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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 
 
 

الحرس الوطني - وزارة الحرس الوطني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبناتاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبناتوصف موجز

مباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة االسم٢
منطقة الرياضالموقعبالرياض

إلنشاء مباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالرياض

منطقة مكة المكرمةالموقعمباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة بجدةاالسم٣

إلنشاء مباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبجدة

مباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعباألحساء

إلنشاء مباني ومكاتب الصيانة والتشغيل والخدمات المساندة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهباألحساء

عقود عامةالموقعنظام الملف الطبي االلكترونياالسم٥

المعلومات والبياناتطبيعتهنظام الملف الطبي االلكترونيوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز مشاريع صحية جديدةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيز مشاريع صحية جديدةوصف موجز

عقود عامةالموقعنظام حفظ وأرشفة الوثائق إلكترونيااالسم٧

المعلومات والبياناتطبيعتهنظام حفظ وأرشفة الوثائق إلكترونياوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين عدد (٢) مستشفى ميداني متنقلاالسم٨

أصول ثابتة أخرىطبيعتهتأمين عدد (٢) مستشفى ميداني متنقلوصف موجز

عقود عامةالموقعإضافات وإنشاءات وتجهيزات المرافق الصحية (م.إضافية)االسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإضافات وإنشاءات وتجهيزات المرافق الصحية (م.إضافية)وصف موجز
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معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء وحدات سكنية صحية بالمناطق (م.إضافية)االسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وحدات سكنية صحية بالمناطق (م.إضافية)وصف موجز

منطقة الرياضالموقعبرنامج صحة المرأة ومركز العناية بمرضى السكري بأم الحماماالسم١١

إنشاء مبنى لبرنامج صحة المرأة ومركز العناية بمرضى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسكري بأم الحمام

إنشاء مركز الصحة النفسية ومركز اإلدمان بمدينة الملك عبد االسم١٢
منطقة الرياضالموقعالعزيز الطبية

إنشاء مبنى مركز الصحة النفسية ومركز اإلدمان بمدينة الملك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهعبد العزيز الطبية

منطقة الرياضالموقعمشاريع صحية متخصصة (م.إضافية)االسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني صحية متخصصة (م.إضافية)وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعبرنامج األمان األسري الوطنياالسم١٤

أنشطة توعوية وثقافية وإعالمية (الداخل)طبيعتهبرنامج توعوي لعالج العنف األسري ومافي حكمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء وتجهيز مطبعةاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى مطبعة مع التجهيزوصف موجز

إنشاء مستودع وورش عمل إلدارة خدمات المباني ومهام االسم١٦
منطقة المدينة المنورةالموقعالمشاريع بالمدنية المنورة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مستودع وورش عمل بالمدنية المنورةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء بنك الدم بالمدينة المنورةاالسم١٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى بنك الدم بالمدينة المنورةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مركز كشف السموم بالمدينة المنورةاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مركز كشف السموم بالمدينة المنورةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمعالجة الكهوف الجوفية باألحساءاالسم١٩
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معلومات المشروعم

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهمعالجة الكهوف الجوفية باألحساءوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتجهيز المغسلة باألحساءاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز المغسلة بالمستشفى باألحساءوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مطبخ رئيسي وكافيتريا باألحساءاالسم٢١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مطبخ رئيسي وكافيتريا بالمستشفى باألحساءوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعبرنامج األمان األسري الوطني باألحساءاالسم٢٢

أنشطة توعوية وثقافية وإعالمية (الداخل)طبيعتهبرنامج توعوي لعالج العنف األسري ومافي حكمةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتوسعة مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل بالدماماالسم٢٣

إنشاءات وتعديالت لتوسعة مستشفى اإلمام عبد الرحمن وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالفيصل بالدمام

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى العيادات الخارجية بالدماماالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى العيادات الخارجية بالدماموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتجهيز المغسلة بالدماماالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز المغسلة بالمستشفى بالدماموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتجهيز مركز كشف السموم بالدماماالسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مركز كشف السموم بالدماموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمشاريع صحية متخصصة باألحساء (م.إضافية)االسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات صحية متخصصة باألحساء (م.إضافية)وصف موجز

مشاريع متخصصة لمركز الملك عبد الله العالمي لألبحاث االسم٢٨
عقود عامةالموقعالطبية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشاريع متخصصة لمركز الملك عبد الله العالمي لألبحاث وصف موجز
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معلومات المشروعم

الطبية

عقود عامةالموقعمشاريع الحاسب اآللياالسم٢٩

المعلومات والبياناتطبيعتهعدة مشاريع متعلقة بأنظمة الحاسب اآلليوصف موجز

عقود عامةالموقعتحديث أنظمة الحاسب اآللي الماليةاالسم٣٠

المعلومات والبياناتطبيعتهتحديث أنظمة الحاسب اآللي الماليةوصف موجز

تعديل أنظمة وشبكات االتصاالت لتنفيذ خطة الطيف االسم٣١
عقود عامةالموقعالترددي

تعديل أنظمة وشبكات االتصاالت لتنفيذ خطة الطيف وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهالترددي

عقود عامةالموقعالتخلص من النفايات الضارة في جميع مرافق الحرس الوطنياالسم٣٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهالتخلص من النفايات الضارة في جميع مرافق الحرس الوطنيوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتأثيث ورش بقاعدة اإلمداد والتمويناالسم٣٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتأثيث ورش بقاعدة اإلمداد والتموينوصف موجز

منطقة الرياضالموقعترميم وإصالحات لورش قاعدة اإلمداد والتمويناالسم٣٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهترميم وإصالحات لورش قاعدة اإلمداد والتموينوصف موجز

ترميمات للفلل بمدينتي إسكان الحرس الوطني بالدمام االسم٣٥
المنطقة الشرقيةالموقعواألحساء

ترميمات للفلل بمدينتي إسكان الحرس الوطني بالدمام وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهواألحساء

المنطقة الشرقيةالموقعاستكمال متطلبات مركز التدريب بمعسكر الدماماالسم٣٦

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاستكمال متطلبات مركز التدريب بمعسكر الدماموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء سور أمني نصف خرسانياالسم٣٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سور أمني نصف خرسانيوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال دهانات الفلل بالمدن السكنيةاالسم٣٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال دهانات الفلل بالمدن السكنيةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مبنى لمواقف السيارات ومظالت خارجيةاالسم٣٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى لمواقف السيارات ومظالت خارجيةوصف موجز

إنشاء خزان أرضي مع مضخات رفع في لواء الملك فيصل االسم٤٠
منطقة المدينة المنورةالموقعبالمدينة المنورة

إنشاء خزان أرضي مع مضخات رفع في لواء الملك فيصل وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالمدينة المنورة
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وزارة الدفاع - وزارة الدفاع - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالتصنيع المحلي لقطع الغيار والمعداتاالسم١

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهلتصنيع قطع الغيار والمعدات محلياوصف موجز
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وزارة الدفاع - رئاسة هيئة األركان العامة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعنظام حريق متطوراالسم١

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهلتأمين أنظمة حريق متطورةوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز ونقل داخل مستودعات األسلحةاالسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتجهيز ونقل داخل المستودعاتوصف موجز

عقود عامةالموقعإيصال التيارالكهربائي لمرافق الوحدات باسكان النعيريةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهايصال التيار الكهربائي للمرافقوصف موجز

عقود عامةالموقعمنشآت قوة األمن والحماية الخاصةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات قوة األمن والحماية الخاصةوصف موجز

عقود عامةالموقعإيصال التيار الكهربائي لمشروع إسكان جازاناالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإيصال التيار الكهربائي إلسكان جازانوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء فرع األسلحة بالقصيماالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء فرع القصيموصف موجز
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وزارة الدفاع - القوات البرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعمنشآت لواء عمرو بن العاص (٢١) بتبوكاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالنشاء منشئات بلواء عمر بن العاص ٢١ بتبوكوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء معسكرات جديدة لوحدات المظليين والقوات الخاصةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء معسكرات جديدة لوحدات المظليين والقوات الخاصةوصف موجز

تأمين مباني مسبقة الصنع لوحدات المظليين بوادي المغمس االسم٣
عقود عامةالموقعبمكة المكرمة

تأمين مباني مسبقة الصنع لوحدات المظليين بوادي المغمس وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمكة المكرمة

عقود عامةالموقعمنشآت لواء سعد بن أبي وقاص (٢٢) بالجنوبيةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنشأت لواء سعد بن أبي وقاص (٢٢) بالجنوبيةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء معسكر متكامل للواء (١٦) بالنعيريةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلنشاء معسكر متكامل للواء (١٦) بالنعيريةوصف موجز

إنشاء مبنى إلدارة تقنية المعلومات للقوات البرية والبريد االسم٦
عقود عامةالموقعالعسكري

إنشاء مبنى إلدارة تقنية المعلومات للقوات البرية والبريد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعسكري

عقود عامةالموقعتسوير ميادين الرماية للقوات البريةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتسوير ميادين الرماية للقوات البريةوصف موجز
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وزارة الدفاع - القوات البحرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعمعدات وعربات أمنية للشرطة العسكريةاالسم١

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأمين معدات وعربات أمنية للشرطة العسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإعادة تأهيل وتطوير القواعد والموانئ والمنشآتاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهترميمات وإضافات وتحسينات القواعد والموانئ والمنشأتوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مركز تدريب بحري بجدةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى مركز التدريب البحريوصف موجز
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وزارة الدفاع - قوات الدفاع الجوي  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز وتأثيث منشآت كتيبة الكروتال بالمجموعة االسم١
عقود عامةالموقعالخامسة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتأثيث منشآت إدارية عسكريةوصف موجز

إنشاء وتجهيز مالجئ ميدانية بمجموعات الدفاع الجوي االسم٢
عقود عامةالموقعاألولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز مالجئ ميدانيةوصف موجز

إنشاء وتجهيز وتأثيث مواقع إدارية وتكتيكية كتيبة (١٥١) االسم٣
عقود عامةالموقعلمجموعة الدفاع الجوي الرابعة

إنشاء وتجهيز وتأثيث مواقع إدارية وتكتيكية لمجموعة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدفاع الجوي الرابعة

عقود عامةالموقعتأمين أجهزة اتصاالت تكتيكية متعددة القنواتاالسم٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأمين أجهزة اتصاالت تكتيكية متعددة القنواتوصف موجز

إنشاء وتجهيز وتأثيث قاعدة اإلمداد والتموين لمجموعة الدفاعاالسم٥
عقود عامةالموقعالجوي الرابعة وما يتبعها من مستودعات

 إنشاء وتجهيز وتأثيث مباني ومرافق عسكرية لمجموعة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدفاع الجوي الرابعة

إنشاء مقر اللواء الخامس دفاع جوي مع كتيبة اإلسناد التابعة االسم٦
عقود عامةالموقعله

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني ومرافق إدارية وعسكريةوصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال إنشاءات مرافق الصيانة الفرعية بالمجموعة األولىاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال إنشاءات مرافق الصيانة الفرعية بالمجموعة األولىوصف موجز

إنشاء عدد(٣) صاالت رياضية في كل مقر قيادة القوات االسم٨
عقود عامةالموقعالمجموعة األولى والثالثة

إنشاء عدد(٣) صاالت رياضية في كل مقر قيادة القوات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمجموعة األولى والثالثة

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث مرافق عامة بالمنطقة الغربيةاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتأثيث مرافق عامة بالمنطقة الغربيةوصف موجز



١١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تجهيز مراكز التدريب في وحدات قوات الدفاع الجوي االسم١٠
عقود عامةالموقعبتقنيات المعلومات

تجهيز مراكز التدريب في وحدات قوات الدفاع الجوي وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهبتقنيات المعلومات



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز المستودعات المركزيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز المستودعات المركزيةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين عربات الكوارثاالسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأمين عربات الكوارثوصف موجز

عقود عامةالموقعنظام المعلومات الطبي سيرنراالسم٣

المعلومات والبياناتطبيعتهتجهيز نظام سيرنر الطبيوصف موجز

عقود عامةالموقعالتعافي من الكوارث لمراكز معلومات المستشفياتاالسم٤

المعلومات والبياناتطبيعتهنظام معلومات احتياطي للمستشفياتوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مختبر مركزي (للغذاء والماء والهواء)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مختبر مركزيوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مركز الحوادثاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الحوادثوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مبنى طب األسرة والمجتمعاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى طب األسرة والمجتمعوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مبنى الخدمات التأهيلية وعيادات األسناناالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى الخدمات التأهيلية وعيادات األسنانوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مركز ترفيهياالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز ترفيهي بمستشفى القوات المسلحة بالقصيموصف موجز



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتجهيز مركز األمير سلمان ألمراض وجراحة القلباالسم١٠

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتجهيز مركز األمير سلمان ألمراض القلبوصف موجز

عقود عامةالموقعتوسعة العيادات التخصصية بالمجمع الطبياالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال توسعة بالمجمع الطبيوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء العيادات األولية باألحساءاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء العيادات األوليةوصف موجز

عقود عامةالموقعرفع الطاقة السريرية (١٠٠) سرير (نساء ووالدة)االسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع الطاقة السريرية الى ١٠٠ سرير للنساء والوالدةوصف موجز

تأثيث مبنى توسعة األسنان والسجالت الطبية والعالج االسم١٤
عقود عامةالموقعالطبيعي والمختبر

تأثيث مبنى توسعة األسنان والسجالت الطبية والعالج وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهالطبيعي والمختبر

عقود عامةالموقعإنشاء مركز الكلىاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الكلى بخميس مشيطوصف موجز

عقود عامةالموقعتوسعة العيادات التخصصية بسعة (٢٠٠) عيادةاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوسعة العياداة التخصصية ٢٠٠ سريروصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - المؤسسة العامة للصناعات العسكرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعاستكمال إنشاء وحدات سكنية (عمائر سكنية )االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالقيام باستكمال إنشاء العمائر السكنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستبدال وحدات التكييفاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستبدال وحدات التكييف للمباني اإلدارية للمؤسسةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعميكنة األعمال (تصنيع)االسم٣

المعلومات والبياناتطبيعتهإنشاء نظام المعلومات والبيانات بالمؤسسةوصف موجز



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الدفاع - الهيئة العامة للمساحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنتاج وتحديث خرائط األساس الطبوغرافية الرقمية (م. إضافيةاالسم١
منطقة الرياضالموقعثانية)

التشغيل - عقودطبيعتهإستكمال إنتاج وتحديث الخرائط الطبوغرافية الرقميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعأعمال المسح البحري (م . ثانية)االسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتنفيذ أعمال المسح البحري للمرحلة الثانيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعفحص وضبط الجودة لمشاريع الهيئةاالسم٣

خدمات اإلشرافطبيعتهفحص وضبط جودة مشاريع الهيئةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالخدمات االستشارية إلدارة األعمالاالسم٤

الدراساتطبيعتهتقديم الخدمات االستشارية إلدارة أعمال اللجنة الوطنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعداد الخطة االستراتيجية للجنة الوطنيةاالسم٥

الدراساتطبيعتهالقيام بإعداد خطة استراتيجية للجنة الوطنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير تكامل قواعد بيانات البنى التحتيةاالسم٦

المعلومات والبياناتطبيعتهتأهيل وتطوير قواعد البيانات للبنى التحتية باللجنة الوطنيةوصف موجز


