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المؤسسة العامة للموانئ - المؤسسة العامة  للموانىء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة جازانالموقعتطوير ميناء فرساناالسم١

وصف موجز

صيانة الرصيف الحالي بطول ٢٥٦ متر , وإنشاء رصيف بطول 
١٦٥متر , إنشاء رصيفين بطول ٥٠٠ متر , إنشاء دولفين لربط 

عبارات الركاب , إنشاء ساحات خلف األرصفة بمسطح 
(١٧٥٠٠متر مربع) , وإنشاء بنية تحتية متكاملة ورصف 

وسفلته .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة جازانالموقعتحديث البنية التحتية بميناء جازاناالسم٢

وصف موجز

إعادة تحديث شبكة المياه الحالية وربطها بمحطة تحلية 
المياه وربط شبكة الكهرباء الحالية بالمحطة اإلحتياطية 

وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل ساحات 
المنطقة التشغيلية لكل األرصفة وصيانة الساحة خلف رصيف

الحاويات

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعإستكمال تطوير البنية التحتية لميناء جدة اإلسالمياالسم٣

وصف موجز
إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه 
األمطار وشبكة مكافحة الحريق وشبكة اإلتصاالت للمنطقة 

الجنوبية للميناء
المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعإستكمال تطوير وتوسعة بوابات ومداخل ميناء جدة اإلسالمياالسم٤

وصف موجز

توسعة بوابات ومداخل الميناء الحالية وعددها (٩) مداخل , 
وإعادة تنظيم المسارات المؤدية للبوابات والمداخل وتشمل 

هذه األعمال على (أعمال سفلتة ورصف وإنشاءات مدنية 
ومعمارية متنوعة ونقل وتحويل خدمات البنية التحتية )

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إنشاء وتجهيز ساحات فحص الحاويات بميناء الملك االسم٥
المنطقة الشرقيةالموقععبدالعزيز بالدمام

وصف موجز

إنشاء البنية التحتية لساحة فحص الحاويات وتشمل (مباني 
إدارية ومسجد وفحص الحاويات باألشعة, إنشاء شبكات مياه

وكهرباء وصرف صحي وصرف مياه األمطار واإلتصاالت 
ومكافحة الحريق , وإنشاء محوالت ولوحات فرعية وربطها 

بشبكة الكهرباء الرئيسية بالميناء .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إستبدال الجهد الكهربائي المخفض بالمباني بميناء الملك االسم٦
المنطقة الشرقيةالموقععبدالعزيز بالدمام

وصف موجز
تمديد كابالت الجهد المنخفض الجديد لجميع المباني 

واستبدال قواطع جميع األجهزة الداخلية بالمباني الخاصة 
باإلنارة والمراوح والسخانات وأجهزة التكييف ومضخات 

محطات وشبكات الكهرباءطبيعته
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معلومات المشروعم

المياه والحريق وأعمدة اإلنارة للشوارع الواقع عليها المباني , 
وإستبدال اللوحات الفرعية

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء حاجز األمواج الشرقي بميناء الملك عبدالعزيز بالدماماالسم٧

وصف موجز

ويشمل إنشاء حاجز أمواج بطول (٧٫٥) كيلومتر وعمق (٥ــ ٩) 
متر ويشمل أعمال الردميات وتركيب صخور الحماية الحجرية
لحاجز األمواج بمنطقة التوسعة الجديدة في المنطقة الشرقية 

للميناء .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إنشاء مرافق المياه والصرف وشبكة الحريق لمنطقة االسم٨
المنطقة الشرقيةالموقعالمستودعات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وصف موجز

يشمل إنشاء شبكة للمياه وشبكة صرف صحي مع إنشاء 
محطة معالجة ومحطات رفع , وإنشاء شبكة متكاملة لمكافحة

الحريق بالمستودعات وتشمل شبكة مواسير وأجهزة إنذار 
وكاشفات دخان ونظام رشاشات إطفاء وطفايات حريق 

بأحجام مختلفة .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتوريد وحدات تكييف وتبريد متنوعة بميناء الجبيل التجارياالسم٩

وصف موجز
إستبدال وحدات التكييف الحالية لجميع مباني الميناء 

إلنتهاء عمرها اإلفتراضي , وتوريد وتركيب وحدات تكييف 
(شيللرات) لجميع مباني الميناء

آالت ومعداتطبيعته

إنشاء رصيف بطول (١٥٠) م وحماية حجرية شمال رصيف االسم١٠
منطقة تبوكالموقعمتعدد األغراض بميناء ضبا

وصف موجز

إنشاء رصيف بطول (١٥٠) متر وعمق (١٥) متر عند بداية 
الرصيف الحالي ويشمل ذلك ساحة خلفية بمسطح حوالي 

٧٥٠٠ متر مربع مع أعمال اإلضاءة الغامرة وتوصيل شبكات 
المياه والكهرباء والصرف الصحي وصرف مياه األمطار 

واإلتصاالت ومكافحة الحريق وأعمال الحماية الصخرية 
لحوض الرصيف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إستكمال أعمال اإلنارة والسفلتة لمشروع إستصالح المرحلة االسم١١
منطقة تبوكالموقعالثانية بميناء ضبا

وصف موجز

إستكمال أعمال اإلصالح للمرحلة الثانية وتشمل شبكة من 
الطرق وأعمال سفلتة ورصف وإنارة للطرق وأبراج إضاءة غامرة 

للساحات وشبكات للمياه والكهرباء واإلتصاالت ومكافحة 
الحريق .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى لحرس الحدود والجمارك بميناء الجبيل الصناعياالسم١٢

وصف موجز
إنشاء مبنى لحرس الحدود ومبنى للجمارك مسطح كل منهما 

(٢٥٠٠) متر مربع ويشمل كل مبنى على األعمال المعمارية 
والمدنية والكهربائية والميكانيكية والصحية ويشمل الموقعان 

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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معلومات المشروعم

على أعمال اإلسفلت للشوارع وأرصفة المشاة وغرفة محوالت 
لكل مبنى وأعمال شبكات الري والتشجير باإلضافة إلى أعمال

اإلنارة واألسوار حول المباني وإنشاء مظالت للسيارات

توصيل خدمات البنية التحتية لألرصفة (٥ , ١٠) بميناء رأس االسم١٣
المنطقة الشرقيةالموقعالخير

وصف موجز

إنشاء بنية تحتية متكاملة لمنطقة ساحات األرصفة الجديدة 
وتشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي وصرف مياه 

األمطار وشبكة اإلتصاالت وشبكة إطفاء الحريق وربط جميع 
هذه الشبكات بشبكة الميناء

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعردم وحماية صخرية للمنطقة الغربية من ميناء رأس الخيراالسم١٤

وصف موجز
ردم وإصالح ساحات تخزين بمسطح إجمالي (١٫٩٥٠٫٠٠٠) 
مترمربع باإلضافة إلى أعمال الحماية الحجرية بطول (٢) كيلو

متر تقريبا
المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعالدعم الفني لإلشراف على تنفيذ المشاريعاالسم١٥

وصف موجز
لغرض استقطاب فنيين ذوي خبرة عالية ومتوسطة لالشراف 

على مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها وتصميمها وعددها 
(١٢٦) مشروع

إشرافطبيعته
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - رئاسة الهيئة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعنظم أمن المعلوماتاالسم١

وصف موجز
توفير الحماية واألمن للمعلومات والبيانات ضد التسرب 

واالختراق والمحافظة على سريتها خالل تطوير وتحسين 
إجراءات العمل

الحاسب اآلليطبيعته

منطقة الرياضالموقععقد المساندة الفنيةاالسم٢

وصف موجز
توفير الدعم الفني واالستشاري لدعم تنفيذ مخرجات الخطة 

االستراتيجية الشاملة الخاصة بقطاع التميز التشغيلي بالمركز 
الرئيسي .

نفقات إداريةطبيعته
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - االدارة العامة لمشروع الجبيل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وتطوير االحياء السكنية وإنشاء وتجهيز الوحدات االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعالسكنية (مرحلة أولى)

وصف موجز

تقديم الخدمات الهندسية واالستشارات الفنية لتصميم وتطوير
االحياء السكنية , واالعمال االنشائية إلعداد الموقع وتطوير 

االراضي وإنشاء وتجهيز الوحدات السكنية وأعمال إعداد 
وتطوير المواقع والخدمات العمرانية وإنشاء الطرق والتشجير 
وتطوير وحماية الشواطئ وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية 

والخدمات الالزمة .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء المرافق والمنشآت العامة وتأهيلها وتأمين االسم٢
المنطقة الشرقيةالموقعالمعدات

وصف موجز

تقديم الخدمات الهندسية واالستشارات الفنية لتصميم وإنشاء 
المرافق والمنشآت العامة وتأهيلها , كما يتضمن مشروعات 

إنشاء المنشآت الخدمية ( الصحية , الترفيهية االجتماعية , 
الدينية , الثقافية ...إلخ ) كما سيتضمن إنشاء المنشآت 

التعليمية والخدمات العامة والخدمات المساندة لها , وأعمال 
إعادة تأهيل بعض المرافق العامة ومرافق الهيئة الملكية 

بالجبيل المتقادمة وتأمين المعدات.

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وتطوير المنطقة الصناعية ومستلزماتهااالسم٣

وصف موجز

تقديم الدراسات والخدمات الهندسية واالستشارات الفنية 
لتصميم وتطوير المنطقة الصناعية ومستلزماتها وتقديم 

الخدمات التسويقة للمنطقة الصناعية , وإعداد وتطوير الموقع 
وإنشاء التجهيزات األساسية والخدمات الالزمة لها , وإنشاء 

حرم وممرات األنابيب الستكمال الجبيل٢ , وتطوير وإنشاء 
وتجهيز مناطق الخدمات والمناطق اللوجستية وإنشاء المرافق 

والمحطات الالزمة للمنطقة الصناعية بالجبيل٢ .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وتطوير الطرق وتأهيلهااالسم٤

وصف موجز

تقديم الدراسات والخدمات الهندسية واالستشارات الفنية 
لتصميم وتطوير الطرق وتأهيلها , ويتضمن أعمال إعداد الموقع 

وأعمال التطوير والتجهيز للطرق وأعمال التوريد والخدمات 
الالزمة وإنشاء الخدمات والمرافق الخاصة بالطرق وحركة 
النقل بالمدينة . وذلك حسب المواصفات التي تتماشى مع 

استخدامات المدن الصناعية .

دراسات وتصاميمطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإنشاء مرافق القوات البرية بالجبيل الصناعيةاالسم٥

تقديم الدراسات والخدمات الهندسية واالستشارات الفنية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتصميم وإنشاء مرافق القوات البرية بمدينة الجبي الصناعية , 
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معلومات المشروعم

واألعمال اإلنشائية لتطوير الموقع والتجهيزات األساسية 
وإيصال الخدمات للموقع , ويتضمن العمل إنشاء المباني 

اإلدارية والخدمية والسكنية الالزمة لقاعدة القوات البرية .
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع -  برنامج رأس الخير  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإعداد وتطوير المنطقة الصناعية (المرحلة األولى)االسم١

وصف موجز

تقديم الخدمات الهندسية واالستشارات الفنية لتصميم وإعداد
المنطقة الصناعية - المرحلة األولى , ومشروعات أعمال إعداد 
وتسوية الموقع وأعمال التطوير وإنشاء التجهيزات االساسية 
وإنشاء محطات الكهرباء والمياه ومعالجة الصرف ومحطات 

االتصاالت والمضخات للمنطقة الصناعية , وإنشاء الطرق 
بالمنطقة الصناعية والمؤدية لها بمدينة رأس الخير .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء وتجهيز المرافق والمنشآت الخدمية (المرحلة االسم٢
المنطقة الشرقيةالموقعاألولى)

وصف موجز

تقديم الخدمات الهندسية واالسشارات الفنية لتصميم وإنشاء 
وتجهيز المرافق والمنشآت الخدمية المرحلة األولى , واألعمال

االنشائية إلنشاء مباني الخدمات المساندة والمباني اإلدارية 
والخدمية والعامة للمناطق الصناعية وتأمين التجهيزات 

والمعدات الالزمة لمدينة رأس الخير .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتطوير االحياء السكنية (المرحلة األولى)االسم٣

وصف موجز

تقديم الخدمات الهندسية واالستشارات الفنية لتصميم وإنشاء 
وتطوير االحياء السكنية - المرحلة األولى , واألعمال اإلنشائية

إلعداد الموقع وتطوي راالراضي وإنشاء وتجهيز الوحدات 
السكنية والخدمات الالزمة لها إلسكان العاملين بمدينة رأس 

الخير .

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - االدارة العامة لمشروع ينبع  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

خدمات هندسية ودراسات للمنطقة الصناعية والسكنية االسم١
منطقة المدينة المنورةالموقعالمرحلة الثالثة

وصف موجز
توفير الخدمات الهندسية والتصاميم المعمارية لمشاريع 

التجهيزات األساسية للهيئة الملكية بينبع بالمنطقة السكنية 
والصناعية .

دراسات وتصاميمطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتجهيز مباني ووحدات سكنيةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوفير مساكن للعاملين بمدينة ينبع الصناعية .وصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء شبكة الطرق الرئيسية والفرعيةاالسم٣

إنشاء شبكة الطرق والجسور لربط المنطقة السكنية بالخط وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسريع .

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء قناة التحكم لدرء مخاطر السيول (المرحلة الثانية)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهحماية المنطقة السكنية والصناعية من السيول .وصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتطوير مرافق عامة خدميةاالسم٥

وصف موجز

إنشاء مرافق خدمية من عيادات أسنان وروضات ومدارس 
وحدائق ومرافق ترفيهية ومالعب ومساجد ومركز لذوي 

اإلحتياجات الخاصة لتحسين المستوى المعيشي وجذب 
االستثمارات .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتجهيز مباني تشغيلية والمجمع الحكومياالسم٦

إنشاء مستودعات للخدمات الصحية والمستلزمات الطبية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومركز ثقافي ومرافق تشغيلية .

منطقة المدينة المنورةالموقعتصميم وإنشاء محطات توزيع الكهرباء الفرعيةاالسم٧

توفير الطاقة الالزمة للمدينة لسد احتياجات الصناعات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجديدة ولزيادة السكانية المتوقعة .

منطقة المدينة المنورةالموقعتطوير األراضي والتجهيزات بالمنطقة الصناعية والسكنيةاالسم٨

تسوية األراضي ومعالجة التربة بمنطقة البتروكيماويات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومنطقة الخدمات اللوجستية والمناطق السكنية .

منطقة المدينة المنورةالموقعتطوير وتحسين الحياء السكنية والمرافق بالواجهة البحريةاالسم٩
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

جذب االستثمارات لمدينة ينبع الصناعية وتحسين مستوى وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهالمعيشة بالمدينة .

منطقة المدينة المنورةالموقعتوسعة وتجهيز معهد ينبع التقني (المرحلة الثانية )االسم١٠

تطوير الكوادر البشرية لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهلزيادة نسبة السعودة .

منطقة المدينة المنورةالموقعتأهيل وتجهيز المنشات الخدمية والصحة واالكاديميةاالسم١١

المحافظة على مرافق المنشآت العامة بالمدينة نظرا لتقادم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمرافق والمنشآت بالهيئة الملكية .
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إدارة الميزانية العامة
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وزارة النقل - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الرياض (المرحلة الثانية)االسم١

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الرياض (المرحلة الثانية)وصف موجز

اعمال صيانة وقائية لطرق منطقة مكة المكرمة (المرحلة االسم٢
منطقة مكة المكرمةالموقعالثانية)

اعمال صيانة وقائية لطرق منطقة مكة المكرمة (المرحلة وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهالثانية)

المنطقة الشرقيةالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق المنطقة الشرقية (المرحلة الثانية)االسم٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق المنطقة الشرقية (المرحلة الثانينة)وصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق المدينة المنورة (المرحلة الثانية)االسم٤

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق المدينة المنورة (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة حائلالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة حائل (المرحلة الثانية)االسم٥

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة حائل (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة القصيمالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة القصيم (المرحلة الثانية)االسم٦

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة القصيم (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة عسيرالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة عسير (المرحلة الثانية)االسم٧

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة عسير (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة جازانالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة جازان (المرحلة الثانية)االسم٨

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة جازان (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق المنطقة الشمالية (المرحلة الثانية)االسم٩

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق المنطقة الشمالية (المرحلة الثانية)وصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة الباحةالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الباحه (المرحلة الثانية)االسم١٠

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الباحه (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة نجرانالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة نجران (المرحلة الثانية)االسم١١

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة نجران (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة تبوكالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة تبوك (المرحلة الثانية)االسم١٢

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة تبوك (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة الجوفالموقعاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الجوف (المرحلة الثانية)االسم١٣

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاعمال صيانة وقائية لطرق منطقة الجوف (المرحلة الثانية)وصف موجز

منطقة الرياضالموقعالطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض (المرحلة األولى)االسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض (المرحلة األولى)وصف موجز

إزدواج المحول الشمالي بوادي الدواسر ( مع التقاطعات) االسم١٥
منطقة الرياضالموقع(المرحلة الثانية) ( ١٠ )كم

إزدواج المحول الشمالي بوادي الدواسر ( مع التقاطعات) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الثانية) ( ١٠ )كم

تقاطع على طريق خميس مشيط /الخماسين/ األفالج/الحوطة االسم١٦
منطقة الرياضالموقعالمزدوج

تقاطع على طريق خميس مشيط /الخماسين/ األفالج/الحوطة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمزدوج

إزدواج طريق الرياض/الرين/بيشة(الجزءالواقع بمنطقة االسم١٧
منطقة الرياضالموقعالرياض)( المرحلة االولى)( ١١٠ )كم

إزدواج طريق الرياض/الرين/بيشة(الجزءالواقع بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض)( المرحلة االولى)( ١١٠ )كم

ازدواج طريق الرياض/ خريص/ األحساء (الجزء الواقع بمنطقةاالسم١٨
منطقة الرياضالموقعالرياض) (٢٥ )كم

ازدواج طريق الرياض/ خريص/ األحساء (الجزء الواقع بمنطقةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض)(٢٥ )كم

منطقة الرياضالموقعتقاطع على طريق الرياض/ الدمام السريع مع طريق الحسن بناالسم١٩
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الحسين بن علي

تقاطع على طريق الرياض/ الدمام السريع مع طريق الحسن بنوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالحسين بن علي

تطوير تقاطع طريق البطحاء مع الضلع الجنوبي للطريق االسم٢٠
منطقة الرياضالموقعالدائري بمدينة الرياض

تطوير تقاطع طريق البطحاء مع الضلع الجنوبي للطريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدائري بمدينة الرياض

أزدواج طريق رماح/شوية/ الرفيعة /الصداوي (الجزء الواقع االسم٢١
منطقة الرياضالموقعبمنطقة الرياض) ( ٩٠ )كم

أزدواج طريق رماح/شوية/ الرفيعة /الصداوي (الجزء الواقع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة الرياض) ( ٩٠ )كم

االسم٢٢
أزدواج طريق المذنب /ساجر/ عسيلة / المحمدية وطريق 

ساجر/ عسيلة حتى يلتقي بطريق شقراء/الدوادمي ( المرحلة 
االولى )( ٣٠ )كم

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز
أزدواج طريق المذنب /ساجر/ عسيلة / المحمدية وطريق 

ساجر/ عسيلة حتى يلتقي بطريق شقراء/الدوادمي ( المرحلة 
االولى )( ٣٠ )كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

أزدواج طريق الدوادمي / عرجاء/نفي/الرس (الجزء الواقع االسم٢٣
منطقة الرياضالموقعبمنطقة الرياض) ( المرحلة الثالثة) ( ٢٠ )كم

أزدواج طريق الدوادمي / عرجاء/نفي/الرس (الجزء الواقع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة الرياض) ( المرحلة الثالثة) ( ٢٠ )كم

منطقة الرياضالموقعطريق أم ارطا/ طالل( ٢١ )كماالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق أم ارطا/ طالل( ٢١ )كموصف موجز

ازدواج طريق القويعية / الرين / الحريق ( المرحلة الثانية) االسم٢٥
(٢٠ )كم

منطقة الرياضالموقع

ازدواج طريق القويعية / الرين / الحريق ( المرحلة الثانية)(٢٠وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته)كم

طريق الخدمة للطريق السريع (الرياض/الطائف) مع الجانبين االسم٢٦
منطقة الرياضالموقعمن مخرج (٥) إلى مخرج (٦) (١٤)كم

طريق الخدمة للطريق السريع (الرياض/الطائف) مع الجانبين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمن مخرج (٥) إلى مخرج (٦) (١٤)كم

منطقة الرياضالموقعطريق هجرة الفوعية باألفالج( ١٣ )كماالسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق هجرة الفوعية باألفالج( ١٣ )كموصف موجز
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األعمال المتبقية لتقاطع رنية/ وادي الدواسر مع طريق االسم٢٨
منطقة الرياضالموقعالرياض/ خميس مشيط

األعمال المتبقية لتقاطع رنية/ وادي الدواسر مع طريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض/ خميس مشيط

االسم٢٩
ربط البلدة القديمة بالغاط بطريق الرياض/ سدير/القصيم 

السريع وتحسين التقاطع (١٥)كم، واستكمال الطريق الذي 
يربط روضة سدير بالطريق السريع

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز
ربط البلدة القديمة بالغاط بطريق الرياض/ سدير/القصيم 

السريع وتحسين التقاطع (١٥)كم، واستكمال الطريق الذي 
يربط روضة سدير بالطريق السريع (٥)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعاستكمال طريق قرية شوقة(٤)كماالسم٣٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق قرية شوقة(٤)كموصف موجز

استكمال ربط الحريق بطريق الحائر/ حوطة بني تميم مع االسم٣١
منطقة الرياضالموقعوصلة نعام ( المرحلة االولى )(١٥)كم

استكمال ربط الحريق بطريق الحائر/ حوطة بني تميم مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصلة نعام ( المرحلة االولى )(١٥)كم

منطقة الرياضالموقعاألعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)االسم٣٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاألعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)وصف موجز

استكمال تنفيذ جسرين وادي بطريق مصدة/ الرشاوية / شقراء االسم٣٣
منطقة الرياضالموقع/ وطريق العبل/ المباري

استكمال تنفيذ جسرين وادي بطريق مصدة/ الرشاوية / شقراء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته/ وطريق العبل/ المباري

إصالح المسار الحالي لطريق الرياض/ حريمالء/ القصب / االسم٣٤
منطقة الرياضالموقعشقراء(٥٠)كم

إصالح المسار الحالي لطريق الرياض/ حريمالء/ القصب / وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهشقراء(٥٠)كم

منطقة الرياضالموقعاستكمال طريق الصفرات (٥)كماالسم٣٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق الصفرات (٥)كموصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستكمال طريق العواد وآخرين (٦) كماالسم٣٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق العواد وآخرين (٦) كموصف موجز
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استكمال االعمال التكميلية لتقاطع الطريق الذي يربط طريق االسم٣٧
منطقة الرياضالموقعالرياض/القصيم السريع بطريق الرياض/صلبوخ/حريمالء

استكمال االعمال التكميلية لتقاطع الطريق الذي يربط طريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض/القصيم السريع بطريق الرياض/صلبوخ/حريمالء

ربط طريق حريمالء (شمال صلبوخ) بطريق الرياض / القصيم االسم٣٨
منطقة الرياضالموقعالسريع

ربط طريق حريمالء (شمال صلبوخ) بطريق الرياض / القصيم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسريع

دراسة وتصميم تقاطع على طريق الرياض/الدمام السريع مع االسم٣٩
منطقة الرياضالموقعطريق الصحابة

دراسة وتصميم تقاطع على طريق الرياض/الدمام السريع مع وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهطريق الصحابة

دراسة وتصميم تقاطع على طريق االمير سلمان بن عبدالعزيز االسم٤٠
منطقة الرياضالموقعمع طريق عثمان بن عفان

دراسة وتصميم تقاطع على طريق االمير سلمان بن عبدالعزيز وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهمع طريق عثمان بن عفان

منطقة الرياضالموقعطريق مزارع ال رشود واخرين باالفالج بطول (٥) كماالسم٤١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق مزارع ال رشود واخرين باالفالج بطول (٥) كموصف موجز

استمكال ازدواج الطريق الذي يربط الزلفي بطريق الرياض/ االسم٤٢
منطقة الرياضالموقعالقصيم من الناحية الغربية

استمكال ازدواج الطريق الذي يربط الزلفي بطريق الرياض/ وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقصيم من الناحية الغربية

منطقة الرياضالموقعتقاطع نعجاناالسم٤٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال وتنفيذ طريق تقاطع نعجانوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستكمال ازدواج طريق ثادق الرغبة البرة (٤٢)كماالسم٤٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق ثادق الرغبة البرة (٤٢)كموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعطريق جدة / مكة المكرمة السريع المباشراالسم٤٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق جدة / مكة المكرمة السريع المباشروصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتوسعة طريق الطائف / الباحة / أبها وتنفيذ طرق خدمة من االسم٤٦



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

الجهتين ( الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة) (٢٠)كم

توسعة طريق الطائف / الباحة / أبها وتنفيذ طرق خدمة من وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجهتين ( الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة) (٢٠)كم

تنفيذ طرق وتقاطعات لربط مدينة الملك عبدالله االقتصادية االسم٤٧
منطقة مكة المكرمةالموقعبطريق جدة/ينبع السريع وثول/رابغ

تنفيذ طرق وتقاطعات لربط مدينة الملك عبدالله االقتصادية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطريق جدة/ينبع السريع وثول/رابغ

منطقة مكة المكرمةالموقعازدواج طريق المحاني / عشيرة ( المرحلة االولى)(٢٠)كماالسم٤٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهازدواج طريق المحاني / عشيرة ( المرحلة االولى)(٢٠)كموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتحسين ورفع مستوى طريق عسفان(١٥)كم (المرحلة االولى)االسم٤٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحسين ورفع مستوى طريق عسفان(١٥)كم (المرحلة االولى)وصف موجز

ربط طريق ( حدا / الجموم) بالدائري الجنوبي بجدة (المرحلة االسم٥٠
منطقة مكة المكرمةالموقعالثانية)(١٠)كم

ربط طريق ( حدا / الجموم) بالدائري الجنوبي بجدة (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية)(١٠)كم

تقاطع على طريق مكة / المدينة السريع لخدمة محافظة االسم٥١
منطقة مكة المكرمةالموقعخليص

تقاطع على طريق مكة / المدينة السريع لخدمة محافظة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهخليص

منطقة مكة المكرمةالموقعالطريق الدائري بالطائف (المرحلة الرابعة)(٨)كماالسم٥٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري بالطائف (المرحلة الرابعة)(٨)كموصف موجز

ازدواج طريق الشميسي / الكر(طريق غير المسلمين) (المرحلة االسم٥٣
منطقة مكة المكرمةالموقعالثانية)(٢٠)كم

ازدواج طريق الشميسي / الكر(طريق غير المسلمين) (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية)(٢٠)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم ازدواج طريق عسفان الكامل(٥٣)كماالسم٥٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهدراسة وتصميم ازدواج طريق عسفان الكامل(٥٣)كموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال ازدواج طريق الجموم/ الزيما مع تقاطع (٢٩)كماالسم٥٥



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق الجموم/ الزيما مع تقاطع (٢٩)كموصف موجز

االسم٥٦
إستكمال المرحلة االولى من توسعة طريق الطائف/ السيل 

الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائف/ الرياض السريع (
٢٣ )كم

منطقة مكة المكرمةالموقع

وصف موجز
إستكمال المرحلة االولى من توسعة طريق الطائف/ السيل 

الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائف/ الرياض السريع (
٢٣ )كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعإستكمال ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة( ٧٠ )كماالسم٥٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة( ٧٠ )كموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعاألعمال التكميلية للطريق الدائري بجدهاالسم٥٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاألعمال التكميلية للطريق الدائري بجدهوصف موجز

رفع منسوب طريق جده/ جازان الساحلي مع إنشاء جسر االسم٥٩
منطقة مكة المكرمةالموقعوادي( ٣٫٥ )كم

رفع منسوب طريق جده/ جازان الساحلي مع إنشاء جسر وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوادي( ٣٫٥ )كم

منطقة مكة المكرمةالموقعإستكمال طريق عقبة الصفيحةاالسم٦٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال طريق عقبة الصفيحةوصف موجز

استكمال طريق الملك سعود حتى طريق الطائف/ الباحة ( ١٧ االسم٦١
منطقة مكة المكرمةالموقع)كم

استكمال طريق الملك سعود حتى طريق الطائف/ الباحة ( ١٧ وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته)كم

إستكمال طريق السليم/ أبو شهاب/ الدوارة حتى طريق المدينةاالسم٦٢
منطقة مكة المكرمةالموقعمكة السريع (٤)كم

إستكمال طريق السليم/ أبو شهاب/ الدوارة حتى طريق المدينةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكة السريع (٤)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم طريق األكحل / الطائف(٢٠٠ )كماالسم٦٣

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة وتصميم طريق األكحل / الطائف(٢٠٠ )كموصف موجز

ازدواج طريق المخواه/المجاردة / محايل (الجزء الواقع بمنطقةاالسم٦٤
منطقة مكة المكرمةالموقعمكة المكرمة) المرحلة االولى بطول ( ٣٥ ) كم



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

ازدواج طريق المخواه/المجاردة / محايل (الجزء الواقع بمنطقةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكة المكرمة) المرحلة االولى بطول ( ٣٥ ) كم

منطقة مكة المكرمةالموقعالطريق الدائري لمدينة جدةاالسم٦٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري لمدينة جدةوصف موجز

إزدواج طريق المدينة المنورة / القصيم القديم (طريق العاقول) االسم٦٦
منطقة المدينة المنورةالموقعمع األنارة والتقاطع ( المرحلة الثانية ) ( ١٦ )كم

إزدواج طريق المدينة المنورة / القصيم القديم (طريق العاقول) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع األنارة والتقاطع ( المرحلة الثانية ) ( ١٦ )كم

االسم٦٧
دراسة وتصميم تحسين تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع 

طريق الملك عبدالله و تحسين المحوالت االنتقالية على طريق
الملك عبدالله (١٥) تقاطع

منطقة المدينة المنورةالموقع

وصف موجز
دراسة وتصميم تحسين تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع 

طريق الملك عبدالله و تحسين المحوالت االنتقالية على طريق
الملك عبدالله (١٥) تقاطع

المباني واإلنشاءاتطبيعته

االسم٦٨
ربط طريق فضال/ جيدة (السطيح) بالضليعة :-(طريق الضليعة /

عزيال الصوان/ قعرة عمودان / قصيرعمودان / بئرخصلف/ 
بئراالراك) (المرحلة الثانية)( ٤٠ 

منطقة المدينة المنورةالموقع

وصف موجز
ربط طريق فضال/ جيدة (السطيح) بالضليعة :-(طريق الضليعة /

عزيال الصوان/ قعرة عمودان / قصيرعمودان / بئرخصلف/ 
بئراالراك) (المرحلة الثانية)( ٤٠ )كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعطريق قرية الفراشة (٨)كماالسم٦٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهربط قرية الفراشة بالطريق الرئيسي (٨)كموصف موجز

إستكمال األعمال المتبقية لتقاطع األمير سلطان مع طريق االسم٧٠
منطقة المدينة المنورةالموقعالهجرة

إستكمال األعمال المتبقية لتقاطع األمير سلطان مع طريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالهجرة

استكمال إنارة الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة بطول (٥٠ ) االسم٧١
منطقة المدينة المنورةالموقعكم

استكمال إنارة الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة بطول (٥٠ ) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهكم

منطقة المدينة المنورةالموقعإستكمال طريق الملك خالد (الدائري الثالث) ( ٢٠)كماالسم٧٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال طريق الملك خالد (الدائري الثالث) ( ٢٠)كموصف موجز



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

االعمال التكميلية لتقاطع طريق الملك خالد مع طريق القصيم االسم٧٣
منطقة المدينة المنورةالموقعالقديم وتقاطع طريق المطار

االعمال التكميلية لتقاطع طريق الملك خالد مع طريق القصيم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقديم وتقاطع طريق المطار

إصالح المسار الحالي لطريق تبوك/ المدينة المنورة (المرحلة االسم٧٤
منطقة المدينة المنورةالموقعالرابعة)( ٢٠ )كم

إصالح المسار الحالي لطريق تبوك/ المدينة المنورة (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرابعة)( ٢٠ )كم

االسم٧٥
إستكمال تحويل طريق بريدة االسياح إلى طريق سريع مع 

تحويل تقاطعة مع طريق الملك فهد الى ورقة برسيم (المرحلة 
الثالثة)

منطقة القصيمالموقع

وصف موجز
إستكمال تحويل طريق بريدة االسياح إلى طريق سريع مع 

تحويل تقاطعة مع طريق الملك فهد الى ورقة برسيم (المرحلة 
الثالثة)

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة القصيمالموقعإستكمال الطريق الدائري الداخلي لمدينة بريدةاالسم٧٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال الطريق الدائري الداخلي لمدينة بريدةوصف موجز

إستكمال الطريق الدائري لمحافظة الرس (المرحلة السابعة) ( االسم٧٧
منطقة القصيمالموقعتقاطع )

إستكمال الطريق الدائري لمحافظة الرس (المرحلة السابعة) ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع )

منطقة القصيمالموقعتقاطع على طريق الملك عبد العزيز( جامعة القصيم )االسم٧٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع على طريق الملك عبد العزيز( جامعة القصيم )وصف موجز

إزدواج طريق الرس/ النبهانية/ البتراء (المرحله الثالثه)( ١٥ االسم٧٩
منطقة القصيمالموقع)كم

إزدواج طريق الرس/ النبهانية/ البتراء (المرحله الثالثه)( ١٥ وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته)كم

منطقة القصيمالموقعإزدواج محول البدائع (المرحلة الثانية)( ١٥ )كماالسم٨٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإزدواج محول البدائع (المرحلة الثانية)( ١٥ )كموصف موجز

دراسة وتصميم إستكمال طريق الملك عبدالله ( تقاطعي الوادياالسم٨١
منطقة القصيمالموقعوطريق األمام محمد بن سعود)

دراسة وتصميم إستكمال طريق الملك عبدالله ( تقاطعي الواديوصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهوطريق األمام محمد بن سعود)
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١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة القصيمالموقعتقاطع طريق الجادة مع طريق عنيزة / المطاراالسم٨٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع طريق الجادة مع طريق عنيزة / المطاروصف موجز

منطقة القصيمالموقعإستكمال إزدواج طريق المذنب /أم حزم/ الغاط( ٩)كماالسم٨٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال إزدواج طريق المذنب /أم حزم/ الغاط( ٩)كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعإستكمال وصالت الجامعة(٨)كماالسم٨٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال وصالت الجامعة(٨)كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعإستكمال طريق مزارع أبا الورود(٨)كماالسم٨٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال طريق مزارع أبا الورود(٨)كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعتقاطع على محول عنيزه الداخلياالسم٨٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع على محول عنيزه الداخليوصف موجز

منطقة القصيمالموقعاستكمال طريق البطين / حنيظل االسياح(٧٫٥)كماالسم٨٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق البطين / حنيظل االسياح(٧٫٥)كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعاستكمال طريق مزارع المدوية (٢) كماالسم٨٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق مزارع المدوية (٢) كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعمبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة القصيماالسم٨٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة القصيموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتقاطع الذيبية على طريق حفر الباطن / المجمعةاالسم٩٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع الذيبية على طريق حفر الباطن / المجمعةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتقاطع المدينة السكنية الخاصة بمنسوبي مركز الرقعياالسم٩١



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع المدينة السكنية الخاصة بمنسوبي مركز الرقعيوصف موجز

تنفيذ تقاطع على مدخل الخفجي ( تقاطع هجرة أبرق االسم٩٢
المنطقة الشرقيةالموقعالكبريت )

تنفيذ تقاطع على مدخل الخفجي ( تقاطع هجرة أبرق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالكبريت )

االسم٩٣
دراسة وتصميم امتداد طريق الرياض/ الدمام من تقاطعه مع 

طريق الدمام/ الظهران السريع حتى طريق الملك عبدالله بطول
(٦)كم

المنطقة الشرقيةالموقع

وصف موجز
دراسة وتصميم امتداد طريق الرياض/ الدمام من تقاطعه مع 

طريق الدمام/ الظهران السريع حتى طريق الملك عبدالله بطول
(٦)كم

دراسات وتصاميمطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعإزدواج مدخل قرية العليا(١٩)كماالسم٩٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإزدواج مدخل قرية العليا(١٩)كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالطريق الدائري باألحساء(الضلع الشمالي الغربي ) (٢٢)كماالسم٩٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري باألحساء(الضلع الشمالي الغربي ) (٢٢)كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالطريق الدائري بحفر الباطن ( المرحلة األولى ) (٣٠ )كماالسم٩٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري بحفر الباطن ( المرحلة األولى ) (٣٠ )كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإزدواج طريق الهفوف / العقير(٦٠)كماالسم٩٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإزدواج طريق الهفوف / العقير(٦٠)كموصف موجز

دراسة وتصميم المحاور التي تخدم العوامية مع التقاطعات ( االسم٩٨
المنطقة الشرقيةالموقع١٣ )كم

دراسة وتصميم المحاور التي تخدم العوامية مع التقاطعات ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته١٣ )كم

المنطقة الشرقيةالموقعطرق زراعية بمليجة (المرحلة األولى)(١٥)كماالسم٩٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق زراعية بمليجة (المرحلة األولى)(١٥)كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعطرق مخطط غرب المطار ( المرحلة الثانية )(١٥)كماالسم١٠٠



٢١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق مخطط غرب المطار ( المرحلة الثانية )(١٥)كموصف موجز

دراسة وتصميم ربط مركز عتيق بطريق ابو حدرية/ النعيرية( االسم١٠١
المنطقة الشرقيةالموقع٤٠)كم

دراسة وتصميم ربط مركز عتيق بطريق ابو حدرية/ النعيرية( وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعته٤٠)كم

إستكمال تحسين طريق الدمام/ الخبر الساحلي مع تقاطع االسم١٠٢
المنطقة الشرقيةالموقعوإنارة (المرحلة الثالثة)

إستكمال تحسين طريق الدمام/ الخبر الساحلي مع تقاطع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوإنارة (المرحلة الثالثة)

المنطقة الشرقيةالموقعإستكمال سياج طريق الهفوف/ سلوى/ البطحاء(٢٠٠)كماالسم١٠٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال سياج طريق الهفوف/ سلوى/ البطحاء(٢٠٠)كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإستكمال إزدواج طريق أبو معن/ أم الساهك (إنارة) (١٢)كماالسم١٠٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال إزدواج طريق أبو معن/ أم الساهك (إنارة) (١٢)كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتقاطع مدخل قرية الوزية باإلحساء مع طريق الهفوف/ بقيقاالسم١٠٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع مدخل قرية الوزية باإلحساء مع طريق الهفوف/ بقيقوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإستكمال طريق شيبه/ بطحاء (أكتاف أسفلتية)(١٨٧)كماالسم١٠٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال طريق شيبه/ بطحاء (أكتاف أسفلتية)(١٨٧)كموصف موجز

إستكمال تعديل الميول العرضية لألسفلت لطريق بطحاء/ االسم١٠٧
المنطقة الشرقيةالموقعحرض(٣٩)كم

إستكمال تعديل الميول العرضية لألسفلت لطريق بطحاء/ وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهحرض(٣٩)كم

إستكمال ربط طريق ثاج/ الفاضلي بطريق الدمام/ أبو حدرية االسم١٠٨
المنطقة الشرقيةالموقعالسريع (٢)كم

إستكمال ربط طريق ثاج/ الفاضلي بطريق الدمام/ أبو حدرية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسريع (٢)كم

دراسة وتصميم طريق حائل/ الزبيره/حفر الباطن/ رأس الخير االسم١٠٩
المنطقة الشرقيةالموقعالسريع بطول (٤٠) كم (الجزء الواقع بالمنطقة الشرقية)

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة وتصميم طريق حائل/ الزبيره/حفر الباطن/ رأس الخير وصف موجز



٢٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

السريع بطول (٤٠) كم (الجزء الواقع بالمنطقة الشرقية)

استكمال اصالح وتوسعة طريق الدمام/ الجبيل السريع إلى االسم١١٠
المنطقة الشرقيةالموقعأربع مسارات لكل إتجاه (المرحلة الثانية)

استكمال اصالح وتوسعة طريق الدمام/ الجبيل السريع إلى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهأربع مسارات لكل إتجاه (المرحلة الثانية)

االسم١١١
أستكمال الطريق الدائري الذي يربط طريق الدمام/الجبيل 

بطريق الرياض/الدمام السريع وطريق الظهران/العقير/سلوى 
بطول (٢٣) كم (م/الشرقية)

المنطقة الشرقيةالموقع

وصف موجز
أستكمال الطريق الدائري الذي يربط طريق الدمام/الجبيل 

بطريق الرياض/الدمام السريع وطريق الظهران/العقير/سلوى 
بطول (٢٣) كم (م/الشرقية)

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تحويل تقاطع سيهات على طريق الدمام/الجبيل السريع الى االسم١١٢
المنطقة الشرقيةالموقعورقة برسيم

تحويل تقاطع سيهات على طريق الدمام/الجبيل السريع الى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهورقة برسيم

ازدواج طريق محايل بحر أبوسكينه الحريضه (المرحلة االسم١١٣
منطقة عسيرالموقعاالولى)( ٥٠ )كم

ازدواج طريق محايل بحر أبوسكينه الحريضه (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالولى)( ٥٠ )كم

منطقة عسيرالموقعازدواج طريق خميس مشيط/ بيشة (المرحلة الثالثة) ( ٥٠ )كماالسم١١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهازدواج طريق خميس مشيط/ بيشة (المرحلة الثالثة) ( ٥٠ )كموصف موجز

النماص الفرعة مصنع اإلسمنت (النماص بيشة ) ( المرحلة االسم١١٥
منطقة عسيرالموقعالثانية )(٢٠ )كم

النماص الفرعة مصنع اإلسمنت (النماص بيشة ) ( المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية )(٢٠ )كم

دراسة وتصميم عقبة القرون (قرون رز) و عقبة فو بداية من االسم١١٦
منطقة عسيرالموقعطريق السوده إلى طريق رجال ألمع ( ٤٩ )كم

دراسة وتصميم عقبة القرون (قرون رز) و عقبة فو بداية من وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهطريق السوده إلى طريق رجال ألمع ( ٤٩ )كم

دراسة وتصميم إزدواج طريق سبت العالية بيشة مع وصلة االسم١١٧
منطقة عسيرالموقععجبه( ٩٥ )كم

دراسة وتصميم إزدواج طريق سبت العالية بيشة مع وصلة وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهعجبه( ٩٥ )كم

دراسة وتصميم طريق المالحة /آل مجمل/ شعف الحارث عقبةاالسم١١٨
منطقة عسيرالموقعقضاء ( ٩٨ )كم
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

دراسة وتصميم طريق المالحة /آل مجمل/ شعف الحارث عقبةوصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهقضاء ( ٩٨ )كم

االسم١١٩
سهول الحرف الشرقي ( قحفن ونصبه ) بجمعة ربيعه مع 
طريق مغلوث بثربان( احد ثربان الى مغلوث ) ( المرحلة 

االولى )( ١٥ )كم
منطقة عسيرالموقع

وصف موجز
سهول الحرف الشرقي ( قحفن ونصبه ) بجمعة ربيعه مع 
طريق مغلوث بثربان( احد ثربان الى مغلوث ) ( المرحلة 

االولى )( ١٥ )كم
المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة عسيرالموقعجسور على اودية بمحافظة بيشه مع طرق الربط ( ٦) جسوراالسم١٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهجسور على اودية بمحافظة بيشه مع طرق الربط ( ٦) جسوروصف موجز

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق منصبة/ تنومة ( ٣٠ )كماالسم١٢١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق منصبة/ تنومة ( ٣٠ )كموصف موجز

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق الطحاحين/ غرغرة مع جسور( ٤٨ )كماالسم١٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق الطحاحين/ غرغرة مع جسور( ٤٨ )كموصف موجز

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق محايل / سعيدة الصوالحة( ٣٩ )كماالسم١٢٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق محايل / سعيدة الصوالحة( ٣٩ )كموصف موجز

استكمال طريق عقبة جدالء مع طريق السويداء تضراع ( االسم١٢٤
منطقة عسيرالموقع١٥)كم

استكمال طريق عقبة جدالء مع طريق السويداء تضراع ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته١٥)كم

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق المقاطرة اخفة قرن مخلد( ٢٢ )كماالسم١٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق المقاطرة اخفة قرن مخلد( ٢٢ )كموصف موجز

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق خيبر الجنوب / البطنه( ٢٣ )كماالسم١٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق خيبر الجنوب / البطنه( ٢٣ )كموصف موجز

منطقة عسيرالموقعاستكمال وصلة ردوم (٢٥ )كماالسم١٢٧
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال وصلة ردوم (٢٥ )كموصف موجز

إصالح المسار الحالي لطريق خميس مشيط / نجران ( المرحلةاالسم١٢٨
منطقة عسيرالموقعالثانية )( ٨٥ )كم

إصالح المسار الحالي لطريق خميس مشيط / نجران ( المرحلةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية )( ٨٥ )كم

منطقة عسيرالموقعاستكمال ازدواج طريق ابها/السودة (تقاطع)االسم١٢٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق ابها/السودة (تقاطع)وصف موجز

استكمال طريق الملك عبدالله وطريق المطار/الفرعاء (االنارة) االسم١٣٠
منطقة عسيرالموقعالمرحلة االولى بطول ( ٤٠) كم

استكمال طريق الملك عبدالله وطريق المطار/الفرعاء (االنارة) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمرحلة االولى بطول ( ٤٠) كم

استكمال طريق رقعاء/ الصدر/ وادي نطع/ روم/عقبة االهمال االسم١٣١
منطقة عسيرالموقعبطول ( ٢٠ ) كم

استكمال طريق رقعاء/ الصدر/ وادي نطع/ روم/عقبة االهمال وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول ( ٢٠ ) كم

استكمال طريق ثلوث ريم/ عكنة / النجدين/ وادي روام/السحراالسم١٣٢
منطقة عسيرالموقع(المرحلة االولى) بطول ( ١٥ ) كم

استكمال طريق ثلوث ريم/ عكنة / النجدين/ وادي روام/السحروصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة االولى) بطول ( ١٥ ) كم

دراسة وتصميم الطرق والتقاطعات المؤدية إلى جامعة الملك االسم١٣٣
منطقة عسيرالموقعخالد

دراسة وتصميم الطرق والتقاطعات المؤدية إلى جامعة الملك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهخالد

منطقة تبوكالموقعتقاطع الدائري األول مع طريق المدرعاتاالسم١٣٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع الدائري األول مع طريق المدرعاتوصف موجز

دراسة وتصميم رفع مستوى وتحسين الطريق الدائري األول مناالسم١٣٥
منطقة تبوكالموقعمسارين الى أربع مسارات (٣٤)كم

دراسة وتصميم رفع مستوى وتحسين الطريق الدائري األول منوصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهمسارين الى أربع مسارات (٣٤)كم

منطقة تبوكالموقعدراسة وتصميم تقاطعي جامعة تبوكاالسم١٣٦

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة وتصميم تقاطعي جامعة تبوكوصف موجز
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معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعدراسة وتصميم محول مزدوج لمحافظة أملج  (٣١)كماالسم١٣٧

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة وتصميم محول مزدوج لمحافظة أملج  (٣١)كموصف موجز

طريق تيماء /العال (الجزء الواقع بمنطقة تبوك)(المرحله االسم١٣٨
منطقة تبوكالموقعالثانيه)(٢٠)كم

طريق تيماء /العال (الجزء الواقع بمنطقة تبوك)(المرحله وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانيه)(٢٠)كم

منطقة تبوكالموقعطريق قرية الحايل(٢٣)كماالسم١٣٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق قرية الحايل(٢٣)كموصف موجز

إستكمال المرحلة االولى من إزدواج طريق تبوك/ شرما مع االسم١٤٠
منطقة تبوكالموقعالتقاطع(٣٠)كم

إستكمال المرحلة االولى من إزدواج طريق تبوك/ شرما مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتقاطع(٣٠)كم

إصالح المسار الحالي لطريق ينبع/ شرما/ حقل (الجزء الواقع االسم١٤١
منطقة تبوكالموقعبمنطقة تبوك) (المرحلة الثالثة)(٥٠)كم

إصالح المسار الحالي لطريق ينبع/ شرما/ حقل (الجزء الواقع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة تبوك) (المرحلة الثالثة)(٥٠)كم

اصالح المسار الحالي لطريق القليبه/ ابو عجرم (الجزء الواقع االسم١٤٢
منطقة تبوكالموقعبمنطقة تبوك) (المرحلة الثانية)(١٠)كم

اصالح المسار الحالي لطريق القليبه/ ابو عجرم (الجزء الواقع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة تبوك) (المرحلة الثانية)(١٠)كم

طريق حائل /الزبيرة / حفر الباطن / رأس الخير السريع ( االسم١٤٣
منطقة تبوكالموقعالجزء الواقع بمنطقة حائل )(المرحلة الرابعة)( ٤٥)كم

طريق حائل /الزبيرة / حفر الباطن / رأس الخير السريع ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجزء الواقع بمنطقة حائل )(المرحلة الرابعة)( ٤٥)كم

ازدواج طريق حائل / رفحاء (الجزء الواقع بمنطقة حائل ) االسم١٤٤
منطقة تبوكالموقع(المرحلة االولى) (٣٠)كم

ازدواج طريق حائل / رفحاء (الجزء الواقع بمنطقة حائل ) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة االولى) (٣٠)كم

منطقة تبوكالموقعطريق أم القلبان المزدوج (٦)كماالسم١٤٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق أم القلبان المزدوج (٦)كموصف موجز

منطقة تبوكالموقعاالعمال التكميلية لطريق القصيم/ حائل/ الجوف السريع ( االسم١٤٦
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تقاطع الكهفة)

االعمال التكميلية لطريق القصيم/ حائل/ الجوف السريع ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع الكهفة)

منطقة تبوكالموقعطريق الحنو(٢٠)كماالسم١٤٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق الحنو(٢٠)كموصف موجز

ربط طريق السليمي بدع بن حويط مع طريق المدينة االسم١٤٨
منطقة تبوكالموقعالمباشر(١٨ )كم

ربط طريق السليمي بدع بن حويط مع طريق المدينة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمباشر(١٨ )كم

منطقة تبوكالموقعرفع مستوى طريق سقف (المرحلة االولى) (٢٥)كماالسم١٤٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع مستوى طريق سقف (المرحلة االولى) (٢٥)كموصف موجز

منطقة تبوكالموقعاستكمال طريق حائل/المدينة المنورة المباشر(٣٧)كماالسم١٥٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق حائل/المدينة المنورة المباشر(٣٧)كموصف موجز

منطقة تبوكالموقعاستكمال طريق عريجاء بطول (٩) كماالسم١٥١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق عريجاء بطول (٩) كموصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتعديل منحنيات إزدواج طريق (عرعر/سكاكا) (٦٠)كماالسم١٥٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتعديل منحنيات إزدواج طريق (عرعر/سكاكا) (٦٠)كموصف موجز

تقاطع طريق مجمع الدوائر الحكومية مع الطريق الرئيسي االسم١٥٣
منطقة الحدود الشماليةالموقع(عرعر / رفحا )

تقاطع طريق مجمع الدوائر الحكومية مع الطريق الرئيسي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(عرعر / رفحا )

تقاطع المدينة الجامعية برفحاء مع الطريق الرئيسي (حفر االسم١٥٤
منطقة الحدود الشماليةالموقعالباطن/رفحاء)

تقاطع المدينة الجامعية برفحاء مع الطريق الرئيسي (حفر وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالباطن/رفحاء)

منطقة الحدود الشماليةالموقعدراسة وتصميم تقاطع طريق رفحاء / حائل السريع مع طريق االسم١٥٥
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رفحاء / عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق رفحاء / حائل السريع مع طريق وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهرفحاء / عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق زهوه/ نعيجان / اإلدية / الحيانية االسم١٥٦
منطقة الحدود الشماليةالموقعمع طريق رفحاء /عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق زهوه/ نعيجان / اإلدية / الحيانية وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهمع طريق رفحاء /عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق طريف / دومة الجندل مع طريق االسم١٥٧
منطقة الحدود الشماليةالموقعطريف / عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق طريف / دومة الجندل مع طريق وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهطريف / عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق رفحاء/ لينه مع طريق حفر الباطناالسم١٥٨
منطقة الحدود الشماليةالموقع/ رفحاء/ عرعر

دراسة وتصميم تقاطع طريق رفحاء/ لينه مع طريق حفر الباطنوصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعته/ رفحاء/ عرعر

دراسة وتصميم المرحلة األولى من الطريق الدائري بعرعر ( االسم١٥٩
منطقة الحدود الشماليةالموقعالضلع الجنوبي الشرقي )( ٣١)كم

دراسة وتصميم المرحلة األولى من الطريق الدائري بعرعر ( وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالضلع الجنوبي الشرقي )( ٣١)كم

منطقة الحدود الشماليةالموقعاستكمال تقاطع سوق الماشيةاالسم١٦٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال تقاطع سوق الماشيةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعاستكمال روضة هباس إلى أعيوج لينة(٤)كماالسم١٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال روضة هباس إلى أعيوج لينة(٤)كموصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإستكمال إزدواج طريق حائل/ رفحاء تقاطعاالسم١٦٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال إزدواج طريق حائل/ رفحاء تقاطعوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتقاطع مطار طريف والمدينة الجامعية (م/الحدود الشمالية)االسم١٦٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطع مطار طريف والمدينة الجامعية (م/الحدود الشمالية)وصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعمبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشماليةاالسم١٦٤
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشماليةوصف موجز

منطقة جازانالموقعتقاطعين على طريق الطوال/ جازان /الدرب/الشقيقاالسم١٦٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطعين على طريق الطوال/ جازان /الدرب/الشقيقوصف موجز

دراسة وتصميم تقاطعين لخدمة مدينة جازان االقتصادية على االسم١٦٦
منطقة جازانالموقعالطريق الساحلي السريع جازان/الشقيق

دراسة وتصميم تقاطعين لخدمة مدينة جازان االقتصادية على وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالطريق الساحلي السريع جازان/الشقيق

منطقة جازانالموقعاللحجة السوده حلوه (المرحلة الثالثة )( ١٤)كم مع الجسوراالسم١٦٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاللحجة السوده حلوه (المرحلة الثالثة )( ١٤)كم مع الجسوروصف موجز

منطقة جازانالموقعاستكمال ازدواج طريق الحقو/الريث ( لمرحلة الثالثة )(١٥)كماالسم١٦٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق الحقو/الريث ( لمرحلة الثالثة )(١٥)كموصف موجز

استكمال طريق الجندلة / الحريضة(١٧)كم مع جسر على االسم١٦٩
منطقة جازانالموقعطريق جندلة

استكمال طريق الجندلة / الحريضة(١٧)كم مع جسر على وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق جندلة

منطقة جازانالموقعإستكمال مبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازاناالسم١٧٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال مبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازانوصف موجز

منطقة جازانالموقعإصالح المسار الحالي لطريق العارضة/ العيدابي(٢٥)كماالسم١٧١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإصالح المسار الحالي لطريق العارضة/ العيدابي(٢٥)كموصف موجز

الطرق المؤدية الى وحدات القوات المسلحة بقطاع الخوبة( االسم١٧٢
منطقة جازانالموقع٧٨)كم

الطرق المؤدية الى وحدات القوات المسلحة بقطاع الخوبة( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته٧٨)كم

دراسة وتصميم طريق نجران /عسير / جازان (المباشر)( االسم١٧٣
منطقة نجرانالموقع٣٠٠)كم

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسة وتصميم طريق نجران /عسير / جازان (المباشر)( وصف موجز
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٣٠٠)كم

دراسة وتصميم ربط طريق نجران/ الخميس بطريق األمير االسم١٧٤
منطقة نجرانالموقعسلطان في الموفجة( جمامة )(١٠ )كم

دراسة وتصميم ربط طريق نجران/ الخميس بطريق األمير وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهسلطان في الموفجة( جمامة )(١٠ )كم

منطقة نجرانالموقعربط طريق االمير سلطان بطريق الملك سعود (٣) كماالسم١٧٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهربط طريق االمير سلطان بطريق الملك سعود (٣) كموصف موجز

منطقة نجرانالموقعطريق الوادي من جهة الجنوب (المرحلة الثانية)( ١٥ )كماالسم١٧٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق الوادي من جهة الجنوب (المرحلة الثانية)( ١٥ )كموصف موجز

إستكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع االسم١٧٧
منطقة نجرانالموقعطريق نجران/ شرورة إلى الحصينية مع االنارة( ٣٢)كم

إستكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق نجران/ شرورة إلى الحصينية مع االنارة( ٣٢)كم

منطقة نجرانالموقعإستكمال إزدواج طريق الحصينية/ المنتشر(٥)كماالسم١٧٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستكمال إزدواج طريق الحصينية/ المنتشر(٥)كموصف موجز

استكمال طريق الحصينية / الراشدية / يدمة وطريق هجرة االسم١٧٩
منطقة نجرانالموقعالسبيل(١٨)كم

استكمال طريق الحصينية / الراشدية / يدمة وطريق هجرة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسبيل(١٨)كم

اصالح المسار الحالي لطريق نجران/ السليل (الجزء الواقع االسم١٨٠
منطقة نجرانالموقعبمنطقة نجران)( المرحلة الثالثة )( ٧٧)كم

اصالح المسار الحالي لطريق نجران/ السليل (الجزء الواقع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة نجران)( المرحلة الثالثة )( ٧٧)كم

ازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق االسم١٨١
منطقة الباحةالموقعالرياض/الرين/بيشة (المرحلة الخامسة) (٣٠)كم

ازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض/الرين/بيشة (المرحلة الخامسة) (٣٠)كم

ازدواج طريق المخواة/ المجاردة (الجزء الواقع في منطقة االسم١٨٢
منطقة الباحةالموقعالباحة ) ( ٣٥)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهازدواج طريق المخواة/ المجاردة (الجزء الواقع في منطقة وصف موجز
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الباحة ) ( ٣٥)كم

الطريق الدائري لمدينة الباحة (الجزء الثامن) (٨)كم مع االسم١٨٣
منطقة الباحةالموقعالتقاطعات

الطريق الدائري لمدينة الباحة (الجزء الثامن) (٨)كم مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتقاطعات

منطقة الباحةالموقعطريق من أعلى وادي تربة حتى أسفل ذاللة ( ٢٤)كماالسم١٨٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق من أعلى وادي تربة حتى أسفل ذاللة ( ٢٤)كموصف موجز

استكمال طريق وادي نيرا من بداية شدا األسفل إلى عقبة نيرا االسم١٨٥
(١٠)كم

منطقة الباحةالموقع

استكمال طريق وادي نيرا من بداية شدا األسفل إلى عقبة نيرا وصف موجز
(١٠)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الباحةالموقعاستكمال وصلة صدر المزاودة (٢)كماالسم١٨٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال وصلة صدر المزاودة (٢)كموصف موجز

منطقة الباحةالموقعاستكمال طريق الجاوه/ جرب (٢)كماالسم١٨٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق الجاوه/ جرب (٢)كموصف موجز

أستكمال طريق ناوان/ الثعبان / الرميضه بطول ( ٣٧) كم االسم١٨٨
منطقة الباحةالموقع(م/الباحة)

أستكمال طريق ناوان/ الثعبان / الرميضه بطول ( ٣٧) كم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(م/الباحة)

تقاطع إسكان الحديثة - القريات و تقاطع مركز الحماد االسم١٨٩
منطقة الجوفالموقعبالقريات

تقاطع إسكان الحديثة - القريات و تقاطع مركز الحماد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالقريات

تعديل منحنيات طريق (عرعر/ سكاكا) (الجزء الواقع بمنطقة االسم١٩٠
منطقة الجوفالموقعالجوف) ( ٩٦ )كم

تعديل منحنيات طريق (عرعر/ سكاكا) (الجزء الواقع بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجوف) ( ٩٦ )كم

الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل ( المرحله االسم١٩١
منطقة الجوفالموقعاالولى)(٢٠)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل ( المرحله وصف موجز
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١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

االولى)(٢٠)كم

إستكمال إزدواج طريق محجة/ زلوم حتى طريق سكاكا/ دومة االسم١٩٢
منطقة الجوفالموقعالجندل( ٤)كم

إستكمال إزدواج طريق محجة/ زلوم حتى طريق سكاكا/ دومة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجندل( ٤)كم

إصالح المسار الحالي لطريق الرديفة/ أبوعجرم/ الحديثة االسم١٩٣
منطقة الجوفالموقع(المرحلة الرابعة)( ٢٥)كم

إصالح المسار الحالي لطريق الرديفة/ أبوعجرم/ الحديثة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الرابعة)( ٢٥)كم
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وزارة النقل - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتجديد (٢٠٠) كم من خط البضائعاالسم١

آالت ومعداتطبيعتهدك وردم وتجديد طبقة البلص وإنشاء قضبان حديدية جديدةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين سياج مقاوم لالختراق على كامل خط الركاباالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين سياج مقاوم لإلختراق .وصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير محطات الركاب (مرحلة أولى)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات وحديد وخرسانة وأجهزة تكييف حديثة .وصف موجز

عقود عامةالموقعنظام تتبع المعدات المتحركة على شبكة الخطوط الحديديةاالسم٤

شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهتأمين أجهزة ومعدات مراقبة وبرامج وأنظمة حاسب آلي .وصف موجز

عقود عامةالموقعانشاء ورش صيانة للفحص السريعاالسم٥

إنشاء ورش صيانة للفحص السريع بالدمام والهفوف والرياض وصف موجز
.

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعانشاء خطوط حديدية وعربات بميناء الملك عبدالعزيز بالدماماالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين قضبان حديدية ومحوالت وأعمال إنشاءات .وصف موجز

انشاء خط حديدي مزدوج للبضائع من الدمام الى الرياض االسم٧
عقود عامةالموقع(مرحلة ثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهردميات وأعمال تسوية وبلص وقضبان حديدية ومحوالت .وصف موجز



٣٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتطوير الحاسب اآللي (المرحلة الثانية)االسم١

وصف موجز

مشروع تنفيذ تقنية التواقيع الرقمية، وربطها مع أنظمة 
تخطيط الموارد ونظام االتصاالت اإلدارية، توريد وتركيب 

بوابة رسائل نصية، تحديث البيئة الحالية لمركز البيانات 
والبرامج واألنظمة، تطبيق معايير عالمية في أمن المعلومات 
وتطوير أنظمة متكاملة ألمن المعلومات في الوزارة، المرحلة 
الثانية من مشروع أنظمة إدارة المواعيد قاعات االجتماعات

الحاسب اآلليطبيعته
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - مؤسسة البريد السعودي  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

توسعة وتطوير البنية األساسية لنظام التقفي والتتبع الشامل االسم١
عقود عامةالموقعلإلرساليات

توسعة وتطوير البنية األساسية لنظام التقفي والتتبع الشامل وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهلإلرساليات

عقود عامةالموقعالخرائط الرقمية للعناوين الجديدةاالسم٢

مصورات فضائية وخرائط رقمية تحتوي على عناوين المباني وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهوالمنشآت لمواكبة التنمية العمرانية في المملكة

عقود عامةالموقعتطوير وتحسين األنظمة المالية والبريدية المساندةاالسم٣

وصف موجز
تطوير أنظمة الموارد البشرية واإلجراءات والعمليات ومراكز 
الطباعة والتغليف بترقية البريد المختلط وترقية وتطوير أنظمة

مركز العمليات وأنظمة التقارير الذكية لصانعي القرار
الحاسب اآلليطبيعته

إعادة هندسة إجراءات العمل واألنظمة المالية والبريدية االسم٤
عقود عامةالموقعالمساندة

وصف موجز
تطوير أنظمة الموارد البشرية واإلجراءات والعمليات وأنظمة 

مركز العمليات ومركز الطباعة والتغليف وأنظمة التقارير 
الذكية وتفعيل التعامالت اإللكترونية الحكومية

الحاسب اآلليطبيعته

عقود عامةالموقعترميم وتأهيل صاالت القبول والواجهات (المرحلة الثانية)االسم٥

وصف موجز
إعادة تأهيل واجهات المباني وصاالت الصناديق والقبول 
وتعديل الكاونترات وتجديد األرضيات واألسقف وإضافة 

اإلحتياجات الكهربائية والميكانيكية واإللكترونية
ترميم وتحسينات االصولطبيعته

عقود عامةالموقعإنشاء مباني جاهزةاالسم٦

وصف موجز
لتقديم الخدمات البريدية في المناطق النائية لعدم توفر مباني

يمكن إستئجارها وتشمل المباني الجاهزة : صالة كاونتر 
وصالة معالجة مبدئية ومكاتب إدارة خدمات ونقاط توزيع

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعمحطات الطروداالسم٧

وصف موجز
تسليم البعائث والطرود آليا ويشمل المشروع ١٠٠ جهاز آلي 

تحتوي على صناديق بريدية مربوطة بنظام متكامل لتسليم 
الطرود والبعائث للعميل

الحاسب اآلليطبيعته
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وزارة التجارة والصناعة - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتطوير المختبراتاالسم١

تحديث األجهزة وتطوير اإلجراءات للمختبرات والتأهيل وصف موجز
المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهلالعتماد لتكون مرجعية

منطقة الرياضالموقعالمركز الوطني للقياس والمعايرةاالسم٢

وصف موجز
تطوير واعتماد مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة 

وتأهيلها لتلبي المهام المرجعية المتاحه بالمركز وفق تنظيم 
الهيئة

آالت ومعداتطبيعته

منطقة الرياضالموقعالدعم واإلسناد الفني لكفاءة الطاقةاالسم٣

وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى خفض استهالك وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالطاقة بالمملكة العربية السعودية وتطوير كفاءة الطاقة فيها

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز مختبر معيار إقتصاد الوقوداالسم٤

وصف موجز
إنشاء مختبر لوضع المعايير والخطط والبرامج والمشاريع التي 
تهدف إلى خفض استهالك الطاقة بالمملكة العربية السعودية

وتطوير كفاءة الطاقة فيها
المباني واإلنشاءاتطبيعته
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الهيئة السعودية للحياة الفطرية - الهيئة السعودية للحياة الفطرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعأعمال إنشائية بمحمية مجامع الهضباالسم١

إنشاء مراكز للدرويات وعالمات حدودية للمحمية وشبكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاتصاالت

منطقة الرياضالموقعأعمال إنشائية بمحمية سجا وأم الرمثاالسم٢

إنشاء مراكز للدرويات وعالمات حدودية للمحمية وشبكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاتصاالت

عقود عامةالموقعتأمين طائرتين ذات محركين لتغطية المراقبة الليليةاالسم٣

آالت ومعداتطبيعتهتأمين طائرتين ذات محركين لتغطية المراقبة الليليةوصف موجز
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الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة - الرئاسةالعامة لألرصاد وحمايةالبيئة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة بيئي - االسم١
عقود عامةالموقععلم أخضر وطن أخضر

وصف موجز

يهدف المشروع على المدى القصير إلى نشر الوعي البيئي 
وتطوير السلوكيات اإليجابية لألفراد والمجتمع ويهدف على 

المدى الطويل إلى تفعيل األنظمة والقوانين الكفيلة بحماية 
البيئة .

دراسات وتصاميمطبيعته

عقود عامةالموقعتطوير شبكة الرادارات وإنشاء شبكة رادارات جديدةاالسم٢

يهدف المشروع لرفع مستوى التحذيرات من الظواهر الجوية وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالخطرة .

منطقة عسيرالموقعتطوير مركز األبحاث والدراسات بأبهااالسم٣

وصف موجز
تطوير مركز األبحاث والدراسات ليصبح مركز للتدريب في 
مجال األرصاد والبيئة وتقنية المعلومات باإلضافة لألبحاث 

والدراسات لتحقيق أهداف النظام العام للبيئة .
دراسات وتصاميمطبيعته

دراسة إعداد اإلطار العام والتنفيذي للتقييم البيئي واإلدارة االسم٤
عقود عامةالموقعالبيئية

تطوير عمل دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالصناعية .

عقود عامةالموقعالخطة الوطنية إلدارة البيئة الساحلية البحريةاالسم٥

وصف موجز

يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمليات المسح البيئي للمدن 
الساحلية المهمة وإصدار الملف البيئي للمدن الساحلية 

المهمة بالمملكة ودراسة ومسح للمدن الرئيسية بشكل تفصيلي
باإلضافة إلى إجراء مسح عام لباقي سواحل المملكة .

دراسات وتصاميمطبيعته
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وزارة االسكان - وزارة االسكان  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعبناء وحدات سكنية وتنفيذ البنية التحتيةاالسم١

وصف موجز

تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة من (تطوير 
األرض, السفلته, اإلنارة, الرصف, الصرف الصحي, خطوط 

الكهرباء, مولدات الكهرباء, المرافق العامة) وبناء الوحدات 
السكنية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعالربط االلكتروني ورخص الحاسب اآللياالسم٢

ربط فروع الوزارة بنظام التعامالت االلكترونية وتأمين رخص وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهألنظمة الحاسب اآللي لفروع الوزارة في مناطق المملكة .

عقود عامةالموقعبناء وحدات سكنية وتنفيذ البنية التحتيةاالسم٣

وصف موجز

تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة من (تطوير 
األرض, السفلته, اإلنارة, الرصف, الصرف الصحي, خطوط 

الكهرباء, مولدات الكهرباء, المرافق العامة) وبناء الوحدات 
السكنية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعالدراسات والتصاميم واالشرافاالسم٤

التعاقد مع مكاتب استشاريه من ذوي الخبره لتقديم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدراسات والتصاميم واالشراف على مشاريع اإلسكان .

عقود عامةالموقعبناء وحدات سكنية وتنفيذ البنية التحتيةاالسم٥

وصف موجز

تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة من (تطوير 
األرض, السفلته, اإلنارة, الرصف, الصرف الصحي, خطوط 

الكهرباء, مولدات الكهرباء, المرافق العامة) وبناء الوحدات 
السكنية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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الهيئة العامة للطيران المدني - الهيئة العامة للطيران المدني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إعداد التصاميم الهندسية الستكمال مبنى صالة الركاب ومبنىاالسم١
المنطقة الشرقيةالموقعملتقى الممرات بمطار الملك فهد

وصف موجز

إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لألعمال المعمارية 
والمدنية والكهربائية والميكانيكية واألنظمة الخاصة 

والتكاليف التقديرية لتجهيز المنطقة الغير متكاملة بمبنى 
صالة الركاب ومبنى ملتقى الممرات .

دراسات وتصاميمطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي بمطار الملك فهداالسم٢

وصف موجز
توفير الخدمات من تمديد وإنشاء شبكات البنية التحتية: 

كهرباء وماء واتصاالت, باإلضافة إلى إنشاء طرق لخدمة قرية 
الشحن الجوي وإنشاء غرفة أمنية وأسوار شبك أمنية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إعادة تأهيل األسطح الخرسانية والعوازل المائية لمختلف االسم٣
المنطقة الشرقيةالموقعمرافق مطار الملك فهد والصالة الملكية

وصف موجز

هدم وإزالة وإعادة صب األسطح الخرسانية المهترئة في 
مختلف مرافق المطار ومعالجة األجزاء المتضررة من حديد 

التسليح وإصالح التشققات وإعادة العزل المائي وطالء األسطح
الخرسانية وجميع األعمال المدنية المتعلقة بها وإزالة 

واستبدال كامل التكسيات الخارجية لسقوف العديد من 
المباني والمرافق واألحواض الزراعية وإصالح تشققات 

األسطح الخرسانية واستبدال العازل المائي وإكمال جميع 
األعمال المدنية المتعلقة بها .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إستبدال موازين أمتعة الركاب في مبنى صالة المسافرين االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعبمطار الملك فهد

توريد وتركيب عدد (٧٨) ميزان أمتعة ركاب في مبنى صالة وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالمسافرين .

منطقة تبوكالموقعتوسعة مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوكاالسم٥

وصف موجز

توسعة ساحات وقوف الطائرات, تطوير صالة السفر الرئيسية 
وإنشاء مبنى البوابة األمنية المطلة على الساحة , وتطوير مبنى

صالة كبار الزوار (٨٠٠٠م) , وإنشاء وتوسعة محطة معالجة 
الصرف الصحي , وتنفيذ وتوسعة محطة الطاقة الكهربائية , 

وأعمال تنفيذ الطريق الموازي للسياج األمني , وتركيب 
كاميرات مراقبة أمنية , وإضافة ثالث جسور ركاب .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة جازانالموقعانشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازاناالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان .وصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعإعادة تأهيل محطات الرفع الصحي بمطار الملك عبدالعزيزاالسم٧

تغيير المضخات والمواطير ولوحات التحكم لجميع محطات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع مياه الصرف الصحي لعدد (٢٠) محطة .

تجديد وتحسين مبنى اإلطفاء واإلنقاذ بالمحطة رقم (٨) بمطاراالسم٨
منطقة مكة المكرمةالموقعالملك عبدالعزيز

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتجديد بعض األعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتطوير السياج األمني المحيط بساحة مطار الملك عبدالعزيزاالسم٩

وصف موجز

استبدال األجزاء التالفة والمتهالكة من السياج األمني , 
وتركيب إضاءة ساقطة مخفية في مناطق اقتراب الطائرات , 
وتركيب سياج رديف للمناطق التي بها سياج مفرد , وتعزيز 
السياج الرديف بتركيب كونسرتينا أعلى وأسفل السياج القديم

والجديد الرديف , وتركيب نظام استشعار وإنذار أمني 
للمنطقة الفاصلة بين السياج األساسي والرديف وربطها بغرفة 
العمليات األمنية , وتزويد السياج بوحدات إرشادية تحذيرية 

حسب المتطلبات القياسية لمنظمة الطيران الدولية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعتصميم وتنفيذ مرافق معسكر وحدة أمن مطار الملك عبدالعزيزاالسم١٠

وصف موجز

إنشاء مبنى القيادة والمكاتب اإلدارية , وإنشاء مطعم أفراد 
وضباط الوحدة يتسع ل ٥٠٠ فرد , وإنشاء مستودعات 

األسلحة والذخيرة والمواد التموينية , وإنشاء مسجد يتسع ل 
٧٠٠ مصلي , وإنشاء صالة تدريب وميدان لتدريب األفراد , 

وإنشاء ثكنات غرفة األفراد تتسع ل ٥٠٠ فرد , وإنشاء عدد ٨ 
فصول تدريب لقسم التدريب وقاعة محاضرات , وإنشاء مبنى 

التوقيف لألفراد .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

توريد وتركيب انظمة قواعد بيانات معلومات رحالت مطار االسم١١
منطقة مكة المكرمةالموقعالملك عبدالعزيز

وصف موجز

لتأسيس وإنشاء مركز معلومات موحد لرحالت مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بجدة وتكوين بيئة معلوماتية موثقة ومعتمدة

إلصدار الفواتير ورسوم الطيران غيرها , وإدارة معلومات 
الرحالت بشكل آمن وفعال , وتسجيل أحداث معلومات 

الرحالت أوال وأول , وتوحيد مصادر البيانات والتأكد من دقة 
معلومات الرحالت .

المعلومات والبياناتطبيعته

تصميم صالة ملكية جديدة بكامل مرافقها بمطار االمير محمد االسم١٢
منطقة المدينة المنورةالموقعبن عبدالعزيز الدولي

لتلبية وتوفير جميع المتطلبات األساسية من المرافق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمساحات إضافة إلى المتطلبات األمنية .
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معلومات المشروعم

تصميم وتطوير مرافق الطيران الخاص بمطار الملك خالد االسم١٣
منطقة الرياضالموقعالدولي مع االشراف

وصف موجز

بناء (٤) صاالت خاصة لتقديم خدمة الطيران الخاص وبناء 
عدد (٢) جسور اركاب للمسافرين , وتوسعة مواقف السيارات 

, وإنشاء وحدات مكاتب للخدمات األرضية لكل مشغل , 
وتوفير مواقف خاصة للخدمات األرضية بالساحات , وبناء 

هناقر خاصة بالطائرات لكل مشغل وبناء هناقر للصيانة وبناء 
هنقر لغسيل الطائرات وتوسعة لساحات وقوف الطائرات , 

وإزالة الصالة الحالية .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إعادة تأهيل المرافق والوحدات السكنية بسكن العوائل االسم١٤
منطقة الرياضالموقعوالعزاب بمطار الملك خالد الدولي

إلعادة تأهيل وتطوير وتحسين الوحدات والمرافق بسكن وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعوائل والعزاب .

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل محطة الصرف (XGT) بمطار الملك خالداالسم١٥

لتحسين كفاءة المحطة القديمة نظرا لتقادمها والحصول على وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهكمية مياه صرف معالجة كافية لتعزيز مياه الري .

منطقة الرياضالموقعتوسعة محطة تنقية المياه بمطار الملك خالداالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتوفير مياه الشرب والحريق .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعاجهزة ابعاد الطيور بمطار الملك خالداالسم١٧

آالت ومعداتطبيعتهأجهزة صوتية إلبعاد الطيور عن مناطق تحرك الطائرات .وصف موجز

عقود عامةالموقعانشاء مبنى شركة الطيران السعودية القابضةاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مبنى شركة الطيران السعودية القابضة .وصف موجز

تأمين اللوحات اإلرشادية لجانب الطيران بالمطارات االسم١٩
عقود عامةالموقعالداخلية

لوحات وعالمات إرشادية مضاءة لمنطقة المناورة باستخدام وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلضاءة المرشدة للطاقة .

إستبدال السنتراالت وأجهزة التسجيل الصوتي بالمطارات االسم٢٠
عقود عامةالموقعالداخلية

تجديد نظام السنترال ونظام التسجيل الصوتي للمطارات وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالداخلية .

عقود عامةالموقعتأمين معدات المدارج بالمطارات الداخليةاالسم٢١
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آالت ومعداتطبيعتهاستبدال كناسة المدارج ومعدات إزالة المطاط .وصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير تقنية المعلومات بالهيئة والمطاراتاالسم٢٢

توريد وتركيب نظام أداة صناعة القرار وتجهيز البنية التحتية وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهمن أجهزة خوادم وذاكرة في مركز المعلومات الرئيسي بجدة .

عقود عامةالموقعتطوير األنظمة واالجراءات المالحية الجويةاالسم٢٣

إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المالحية وأنظمة إدارة قاعدة وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهالبيانات المالحية .

الخطة الرئيسية لخدمات المالحة الجوية وإدارة تدفق االسم٢٤
(ATFM) عقود عامةالموقعالحركة الجوية

وصف موجز
إعداد دراسة تفصيلية للحركة الجوية وتوقعاتها خالل العشر 

سنوات القادمة وتحديد المشاريع والنظم الداعمة إلدارة 
الحركة الجوية .

المعلومات والبياناتطبيعته

عقود عامةالموقعمبنى مكاتب األجهزة الحكومية بالمطاراتاالسم٢٥

وصف موجز

إلنشاء وحدة مكتبية متكاملة لكل من إدارة شرطة منطقة مكة 
المكرمة و إدارة أمن الطيران ولقسم التنسيق األمني وإلدارة 
المباحث العامة وإلدارة المباحث اإلدارية وإلدارة مكافحة 
المخدرات ولوحدة قيادة أمن المطار ولرئاسة األستخبارات 

العامة وللشؤون الصحية بمحافظة جدة وإلدارات أخرى .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء وتطوير معامل لمكتب تحقيقات حوادث الطيراناالسم٢٦

إلنشاء معمل مسجالت الطائرات ومعمل علم المعادن ومعمل وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهأجهزة المالحة االلكترونية .
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صندوق التنمية العقارية - صندوق التنمية العقارية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

ترميمات واصالحات وتحسينات في مجمع اإلسكان العام االسم١
منطقة الرياضالموقعبالرياض طريق الخرج

وصف موجز

الستبدال خزانات المياه لعدد (٩٠) عمارة , وتحديث كبائن 
مصاعد العمائر لعدد (٩٠) عمارة , وإلعادة العزل المائي 

ومعالجة الفواصل اإلنشائية لعدد (٩٠) عمارة , وأعمال ترقيم 
لعدد (٩٠) عمارة , وإعادة دهان لعدد (٤٥) عمارة , ولتوريد 

وتركيب شبابيك وأبواب المونيوم لعدد (٩٠) عمارة , ولتقديم 
خدمات الدراسة واإلشراف .

ترميم وتحسينات االصولطبيعته

ترميمات واصالحات وتحسينات في مجمع اإلسكان العاجل االسم٢
منطقة الرياضالموقعبالرياض

وصف موجز

إلعادة عزل وتبليط أبراج ومبنى اإلدارة والمستوصف , وتركيب
نظام اإلنذار المبكر عن الحريق وصيانة نظام إطفاء الحريق , 
صب البالطات الخرسانية بالمناطق المبحصة وإزالة وإعادة 

أرصفة وسفلتة المنطقة الفاصلة بين مداخل ومخارج المواقف 
الخارجية , إزالة وإعادة درج وبالط الساحات الداخلية 

للمجمع وصيانة ودهان الدربزين للساحات الداخلية , وإعادة 
عزل الخزانات األرضية بقبو المالجئ لعدد (١٢) خزان , 
تكسية جدران المصاعد من اإلستلستيل لعدد (٢٦) مصعد 

وتركيب نجف لعدد (٧٢) مصعد .

ترميم وتحسينات االصولطبيعته

ترميمات واصالحات وتحسينات في مجمع اإلسكان العاجل االسم٣
منطقة مكة المكرمةالموقعبجدة

وصف موجز

أعمال إصالح بالط واستبدال فواصل التمدد وتنفيذ العزل 
المائي وتأهيل المكاتب , توريد وتركيب حواجز كهربائية , 

تركيب أبواب حديدية لمداخل المباني , استبدال فواصل 
التمدد التالفة في مواقف السيارات وفي مالعب األطفال , 

تنفيذ شبكة لمكافحة الحريق في المالجئ , إعادة دهان 
واجهات المباني الخارجية , إستبدال عدد (٢) مصعد في كل 

من مباني المجموعات الجنوبية والشمالية والوسطى .

ترميم وتحسينات االصولطبيعته

ترميمات واصالحات وتحسينات في مجمع اإلسكان العاجل االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعبالدمام

وصف موجز

معالجة تسربات المياه لعدد (٥٠) شقة , وإصالح التصدعات 
الخرسانية , وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة لمواقف 

السيارات لعدد (٧) مجمعات , وتركيب نظام إطفاء حريق 
بالمستودعات , وتوريد وتركيب بوابات إلكترونية بمداخل 

مواقف السيارات , وإعادة تأهيل مداخل العمائر .

ترميم وتحسينات االصولطبيعته

ترميمات واصالحات وتحسينات في مجمع اإلسكان العاجل االسم٥
المنطقة الشرقيةالموقعبالخبر

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلتحديث شبكة التغذية الخارجية للعمائر , ولمعالجة تسرباتوصف موجز
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المياة لعدد (١٠٠) شقة , وإصالح التصدعات الخرسانية 
لبعض أسقف الشقق , تحديث شبكة تصريف مياة األمطار 
للعمائر , وتأهيل غرف الخزانات العلوية بعزل األرضيات 

وتركيب األبواب وإعادة تأهيل الخزانات األرضية , وأعمال 
الدهانات الداخلية للعمائر .

إنشاء مباني لفروع ومكاتب الصندوق (الدمام,القصيم,ينبع,حفراالسم٦
عقود عامةالموقعالباطن,الطائف)

إنشاء خمس فروع لصندوق التنمية العقارية في الدمام والقصيموصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوينبع وحفر الباطن و الطائف .


