح البحري وعلوم البحاروصف موجز

عقود عامةالموقعمنظومة التصوير الجوياالسم٣

أجهزة االتصاالتطبيعتهمنظومة للتصوير الجويوصف موجز

عقود عامةالموقعإدارة بيانات المسح البحرياالسم٤

المعلومات والبياناتطبيعتهإدارة بيانات المسح البحريوصف موجز

عقود عامةالموقعالبحث العلمي البحرياالسم٥

المعلومات والبياناتطبيعتهالبحث العلمي البحريوصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - قوة الصواريخ االستراتيجية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعايصال التيار الكهربائياالسم١

أجور الخدمات العامةطبيعتهوصف موجز

عقود عامةالموقعالتطوير والتحديث والترميماتاالسم٢

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهوصف موجز

عقود عامةالموقعتحديث وتطوير البنية التحتيةاالسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهوصف موجز


