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وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 
 
 

مجلس الوزراء - مكتبة الملك فهد الوطنية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتحويل المخطوطات إلى مايكرو فيلم واألفالم إلى أقراصاالسم١

توريد وتركيب أجهزة للنظام عالي الدقة لتحويل وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهالمخطوطات إلى مايكرو فلم واألفالم إلى أقراص

عقود عامةالموقعأرشفة الوثائق التاريخية في المكتبة اإلكترونيةاالسم٢

المعلومات والبياناتطبيعتهأرشفة ألكترونية للوثائق التاريخية بالمكتبةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع اإليداع الرقمي للكتاب السعودياالسم٣

بوابة إلكترونية للناشر والمؤلفين واألكاديميين والطالب مربوطوصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهمع وزارة الثقافة واإلعالم

عقود عامةالموقعأمن وحماية وتنظيم مجموعات المكتباتاالسم٤

تحكم شامل بعدم خروج مقتنيات المكتبة بطريقة غير وصف موجز
خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهمشروعة والوصول الى مجموعات المكتبة بسهولة

إنشاء معمل ومتحف للمخطوطات والوثائق مع توريد وتركيب االسم٥
عقود عامةالموقعسير للكتب

وصف موجز
أعمال إنشائية لمتحف المخطوطات والوثائق مع توريد 

وتركيب أجهزة ومعدات وبرامج وتوريد وتركيب سير للكتب 
داخل مبنى المكتبة

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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الرئاسة العامة  لرعاية الشباب - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء نادي عفيف بعفيف مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

إنشاء نادي المزاحمية بالمزاحمية مع التأثيث والتجهيز االسم٢
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء نادي البطين بضرماء مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

إنشاء نادي الشعيب بحريمالء مع التأثيث والتجهيز االسم٤
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء نادي سدوس بسدوس مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء نادي كميت بمرات مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء نادي التسامح بالقنفذة مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء نادي الليث بالليث مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

إنشاء نادي الزيتون بسبت العاليا مع التأثيث والتجهيز االسم٩
منطقة عسيرالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة جازانالموقعإنشاء نادي الصواري بفرسان مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء نادي شرورة بشرورة مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء نادي االنتصار برابغ مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

إنشاء نادي النعيرية بالنعيرية مع التأثيث والتجهيز االسم١٣
المنطقة الشرقيةالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء نادي الثقبة بالثقبة مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء نادي تيماء بتيماء مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء نادي الغوطة بموقق مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء نادي العميد بالقري مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء نادي رضوى بينبع مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء نادي الشروق باالحساء مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

إنشاء نادي الفرسان بسراة عبيدة مع التأثيث والتجهيز االسم٢٠
منطقة عسيرالموقعواإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصاالت رياضيةوصف موجز

تحديث األجهزة والمعدات الطبية في مستشفى األمير فيصل االسم٢١
منطقة الرياضالموقعبن فهد للطب الرياضي مع التأثيث

نفقات طبيةطبيعتهتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبيةوصف موجز

إضافات وتحسينات لمبنى الرئاسة بجدة بإضافة مكتب االسم٢٢
منطقة مكة المكرمةالموقعلرئيس العام

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحسينات للمبنى وإضافة مكتب لرئيس العاموصف موجز
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مستشفى الملك  فيصل التخصصي ومركز األبحاث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمبنى التدريب والتطوير والتقنية الحيويةاالسم١

مبنى للتقنية الحيوية وللتدريب المستمر للمهن الطبية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالصحية والدراسات االكاديمية
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وزارة الصحة - وزارة الصحة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى الخدمات (الثاني) بمدينة الملك سعود الطبيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى خدمات للمدينة الطبيةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء مركز طب األسنان التخصصي في عنيزة (٥٠) عيادةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لألسنانوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء مستشفى القصيم المرجعي (٥٠٠) سرير مع اإلشرافاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مستشفى مرجعي ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز طب األسنان التخصصي في الدوادمي (٢٥) عيادةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لألسنانوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز إضطرابات النمو والسلوك بمنطقة الرياضاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصصوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٧

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مركز طب األسنان التخصصي برفحا (٢٥) عيادةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لألسنانوصف موجز

إنشاء مبنى مواقف السيارات بمستشفى الملك فهد التخصصياالسم٩
المنطقة الشرقيةالموقعبالدمام

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مواقف للسيارات بالمستشفىوصف موجز



٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعتجهيز مركز األبحاث لمدينة الملك خالد الطبيةاالسم١٠

آالت ومعداتطبيعتهتجهيزات طبيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء (٥) عيادات شاملة في المنطقة الشرقيةاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني للعيادات الشاملةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مركز إضطرابات النمو والسلوك بالمنطقة الشرقيةاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصصوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن العامليناالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن العامليناالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعتطوير الموقع العام لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمةاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال تطويرية للموقع العاموصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مركز طب األسنان التخصصي في الليث (٢٥) عيادةاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لألسنانوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مركز إضطرابات النمو والسلوك بمنطقة مكة المكرمةاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصصوصف موجز

عقود عامةالموقعمسوحات الكلى (المرحلة األولى)االسم١٨

المعدات واألجهزة الطبية والمختبراتطبيعتهدراسات طبية للكلىوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء (٥) عيادات شاملة في جدهاالسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني للعيادات الشاملةوصف موجز

شراء الخدمة الطبية للمرضى طويلي اإلقامة ووحدة العناية االسم٢٠
منطقة الرياضالموقعالمركزة بمدية الملك فهد الطبية

نفقات طبيةطبيعتهشراء خدمة من القطاع الخاص مقابل الحاالت المحولةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير المختبرات وبنوك الدم المركزية بالمملكةاالسم٢١

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهأعمال تطويرية للمختبرات وبنوك الدم بالمملكةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء مركز األورام في تبوك (١٠٠) سرير مع اإلشرافاالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لألوراموصف موجز

عقود عامةالموقعتطبيق معايير الجودة في المرافق الصحيةاالسم٢٣

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

تطبيق األنظمة الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية االسم٢٤
عقود عامةالموقعاألولية

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير البنية التحتية لعدد من مستشفيات وزارة الصحةاالسم٢٥

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

مشاريع البنية التحتية المركزية لمراكز المعلومات ومراكز االسم٢٦
عقود عامةالموقعاإلتصال والتحكم

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعمشاريع بناء السجالت الطبية الموحدةاالسم٢٧

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

تبادل خدمات األشعة المركزي وأنطمة األرشفة الرقمية االسم٢٨
عقود عامةالموقعلألشعة التشخيصية

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز
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معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعمشاريع األنظمة الفريدة وأنظمة المراكز المخصصةاالسم٢٩

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع التعليم اإللكترونياالسم٣٠

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعالمشاريع اإلستشارية للصحة اإللكترونيةاالسم٣١

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز

مشروع قياسات بيئة العمل في المنشآت الصحية (المرحلة االسم٣٢
عقود عامةالموقعاألولى)

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهدراسات تطويريةوصف موجز

إنشاء مبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ بمستشفى االسم٣٣
منطقة المدينة المنورةالموقعينبع العام

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة حائلالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٣٤

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٣٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٣٦

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٣٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٣٨



١٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٣٩

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٤٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٤١

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

إنشاء مركز الطوارئ واإلصابات في مستشفى شمال الرياض االسم٤٢
(٢٠٠) سرير مع اإلشراف

منطقة الرياضالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز للطوارئ واإلصاباتوصف موجز

إنشاء مركز الطوارئ واإلصابات في مستشفى شرق جده االسم٤٣
(٢٠٠) سرير مع اإلشراف

منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز للطوارئ واإلصاباتوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٤٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة حائلالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٤٥

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٤٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة عسيرالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٤٧

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز



١١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٤٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٤٩

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٥٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة تبوكالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٥١

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٥٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة نجرانالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٥٣

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء سكن العامليناالسم٥٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بالمستشفىوصف موجز

منطقة القصيمالموقعالتأثيث والتجهيزاالسم٥٥

آالت ومعداتطبيعتهتأثيث وتجهيزات طبيةوصف موجز

عقود عامةالموقعمراجعة طلبات شراء خدمة القطاع الخاصاالسم٥٦

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهمشروع مراجعة مطالبات خدمة القطاع الخاصوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء مركز طب العيون بجازان مع اإلشرافاالسم٥٧



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طبي متخصص لعيونوصف موجز

إنشاء مستشفى الملك خالد بحائل (٥٠٠) سرير مع اإلشراف االسم٥٨
منطقة حائلالموقع(إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

إنشاء مستشفى الملك خالد بحفر الباطن (٥٠٠) سرير مع االسم٥٩
المنطقة الشرقيةالموقعاإلشراف (إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

إنشاء مستشفى الملك خالد بالخرج (٥٠٠) سرير مع اإلشراف االسم٦٠
منطقة الرياضالموقع(إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مستشفى األفالج (١٠٠) سرير مع اإلشراف (إحالل)االسم٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

إنشاء مستشفى البكيرية العام (١٠٠) سرير مع اإلشراف االسم٦٢
منطقة القصيمالموقع(إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء المجمع الطبي بالرياض (١٠٠٠) سرير مع السكناالسم٦٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مجمع طبي ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء المجمع الطبي بجده (١٠٠٠) سرير مع السكناالسم٦٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مجمع طبي ومرافق صحيةوصف موجز

إنشاء مستشفى القحمة والبرك بمنطقة عسير (٣٠٠) سرير مع االسم٦٥
منطقة عسيرالموقعالسكن

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مستشفى تربة (١٠٠) سرير مع السكناالسم٦٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مستشفى المهد (٢٠٠) سرير مع السكناالسم٦٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء مستشفى خميس مشيط (٥٠٠) سرير مع السكناالسم٦٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء مستشفى شرق عسير (٢٠٠) سرير مع السكناالسم٦٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق صحيةوصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

مشروع نظام اتصاالت وتحكم السلكي في المناسبات االسم١
عقود عامةالموقعالجماهيرية

نظام لإلتصاالت الالسلكية بين المنظمين في المناسبات وصف موجز
أجهزة االتصاالتطبيعتهالجماهيرية مثل / معرض الكتاب

مشروع توريد وتركيب محطات توليد كهرباء إحتياطية لمرافقاالسم٢
عقود عامةالموقعالوزارة

مولدات كهربائية احتياطية لمصادر الكهرباء عدد (٢) مكتبة وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهوكذلك كمرحلة أولى

عقود عامةالموقعإنشاء فرع للوزارة في أبهااالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى مع الخدمات المساندة والتجهيزاتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء متحف فني للفنون التشكيلية في الرياض وقاعة عرضاالسم٤

قاعات عروض مختلفة ، قاعة محاضرات ، متاحف ، مكتبة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته، ورش مختلفة ، مسرح

عقود عامةالموقعأنظمة السالمة والوقاية من الحريقاالسم٥

توفير أنظمة اإلنذارات وإطفاء الحريق لعدد (٢) مبنى من وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهمباني الوزارة

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مركز ثقافي في القرياتاالسم٦

وصف موجز
قاعة محاضرات ونشاطات ثقافية ، قاعة عرض تحف ، 
مكتبات مقروءة ومسموعة ، مكتبة للطفل ، مسرح يسع 

(٥٠٠) شخص ، مسرح روماني .
المباني واإلنشاءاتطبيعته



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - هيئة اإلذاعة والتلفزيون  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء مراكز بث تلفزيوني في كل من (تبوك/مكة االسم١
عقود عامةالموقعالمكرمة/المدينة المنورة/حائل/الباحة/عسير

عبارة عن مباني بسيطة وأجهزة إرسال تلفزيوني وإذاعي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكمالتهما من طاقة وتكييف ومراقبة وابراج

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مبنى فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمةاالسم٢

 يتكون من مباني إدارية ومواقف سيارات ومصلى ومبنى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهخدمات

عقود عامةالموقعإنشاء وترميم مهاجع للجنود في المرافق والمباني اإلعالميةاالسم٣

تتكون من عدد من الغرف بمنافعها حسب حجم المركز وغرفةوصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلتخزين االسلحة ومطبخ واستراحة

عقود عامةالموقعتجهيزات وسائل السالمة واإلنذاراالسم٤

آالت ومعداتطبيعتهتركيب أجهزة إنذار وإطفاء ومراقبة وطاقة بديلةوصف موجز

مشروع استبدال وحدات التكييف في مرافق ومباني الهيئة االسم٥
عقود عامةالموقعفي مختلف مناطق المملكة

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهاستبدال وحدات التكييف القديمة بوحدات جديدةوصف موجز

عقود عامةالموقعالدعم الفني لمراكز اإلرسالاالسم٦

لضمان تحديث البرامج وتشخيص االعطال عن بعد ونقل وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهالتقنية للعاملين

تأمين عربات نقل كال من (جدة/الدمام) مكونة من عشر االسم٧
عقود عامةالموقعكاميرات

وصف موجز
 تتكون من شاحنة كبيرة أو اكثر مزودة بكافة متطلبات اإلنتاج
من مازجات وكاميرات (اكثر من عشر)وأجهزة صوت وخوادم 

وأجهزة مونتاج وتعليق
آالت ومعداتطبيعته

تأمين سيارات نقل خارجي متوسطة للنقل التلفزيوني (HD) االسم٨
منطقة الرياضالموقععلى األقمار بالرياض

وصف موجز
 تتكون من شاحنة متوسطة مزودة بكافة متطلبات اإلنتاج من 
مازجات وكاميرات وخوادم وشاشات وكيابل الياف وتكييف 

وأجهزة صوت
آالت ومعداتطبيعته

عقود عامةالموقعإقامة عدة محطات إذاعية على موجة (FM) بعدة مناطقاالسم٩



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

وصف موجز
تتكون من شيلدرات أو عدد ثالثة مباني صغيرة للمرسالت 

والمولد واإلدارة ومرسالت ومولدات وهوائيات وكيابل 
وتكييف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الحدود الشماليةالموقعتحديث محطة اإلرسال اإلذاعي في القرياتاالسم١٠

تتكون من محطات إرسال ذات قدرة عالية ومولدات كبيرة وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهوأجهزة ذات كفاءة عالية



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - وكالة األنباء السعودية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتأثيث مبنى الوكالة الجديد بالرياضاالسم١

توريد وتركيب اثاث ووسائل مكتبيه ومعدات وحلول تخزين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأرشفة آليه عالية الجودة

منطقة الرياضالموقعتطوير وتحديث األنظمة المالية واإلدارية بالوكالةاالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهتسيير وتسهيل ورفع كفاءة العمل اإلداري والمالي االلكترونيوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء فرع هيئة وكالة األنباء السعودية بالدماماالسم٣

إنشاء مبنى يشمل المكاتب اإلدارية وبنية تحتية للحاسب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاآللي ومواقف للموظفين



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

الهيئة العامة للغذاء والدواء - الهيئة العامة للغذاء والدواء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء مبنى الدعم اإلداري والمسجد وتأهيل الموقع العام االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعوالبنية التحتية لمجمع مختبرات الهيئة بالدمام

وصف موجز

إنشاء مبنى يشمل المكاتب اإلدارية وقسم خدمة العمالء وصالة
متعددة األغراض،وتطويرالبنية التحتية التي تخدم مباني 
المختبرات،وتأهيل البوابات ومواقف السيارات واألرصفة 

والزراعة

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعتجهيز مختبر الدواء وبيت الحيوان بالرياضاالسم٢

وصف موجز

تأثيث المختبرات وتجهيزاتها الكهربائية والميكانيكية 
المتخصصة ، وتجهيز بيت الحيوان باجهزة التعقيم 

والحاضنات ، ومتطلبات حفظ وتجهيز العينات والمواد 
الكيميائية وانظمة المراقبة والسالمة الالزمة

آالت ومعداتطبيعته

إنشاء وتجهيز مراكز الفسح المباشر في الميناء الجاف االسم٣
عقود عامةالموقعبالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصف موجز
إنشاء وتأهيل مباني أو إنشاء مباني جاهزة الصنع  بالمنافذ 

البرية والمطارات كمراكز للفسح المباشر ، مع الخدمات 
والبنية التحتية الالزمة

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعأنظمة الخدمات اإللكترونية - المرحلة الثانيةاالسم٤

شبكات وأنظمة االتصاالتطبيعتهإنشاء بوابة الكترونية لتقديم الخدمات االلكترونيةوصف موجز

عقود عامةالموقعترميمات منشآت الهيئةاالسم٥

وصف موجز

عمل تعديالت وترميمات واعمال مدنية لمباني وفروع الهيئة 
ويشمل توسعة مكاتب بمقر الهيئة الرئيسي، والجزء 

المستأجر الجديد لمبنى قطاع الدواء،ومبنى الفسح المباشر 
بجدة،ومبنى الفسح المباشر بالدمام

ترميم وتحسينات االصولطبيعته



١٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الشؤون االجتماعية - وزارة الشـؤون االجتماعية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعترميمات وإضافات لمباني وفروع وكالة التنمية اإلجتماعيةاالسم١

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهترميم مباني لفروع وكالة التنميةوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز بيئة الحاسب األلي لمقر الوزارة الجديداالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهربط الحاسب االلى للمقر الجديدوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في خيبراالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في ينبعاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في الجوفاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في القويعيةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في بالغازياالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مبنى مكتب الضمان اإلجتماعي في الخرمةاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

توريد وتركيب معدات األمن والسالمة والمولدات اإلحتياطية االسم٩
عقود عامةالموقعللفروع

استيراد وتركيب معدات األمن والسالمة والمولدات وصف موجز
آالت ومعداتطبيعتهاالحتياطية



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعمركز التأهيل الشامل في تيماءاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء مبنى لمكتب المتابعة في أبهااالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية بالوجهاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مبنى لمكتب المتابعة في المدينة المنورةاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية في العيصاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء مكتب الشؤون اإلجتماعية بحائلاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية في القوزاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبانيوصف موجز

عقود عامةالموقعمراكز رعاية وتأهيل وتدريب المعوقين غير الحكوميةاالسم١٧

مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهدعم مراكز اإليواء الغير حكومية إلستقبال المعاقينوصف موجز



٢١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

دارة الملك عبدالعزيز - دارة الملك عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمركز األميرة سارة السديري الثقافياالسم١

وصف موجز

مركز يعنى بالجانب الثقافي لدى المرأه وتوثيق إنجازاتها 
ويسهم في تطوير ابداعاتها العلمية والثقافية واصدار مؤلفات 

ودراسات علمية على هيئة بحوث ودوريات تعنى بالمرأه 
وتوفير قاعدة بيانات لذلك الغرض

مصروفات مكتبيةطبيعته
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إدارة الميزانية العامة
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هيئة الهالل األحمر السعودي - هيئة الهالل األحمر السعودي  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتحديث تقنية المعلومات باإلدارة العامة بالهيئةاالسم١

الحاسب اآلليطبيعتهمشروع تقنية معلوماتوصف موجز


