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وزارة االقتصاد والتخطيط - وزارة االقتصاد والتخطيط - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء مباني مع الدراسة والتصميم واإلشراف والتأثيث االسم١
منطقة الرياضالموقعوالتجهيز

إنشاء مبنى الوزارة وتصميمه واإلشراف عليه مع التأثيث وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتجهيز
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وزارة البترول والثروة المعدنية - البترول  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

البنية التحتية لشبكة وأمن المعلومات للوزارة وفروعها - االسم١
عقود عامةالموقعالمرحلة الثانية

لتحسين البنية التحتية لشبكة وأمن المعلومات للوزارة وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهوفروعها

إنشاء المقر الرئيسي للوزارة مع الدراسة واإلشراف والتأثيث االسم٢
منطقة الرياضالموقعوالتجهيز

لغرض إنشاء مبنى رئيسي للوزارة بالرياض نظرا لتقادم المبنىوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقديم
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وزارة البترول والثروة المعدنية - الثروة المعدنية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

دراسة الحد من اآلثار السلبية لمواقع األنشطة التعدينية االسم١
عقود عامةالموقعوالكسارات وإعادة تأهيلها

للمحافظة على البيئة واتخاذ االجراءات للعمل على تطبيق وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهاالشتراطات البيئية المطلوبة

عقود عامةالموقعإنشاء مركز إحتياطي الكوارثاالسم٢

لتجنب الكوارث في حال تعطل مركز المعلومات الرئيسي وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهبحيث يعمل تلقائيا ودون توقف اعمال الوكالة
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وزارة البترول والثروة المعدنية - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء المتحف الجيولوجي وتجهيزةاالسم١

لغرض إنشاء وتجهيز متحف يحتوى على عدد من األثار وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالصخور الجيولوجية

عقود عامةالموقعالتصوير الجوياالسم٢

دراسات وتصاميمطبيعتهلغرض أعداد خرائط جوية لمناطق ومجاري السيول بالمملكةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة مخاطر القبب الملحية على االنشاءات في شمال جدةاالسم٣

لغرض أعداد الدراسات حيال مخاطر القبب الملحية على وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهاإلنشاءات في مدينة جدة

إنشاء شبكات لمراقبة النشاط البركاني بالحرات البركانية فياالسم٤
عقود عامةالموقعالمملكة مع الدراسات (مرحلة ثانية)

لغرض إنشاء عدد من محطات الرصد الزلزالي بعدد من مناطق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمملكة
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وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة والصناعة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

االسم١
إنشاء مباني مكاتب الوزارة 

(الطائف،عنيزة،الجبيل،القريات،الخرج،حفرالباطن،الدواد
مي) مع اإلشراف

عقود عامةالموقع

وصف موجز

يتضمن المشروع إنشاء مباني مكاتب وزارة التجارة  في 
محافظات 

(الطائف،عنيزة،الجبيل،القريات،الخرج،حفرالباطن،الدواد
مي) مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية(المرحلة الخامسة)االسم٢

يهدف المشروع إلى تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجديدة

عقود عامةالموقعترميز وتصنيف األنشطة والمنتجات الصناعيةاالسم٣

يهدف المشروع إلى إصدار أدلة صناعية تتضمن معلومات وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهموثقة عن األنشطة والمنتجات الصناعية



٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة الزراعة - وزارة الزراعة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز عشرون مبنى للمديريات والفروع الزراعية االسم١
عقود عامةالموقع(مرحلة خامسة)

وصف موجز
تحسين قدرة المديريات والفروع الزراعية على تقديم كافة 

الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين ومربي الماشية 
وتحسين بيئة العمل

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعإستكشاف ومكافحة الجراداالسم٢

وصف موجز
وضع خطة تشغيلية لعمليات استكشاف ومكافحة الجراد 

الصحراوي بالمملكة ، والمحافظة على الرقعة الزراعية 
بالمملكة من خطر الجراد

نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعته

مستشفى للخيل ومختبر مركز الملك عبدالعزيز للتحليل االسم٣
عقود عامةالموقعالجيني وفحص المنشطات مع الدراسات والتصاميم واإلشراف

وصف موجز

لتزايد عدد الخيل بالمملكة ولتوفير الرعاية والعناية الطبية 
والصحية للخيل بالمملكة والقادمة للمملكة من العديد من 
الدول العربية والصديقة التي تشارك في مسابقات جمال 
الخيل العربية األصيلة وبطوالت قفز الحواجز وسباقات 

القدرة والتحمل

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعحصر األفات واألمراض الزراعية بالمملكةاالسم٤

وضع خطة تشغيلية لحصر اآلفات واألمراض الزراعية وصف موجز
نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعتهبالمملكة والدول المستوردة

دراسة وتصميم وإنشاء وتجهيز بنك األحياء الدقيقة مع االسم٥
عقود عامةالموقعالدراسات والتصاميم واإلشراف

وصف موجز
عزل وتعريف واستكشاف وجمع الكائنات الحيه الدقيقة 

المتشرة في الطبيعة والمسببة لألمراض ، وإنشاء قاعدة 
بيانات لمصادر الكائنات الحية الدقيقة

دراسات وتصاميمطبيعته

عقود عامةالموقعتجهيزات ومعدات للمحاجر بالمنافذاالسم٦

تأمين المعدات واألجهزة الخاصة بأستكشاف المواد الغير وصف موجز
نفقات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبريةطبيعتهمسموح بها والضاره دخول المملكة
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وزارة الزراعة - هيئة الري والصرف في األحساء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة باألحساء االسم١
المنطقة الشرقيةالموقع(السابعة والتاسعة والعاشرة)

تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة  لترشيد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستخدام مياه الري

تغطية بعض المصارف الرئيسية باألحساء والقطيف ودومة االسم٢
المنطقة الشرقيةالموقعالجندل (المرحلة السادسة)

تغطية بعض المصارف الرئيسية باألحساء والقطيف ودومة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجندل ألستكمال المراحل السابقة للمشروع
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وزارة الزراعة - المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

انشاء مستودعات لمسحوق فول الصويا بفرع الدمام مع االسم١
عقود عامةالموقعاالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته مستودعات لمسحوق فول الصويا بفرع الدمام مع االشرافوصف موجز

إنشاء صوامع بطاقة (٢٥٠) ألف طن متري بمنطقة مكة االسم٢
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة مرحلة ثانية مع اإلشراف

وصف موجز
لتخزين القمح والغالل لتوفيرها إلى المطاحن لسد احتياجات 
منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة منها نظرا لزيادة السكان

وأعداد الحجاج والمعتمرين والوافدين
المباني واإلنشاءاتطبيعته

إنشاء مطحنة جازان مرحلة ثانية سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم معاالسم٣
منطقة جازانالموقعاإلشراف

لزيادة طاقة الممطاحن بالفرع لسد احتياج المنطقة الجنوبية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمناطق المحيطة

عقود عامةالموقعتحديث الصوامع بفروع المؤسسة مع التصميم واإلشرافاالسم٤

لرفع كفاءة المعدات بالصوامع وميزاتها التشغيلية وذلك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالنتهاء العمر االفتراضي لبعض المعدات الحالية

إنشاء مطحنة الخرج مرحلة ثانية سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم معاالسم٥
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

لزيادة طاقة المطاحن بالفرع وللوفاء باحتياجات منطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض والمناطق القريبة منها

عقود عامةالموقعتحديث وإنشاء الشبكات بالمركز الرئيسي والفروعاالسم٦

لتحديث الشبكات القائمة وإنشاء شبكات جديدة وذلك لزيادةوصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهكفاءة األداء

عقود عامةالموقعتأمين أجهزة خوادم وأجهزة مكتبية وتطوير مراكز البياناتاالسم٧

وصف موجز
لتأمين أجهزة خوادم وأجهزة مكتبية وتطوير مراكز البيانات 

نتيجة التوسع في التطبيقات والخدمات االلكترونية و لتلبية 
احتياج العمل نتيجة إنشاء فروع جديدة

الحاسب اآلليطبيعته

عقود عامةالموقعتطوير األنظمة والتطبيقاتاالسم٨

الحاسب اآلليطبيعتهتطوير األنظمة والتطبيقات لتحسين كفاءة األداءوصف موجز
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وزارة المالية - وزارة المالية - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

استبدال ٨ شيلرات مع جميع ملحقاتها لمحطة التبريد االسم١
منطقة حائلالموقعالمركزي بمجمع الدوائر الحكومية بحائل

استبدال ٨ شيلرات مع جميع ملحقاتها لمحطة التبريد وصف موجز
خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهالمركزي بمجمع الدوائر الحكومية بحائل

إنشاءات وترميمات بمبنى رابطة العالم اإلسالمي بمكة االسم٢
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة

إنشاءات وترميمات بمبنى رابطة العالم اإلسالمي بمكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمكرمة

عقود عامةالموقعانشاء مساكن لمقاولي الصيانة بالمنافذاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مساكن لمقاولي الصيانة بالمنافذ البريةوصف موجز

عقود عامةالموقعتحديث وتطوير األنظمة األمنية بالمنافذاالسم٤

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتحديث وتطوير األنظمة االمنية بالمنافذ البريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء محاجر حيوانية ونباتية بالمنافذاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محاجر حيوانية ونباتية بالمنافذ البريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء نظام شبكات أطفاء الحريق بالمنافذاالسم٦

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهإنشاء نظام شبكات أطفاء الحريق بالمنافذ البريةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء " ٦٢٥ " وحدة سكنيةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مباني سكنية لعدد٦٢٥ وحدة بمنفذ سلوىوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة تحلية مياهاالسم٨

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة تحلية مياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنفذ سلوى

المنطقة الشرقيةالموقعإعادة سفلتة وإستبدال إنارة الطريق الدولياالسم٩

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهإعادة سلفتة وإستبدال إنارة الطرق الدولي بمنفذ سلوىوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإنشاء مواقف متعددة األدوار للمطابع بالرياضاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مواقف متعددة األدوار للمطابع بالرياضوصف موجز

متطلبات السالمة بحظائر الطائرات بمطار الملك خالد الدولي االسم١١
عقود عامةالموقعبالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

متطلبات السالمة بحظائر الطائرات بمطاري الملك خالد وصف موجز
خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهالدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
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وزارة المالية - مصلحة الجمارك  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتصميم وانشاء مستودعات بالجمارك مع االشرافاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتصميم وانشاء مستودعات بالجمارك مع االشرافوصف موجز

عقود عامةالموقعانشاء مباني ادارية بالجمارك مع االشرافاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مباني ادارية بالجمارك مع االشرافوصف موجز

عقود عامةالموقعانشاء مبنى النافذة الواحدة في الجمارك مع االشرافاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مبنى النافذة الواحدة في الجمارك مع االشرافوصف موجز
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وزارة المالية - مصلحة الزكاة والدخل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعدراسات استشارية وبحوثاالسم١

دراسات وتصاميمطبيعتهدراسات استشارية وبحوثوصف موجز

عقود عامةالموقعطباعة النماذج واالقرارات واالجراءات واللوائح الجديدةاالسم٢

اصدار مطبوعات للنماذج واالقرارات واالجراءات واللوائح وصف موجز
مصروفات مكتبيةطبيعتهالجديدة

منطقة جازانالموقعانشاء مكتب جازاناالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مكتب في منطقة جازانوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعانشاء مكتب عرعراالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مكتب في مدينة عرعروصف موجز

منطقة حائلالموقعانشاء مكتب حائلاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مكتب في مدينة حائلوصف موجز



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة المالية - البنك السعودي للتسليف واالدخار  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتطوير تقنية المعلوماتاالسم١

وصف موجز
يهدف المشروع إلى تطوير مركز البيانات وتطوير االتصال 

الرقمي والمرئي وتطوير السياسات واالجراءات ألمن 
المعلومات

الحاسب اآلليطبيعته

عقود عامةالموقعتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل الحاسب اآللياالسم٢

توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل الحاسب اآللي بالبنك وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهالسعودي للتسليف واالدخار



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

الهيئة العامة لالستثمار - الهيئة العامة لالستثمار  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتقديم خدمات واستشارات قانونيةاالسم١

للصرف على مستحقات المكاتب القانونية لترافعها عن وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهالهيئة العامة لألستثمار

منطقة الرياضالموقعترميم وتطوير المقر الرئيسياالسم٢

لغرض إجراء بعض الترميمات والتعديالت على مقر الهيئة وصف موجز
ترميم وتحسينات االصولطبيعتهالعامة لالستثمار

عقود عامةالموقعتفعيل الخطة االستثمارية الموحدةاالسم٣

دراسة مفصلة عن طريقة تفعيل برامح وتوصيات الخطة وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهاالستثمارية الموحدة

عقود عامةالموقعتوحيد أنظمة الهيئة وعمل البيئة االفتراضيةاالسم٤

لغرض تصميم نظام الكتروني لتقديم الخدمات الالكترونية وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهللمستثمرين من خالل هذا النظام

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مركز الخدمة الموحدةاالسم٥

أنشاء مراكز موحدة لخدمة المشاريع الوطنية تسهيال وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلجراتهم



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار - الهيئة العامة للسياحة واآلثار  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (٣) سنواتاالسم١

إلنشاء برنامج يهتم بإدارة المعارض والمؤتمرات بالمملكة وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى جاريةطبيعتهواظهارها بالشكل االئق لذلك

عقود عامةالموقعوحدة مركز الوثائق والمحفوظاتاالسم٢

إلنشاء وحدة إدارية لحفظ وثائق الهيئة بجميع انواعها من وصف موجز
نفقات إداريةطبيعتهخالل نظام الكتروني متكامل

األعمال االنقاذية العاجلة لمباني التراث العمراني األيلة االسم٣
عقود عامةالموقعللسقوط

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهلغرض ترميم المباني التراثية وتحسينهاوصف موجز



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة المياه و الكهرباء - وزارة المياه و الكهرباء - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعحصر وتركيب عدادات اآلباراالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتركيب عدادات على آبار المياه في المناطقوصف موجز

عقود عامةالموقعإستكمال إصالح وترميم السدود بمختلف المناطقاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإصالح وترميم السدود في مناطق المملكةوصف موجز

عقود عامةالموقعدراسة وإنشاء حواجز الرسوبيات مع اإلشرافاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء حواجز  للرسوبياتوصف موجز

االسم٤
استكمال تنفيذ البنية التحتية للحاسب اآللي وتطوير األنظمة 

والبرامج الحالية وتطبيق نظام فوترة بديوان الوزارة وبعض 
المديريات

عقود عامةالموقع

الحاسب اآلليطبيعتهبنية تحتية للحاسب اآللي وأنظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير مبنى الوزارة الجديد - األنظمة الذكيةاالسم٥

الحاسب اآلليطبيعتهأنظمة ذكية للمبنى الجديدوصف موجز

إيصال الطاقة الكهربائية لمشروع تنقية ونقل مياه متكون االسم٦
عقود عامةالموقعالوجيد بمركز ظلما إلمداد منطقة نجران وشرق عسير بالمياه

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهإيصال كهرباء لمشروع تنقية المياه بمركز ظلماوصف موجز

حفر آبار ومحطة التنقية والمضخات والخدمات المساندة االسم٧
عقود عامةالموقعوإيصال الكهرباء للمدينة الصناعية بسدير

ايصال كهرباء وحفر آبار ومحطات تنقية للمدينة الصناعيى وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهبسدير

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظات االسم٨
منطقة الرياضالموقعمنطقة الرياض مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع صرف صحي بمحافظات منطقة الرياضوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمحافظات منطقة االسم٩
منطقة الرياضالموقعالرياض مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع مياه بمحافظات منطقة الرياضوصف موجز



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الرياض مع االسم١٠
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع مياه بمدينة الرياضوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة الرياضاالسم١١
منطقة الرياضالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع صرف صحي بمدينة الرياضوصف موجز

خدمات المياه والصرف الصحي في مخططات المنح بمناطق االسم١٢
عقود عامةالموقعالمملكة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهعقاراتوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ ربط محافظتي الخرج والقويعية بمياه االسم١٣
منطقة الرياضالموقعالتحلية مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظات االسم١٤
منطقة مكة المكرمةالموقعمنطقة مكة المكرمة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع صرف صحي بمحافظات منطقة مكة المكرمةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمحافظات منطقة مكة االسم١٥
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع مياه بمحافظات منطقة مكة المكرمةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة مكة المكرمة مع االسم١٦
منطقة مكة المكرمةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع مياه بمدينة مكة المكرمةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة مكة االسم١٧
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع صرف صحي بمدينة مكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعأنظمة ومشاريع تقنية معلوماتاالسم١٨

الحاسب اآلليطبيعتهأجهزة حاسب وأنظمة وبرامجوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمدينة مكة االسم١٩



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المكرمة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات استراتيجية بمكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة جدة مع اإلشرافاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع مياه بمحافظة جدةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة جدة االسم٢١
منطقة مكة المكرمةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع صرف صحي بمحافظة جدةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمدينة جدة مع االسم٢٢
منطقة مكة المكرمةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات استراتيجية بمحافظة جدةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الطائف مع االسم٢٣
منطقة مكة المكرمةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمحافظة الطائفوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة االسم٢٤
منطقة مكة المكرمةالموقعالطائف مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظة الطائفوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمحافظة الطائف االسم٢٥
منطقة مكة المكرمةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات استراتيجية بمحافظة الطائفوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بالمنطقة الشرقية مع االسم٢٦
المنطقة الشرقيةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بالمنطقة الشرقيةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالمنطقة االسم٢٧
المنطقة الشرقيةالموقعالشرقية مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالمنطقة الشرقيةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورة االسم٢٨



١٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٢٩
منطقة المدينة المنورةالموقعالمدينة المنورة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة القصيم مع االسم٣٠
منطقة القصيمالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة القصيموصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة القصيماالسم٣١
منطقة القصيمالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة القصيموصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة عسير مع االسم٣٢
منطقة عسيرالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة عسيروصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة عسير االسم٣٣
منطقة عسيرالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة عسيروصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي بالمناطق االسم٣٤
منطقة عسيرالموقعالحدودية بمنطقة عسير مع اإلشراف

تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي بالمناطق الحدودية بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهعسير

منطقة عسيرالموقعأجهزة وأنظمة حاسب آلي للمديرية وفروعها بمنطقة عسيراالسم٣٥

الحاسب اآلليطبيعتهأجهزة وأنظمة حاسب آلي للمديرية وفروعها بمنطقة عسيروصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة تبوك مع االسم٣٦
منطقة تبوكالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة تبوكوصف موجز

منطقة تبوكالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة تبوك االسم٣٧



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة تبوكوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الحدود الشمالية االسم٣٨
منطقة الحدود الشماليةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الحدود الشماليةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٣٩
منطقة الحدود الشماليةالموقعالحدود الشمالية مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الحدود الشماليةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة حائل مع االسم٤٠
منطقة حائلالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة حائلوصف موجز

منطقة حائلالموقعاستكمال مراحل مشروع مياه حائل الشامل مع اإلشرافاالسم٤١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال مشروع مياه حائل الشاملوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة حائل االسم٤٢
منطقة حائلالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة حائلوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الجوف مع االسم٤٣
منطقة الجوفالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الجوفوصف موجز

منطقة الجوفالموقعمحطة تنقية مياه مشروع القريات بالبسيطاء مع اإلشرافاالسم٤٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة تنقية مياه مشروع القريات بالبسيطاءوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٤٥
منطقة الجوفالموقعالجوف مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الجوفوصف موجز

منطقة الباحةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الباحة مع االسم٤٦
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معلومات المشروعم

اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الباحةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الباحةاالسم٤٧
منطقة الباحةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الباحةوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء خزانات استراتيجية بمنطقة الباحة مع اإلشرافاالسم٤٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء خزانات استراتيجية بمنطقة الباحةوصف موجز

إيصال الطاقة الكهربائية لمرافق مشروع نقل المياه من وادي االسم٤٩
منطقة الباحةالموقععردة إلى محافظة الباحة

إيصال الطاقة الكهربائية لمرافق مشروع نقل المياه من وادي وصف موجز
محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهعردة إلى محافظة الباحة

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة جازان مع االسم٥٠
منطقة جازانالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة جازانوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازاناالسم٥١
منطقة جازانالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازانوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة نجران مع االسم٥٢
منطقة نجرانالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة نجرانوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة نجراناالسم٥٣
منطقة نجرانالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة نجرانوصف موجز
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وزارة المياه و الكهرباء - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إعمار وتأهيل وترميم المحطات وخطوط النقل مع الدراسات االسم١
عقود عامةالموقعواإلشراف (مرحلة ثانية)

وصف موجز
يتضمن المشروع أعمال اإلعمار والتأهيل والترميم لمحطات 

التحلية القائمة وخطوط النقل مع القيام بالدراسات واإلشراف 
على تلك األعمال.

التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعته

إتفاقية الدعم الفني لتشغيل وصيانة التوربينات ومحطات االسم٢
عقود عامةالموقعالطاقة الكهربائية لمحطة رأس الخير

وصف موجز
يتضمن المشروع القيام بالدعم الفني لتشغيل وصيانة محطات 

القوى الكهربائية والقيام بعمل عمرات دورية للتوربينات 
البخارية لمحطة رأس الخير

التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعته

عقود عامةالموقعاالتصال الداخلي والمعرفةاالسم٣

يشمل المشروع وضع وتطبيق السياسات واالجراءات والنظم وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهوالقنوات لتبادل المعرفة .

منطقة المدينة المنورةالموقعالمجمع السكني لخطوط أنابيب ينبع ـ المدينةاالسم٤

 يشمل المشروع إنشاء المجمع السكني وملحقاته لمشروع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهخطوط أنابيب نقل مياه ينبع ـ المدينة المنورة

عقود عامةالموقعإنشاء مقرات لقوات أمن المنشآت (المرحلة الثانية)االسم٥

يتضمن المشروع إنشاء مقرات لقوات أمن المنشآت في بعض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمواقع لمحطات التحلية.

منطقة مكة المكرمةالموقعنظام نقل مياه محطة رابغ (جدة - مكة المكرمة ـ الطائف)االسم٦

يتضمن المشروع القيام بعمل نظام لنقل المياه المحالة من وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحطة رابغ إلى جدة و مكة المكرمة و الطائف.

منطقة المدينة المنورةالموقعالمجمع السكني لمحطة التحلية برابغ (٣)االسم٧

يتضمن المشروع إنشاء المجمع السكني ومرافقه بمحطة تحليةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهرابغ (٣)

إصالح الخرسانة المتدهورة في مرافق محطة تحلية االسم٨
عقود عامةالموقعالشقيق(١)

يتضمن المشروع القيام بأعمال إصالح الخرسانة المتدهورة في وصف موجز
التشغيل والصيانة والنظافة (عقود)طبيعتهمرافق المحطة .
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وزارة العمل - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

انشاء مبنى لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة (جدة) مع االسم١
منطقة مكة المكرمةالموقعالتأثيث

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مبنى فرع وزارة العمل بمدينة جدة مع التأثيثوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات التفتيشاالسم٢

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات التفتيش للعمل بكفاءة وفعاليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات الموارد البشريةاالسم٣

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات الموارد البشرية بكفاءة وفعاليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات البرامج التشاركيةاالسم٤

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات البرامج التشاركية بكفاءة وفعاليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات الشؤون الدوليةاالسم٥

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات الشؤون الدولية بكفاءة وفعاليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات االستقداماالسم٦

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات االستقدام بكفاءة وفعاليةوصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع تطوير أنظمة وخدمات العمالءاالسم٧

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهتطوير أنظمة وخدمات العمالء بكفاءة وفعاليةوصف موجز

الحملة اإلعالمية والتوعوية لبرامج ومشاريع الوزارة وخططها االسم٨
عقود عامةالموقعاألستراتيجية

خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندةطبيعتهحملة اإلعالمية والتوعوية لبرامج ومشارع الوزارةوصف موجز


