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المؤسسة العامة للموانئ - المؤسسة العامة  للموانىء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

توريد وتركيب محطة مولدات كهربائية إحتياطية شمال غرباالسم١
عقود عامةالموقعميناء جدة اإلسالمي

إنشاء محطة توليد كهربائية احتياطية بقدرة (٣*٤٫٥) وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهميجاوات شمال غرب الميناء لتغذية المرافق شمال الميناء .

تجديد وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي (المرحلة األولى) االسم٢
عقود عامةالموقعبميناء جدة اإلسالمي

توسعة وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي ومحطات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمعالجة نتيجة تقادم وتناقص كفاءة المحطات .

تجديد وتحسين األرصفة البحرية (المرحلة الثالثة) بميناء االسم٣
عقود عامةالموقعجدة اإلسالمي

وصف موجز
أعمال تجديد وتحسين تشمل تغيير الفنادر وتغيير شمعات 

الرباط وتحسين الواجهة الرأسية واألفقية وإنشاء خندق لتزويد
السفن بالخدمات (كهرباء , ماء , هاتف) .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعتحديث شبكة مكافحة الحريق بميناء جدة اإلسالمياالسم٤

إنشاء وتأهيل شبكة اإلنذار ومكافحة الحريق في لكامل ميناء وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهجدة اإلسالمي .

تطوير وتحسين األرصفة (٦ـ١٠) وتعميق حوض رصيفي االسم٥
عقود عامةالموقعالبضائع السائبة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وصف موجز
أعمال تطوير وتحسين لألرصفة (٦-١٠) تشمل تغيير الفنادر 

وتغيير شمعات الرباط وتحسين الواجهة الرأسية واألفقية 
وتعميق حوض الميناء أمام رصيفي البضائع السائبة .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعإنشاء بوابة للمدخل الشرقي بميناء الملك عبدالعزيز بالدماماالسم٦

إعمال إنشاء بوابة رئيسية ثانية على الطريق الرئيسي الجديد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهشرق الميناء لربط الميناء بشبكة الطرق لمدينة الدمام .

عقود عامةالموقعالنظام األمني بميناء الجبيل التجارياالسم٧

وصف موجز

إنشاء نظام أمني لكامل حدود الميناء وفقا لمواصفات الهيئة 
العليا لألمن الصناعي وتشمل إنشاء أسوار أمنية على حدود 

الميناء وتأهيل البوابات الحالية وتوريد وتركيب معدات 
مراقبة أمنية .

آالت ومعدات وأجهزةطبيعته

تطوير المنطقة الخلفية لألرصفة (١ـ ٤) بميناء الملك فهد االسم٨
عقود عامةالموقعالصناعي بينبع

أعمال مدنية لتطوير المنطقة الخلفية لألرصفة لتركيب معداتوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهلمناولة الحاويات وتشمل إنشاء خطي خوازيق على طول 
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معلومات المشروعم

األرصفة وتوريد وتركيب خطي سكة الحديد لحركة المعدات 
وأعمال تمديدات كهربائية .

عقود عامةالموقعتوريد رافعات حاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبعاالسم٩

توريد وتركيب معدات لمحطة الحاويات بالميناء خلف وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاألرصفة .

إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية (٤٠) ميجا وات بميناء االسم١٠
عقود عامةالموقعالملك فهد الصناعي بينبع

إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالميناء لتزويد مرافق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشروع وعد الشمال بالطاقة الالزمة .

عقود عامةالموقعإنشاء طريق ربط محطة الحاويات  بميناء ضبا بالطريق الدولياالسم١١

وصف موجز

إنشاء طريق ربط محطة الحاويات ويشمل أعمال قطع وردم 
وسفلتة وإنشاء طريق مزدوج من الطريق الدولي إلى مدخل 
محطة الحاويات وإنشاء كوبري لتقاطع الطريق مع مدخل 

مصنع األسمنت وإنشاء عبارات للسيول وإنشاء بوابة الميناء 
وبوابة الجمارك بوابة لحرس الحدود .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تجديد وتطوير األرصفة والساحات والمرافق بميناء ينبع االسم١٢
عقود عامةالموقعالتجاري

وصف موجز

أعمال تجديد وتحسين لألرصفة وساحات ومرافق الميناء 
تشمل تغيير الفنادر وشمعات الرباط وتحسين الواجهة الرأسية

واألفقية وأعمال إلعادة تقسييم ساحات الميناء وتطوير 
وتحسين للطرق وأعمال تحسين وتوسعة للمرافق الحالية 

بالميناء .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعإنشاء محطة إستقبال الطاقة (الثانية) بميناء رأس الخيراالسم١٣

إنشاء محطة االستقبال الكهربائية الثانية بالميناء (١١٥ وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهميجاوات) لتزويد مرافق مشروع وعد الشمال بالطاقة الالزمة .
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - رئاسة الهيئة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعدراسة التكامل الصناعي لمدن الهيئة الملكيةاالسم١

اعداد دراسات تشمل نوعية التكامالت الصناعية بين المدن وصف موجز
الدراساتطبيعتهالصناعية الواقعة تحت اشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

منطقة الرياضالموقعITIL / إدارة خدمات تقنية المعلوماتاالسم٢

تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات في إدارة خدمات وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوأعمال تقنية المعلومات

منطقة الرياضالموقعتأمين المعدات واآلالت واألجهزةاالسم٣

تأمين المعدات واالالت الميكانيكية المتحركة الضرورية وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهألعمال وتشغيل وصيانة مقر الهيئة بالرياض
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - االدارة العامة لمشروع الجبيل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء المنطقة السكنية والخدمات والمنافع الخاصة االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعبها

وصف موجز

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

االراضي وإنشاء وتجهيز الوحدات السكنية وإنشاء الطرق 
والتشجير وتطوير وحماية الشواطئ وإنشاء محطات الطاقة 

الكهربائية والخدمات الالزمة .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء المرافق والمنشآت العامة وتأهيلها وتأمين االسم٢
المنطقة الشرقيةالموقعالمعدات وتقنية المعلومات

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 وإنشاء المنطقة الصناعية والخدمات الالزمة لهااالسم٣

وصف موجز
خدمات هندسية وأعمال إعداد وتطوير الموقع وأعمال 

التجهيزات االساسية وأعمال تطوير وتجهيز مناطق الخدمات 
الجبيل٢ وأعمال إنشاء الطرق بالمنطقة الصناعية المؤدية لها .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإنشاء الطرق في المنطقة الصناعية والسكنيةاالسم٤

خدمات هندسية وأعمال إعداد وتطوير الموقع للطرق وأعمال وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتوريد والخدمات الالزمة

المنطقة الشرقيةالموقعتكلفة االستشاري المشرف على التنفيذ / المرحلة الثانيةاالسم٥

تقديم االستشارات والدراسات الفنية واإلشراف على تنفيذ وصف موجز
خدمات االستشاراتطبيعتهالمشاريع
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع -  برنامج رأس الخير  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء المنطقة الصناعية والخدمات التابعة لها وتأميناالسم١
المنطقة الشرقيةالموقعالمعدات وتقنية المعلومات

وصف موجز
تصميم وتجهيز البنى التحتية والتجهيزات األساسية وجميع 

الخدمات المساندة للمنطقة الصناعية وتأمين المعدات الالزمة 
وتقنية المعلومات

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإنشاء المنطقة السكنية والخدمات التابعة لهااالسم٢

تطوير وإنشاء مجمعات ووحدات سكنية لموظفي الهيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوجميع الخدمات المرافقة لتطوير وتهيئة المنطقة السكنية

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإنشاء وتطوير الطرق في المنطقة الصناعيةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتصميم وإنشاء الطرق والجسور في المنطقة الصناعيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتكاليف االستشاري / المرحلة الثانيةاالسم٤

وصف موجز
المشاركة في التصاميم وتقييم المقاولين ومتابعة التنفيذ 

واإلشراف على المشاريع والمشاركة في وضع االستراتيجيات 
والخطط

خدمات االستشاراتطبيعته
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع - االدارة العامة لمشروع ينبع  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

دراسات وخدمات هندسية للتجهيزات األساسية بالمنطقة االسم١
منطقة المدينة المنورةالموقعالصناعية والسكنية/المرحلة األولى

تقديم التصاميم والخدمات الهندسية والجدوى االقتصادية وصف موجز
الدراساتطبيعتهللمناطق الصناعية والسكنية

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتطوير مرافق استثمارية / المرحلة الثانيةاالسم٢

إنشاء مباني للتصنيع جاهزة للمستثمرين وإنشاء بعض المرافقوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالستثمارية بالواجهة البحرية لجذب المستثمرين للمدينة

تطوير األراضي والبنى التحتية بالمنطقة السكنية / المرحلة االسم٣
منطقة المدينة المنورةالموقعاألولى

تسوية األراضي ومعالجة التربة بمنطقة البتروكيميائيات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومنطقة الخدمات اللوجستية بينبع ٢

منطقة المدينة المنورةالموقعتصميم وإنشاء محطات توزيع الطاقة الكهربائيةاالسم٤

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

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتجهيز مساكن عامةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء عمائر سكنية ومساكن عامة / مرحلة ثامنةوصف موجز

إنشاء وتجهيز مرافق ومباني ووحدات سكنية استثمارية االسم٦
منطقة المدينة المنورةالموقعلتوطين الصناعات الجديدة

إنشاء عمائر سكنية بحي العزيزية وسكن للمتزوجين في حي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالنخيل / المرحلة الثانية

منطقة المدينة المنورةالموقعإزالة وإعادة إنشاء األحياء السكنية القديمةاالسم٧

إزالة وإعادة تطوير حي الصواري وإعادة تطوير حي النواة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهحارة ٣ / مرحلة أولى

منطقة المدينة المنورةالموقعتوسعة وتجهيز مرافق التعليم التقنياالسم٨

وصف موجز
توسعة المعهد التقني والسكن التابع له ، وإنشاء مركز متعدد 

األغراض ، وتوسعة المجمع السكني لكليةة ينبع الصناعية 
وإنشاء المركز التعليمي التقني للكلية الصناعية

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعتأهيل وتحسين وتطوير تجهيزات المرافق والمبانياالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأهيل وتطوير المرافق والمباني المرحلة األولى، تجديد وصف موجز
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معلومات المشروعم

معدات المركز الطبي، تحديث معامل التدريب والورش 
والمختبرات،برامج ترشيد الطاقة والمياه

إنشاء وتجهيز رياض األطفال والمدارس والجوامع والمرافق االسم١٠
منطقة المدينة المنورةالموقعالعامة

وصف موجز
إنشاء ٣ رياض أطفال و٣ مدارس وجوامع ومراكز ترفيه 

وحدائق ومراكز رياضية باألحياء وإنشاء السور األمني ونقاط 
التفتيش وتأثيث وتجهيز مكاتب ومرافق الهيئة الملكية

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعاإلشراف على تنفيذ المشاريع / مرحلة ثانيةاالسم١١

خدمات اإلشرافطبيعتهاإلشراف على تنفيذ المشاريعوصف موجز
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وزارة النقل - وزارة النقل - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

االسم١
تقاطعات مدينة الرياض : عثمان بن عفان، الطائف، 

المهدية، لبن، الطريق الذي يربط طريق الرياض القصيم 
السريع مع طريق الرياض صلبوخ حريمالء

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز
تقاطعات مدينة الرياض : الصحابة، عثمان بن عفان، سالم 

بن معقل، الطائف، المهدية، لبن، الطريق الذي يربط طريق 
الرياض القصيم السريع مع طريق الرياض صلبوخ حريمالء

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : ازدواج طريق الرياض خريص األحساء االسم٢
منطقة الرياضالموقع(وطريق البرشاعة بطول(١٤)كم)

استكماالت طرق : ازدواج طريق الرياض خريص األحساء، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوطريق البرشاعة . طول(١٤)كم

استكمال األعمال التكميلية لتقاطع طريق خريص مع الطريق االسم٣
منطقة الرياضالموقعالدائري الثاني

استكمال األعمال التكميلية لتقاطع طريق خريص مع الطريق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدائري الثاني

منطقة الرياضالموقعاستكمال طرق خدمة للجسر المعلقاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طرق خدمة للجسر المعلقوصف موجز

االسم٥
استكمال طرق : طريق مجمع كسارات ام الغربان، وازدواج 
المحول الشرقي لربط طريق الدمام السريع بطريق الخرج . 

طول (٧١) كم
منطقة الرياضالموقع

استكمال طرق : طريق مجمع كسارات ام الغربان، وازدواج وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمحول الشرقي لربط طريق الدمام . طول (٧١) كم

االسم٦
استكماالت طرق : ازدواج طريق حفيرة نساح، وربط الحريق 

بطريق الحائر الحوطة ووصلة نعام، وربط الدلم بطريق الحائر 
الحوطة وطريق الصناعية ش

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز
استكماالت طرق : ازدواج طريق حفيرة نساح، وربط الحريق 

بطريق الحائر ووصلة نعام، وربط الدلم بطريق الحائر الحوطة 
. طول(٣٧) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : المغزالية، وقران، والسدرية، والخيس . االسم٧
منطقة الرياضالموقعطول (٢١)كم

استكماالت طرق : المغزالية، وقران، والسدرية، والخيس . وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطول (٢١)كم

استكماالت طرق : القصير بالحريق، والطرق الزراعية االسم٨
منطقة الرياضالموقعبمحافظة وادي الدواسر .  طول (٢٥) كم

استكماالت طرق : القصير بالحريق، والطرق الزراعية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمحافظة وادي الدواسر .  طول (٢٥) كم
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االسم٩
استكماالت طرق : ازدواج طريق الزلفي الغاط، وطريق مزراع 

العواد، وطريق خب الرضم ، وازدواج طريق ملهم . طول (٤٣)
كم

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز
استكماالت طرق : ازدواج طريق الزلفي الغاط، وطريق مزراع 

العواد، وطريق خب الرضم ، وازدواج طريق ملهم . طول (٤٣)
كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : البرزة الحوميات، وجهام كبشه، االسم١٠
منطقة الرياضالموقعوعنيزان، والنبوان الرفيعة، بديدة حديجة . طول (٦٢) كم

استكماالت طرق : البرزة الحوميات، وجهام كبشه، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوعنيزان، والنبوان الرفيعة، بريدة حديجة . طول (٦٢) كم

منطقة الرياضالموقعمبنى مركز ابحاث الطرق والنقلاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى مركز ابحاث الطرق والنقلوصف موجز

منطقة الرياضالموقعدراسة وتصميم مبنى الوزارة الجديداالسم١٢

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم مبنى الوزارة الجديدوصف موجز

االسم١٣
دراسة وتصميم طرق وتقاطعات منطقة الرياض وازدواج طريق 

لبخة حوتيه القرنه، وتقاطع سالم بن معقل لخدمة جامعة 
الملك سعود، وازدواج امتداد 

منطقة الرياضالموقع

وصف موجز

دراسة وتصميم الطرق وتقاطعات منطقة الرياض وطريق لبخة 
حوتيه القرنه، وتقاطع سالم بن معقل لخدمة جامعة الملك 

سعود، وازدواج امتداد طريق الملك فهد وجزء من طريق 
المجمعة الغاط حتى تقاطع الزلفي (١٢٨)

الدراساتطبيعته

استكمال ازدواج ورفع مستوى امتداد طريق قاعدة االمداد االسم١٤
منطقة الرياضالموقعوالتمويل حتى طريق حرض بطول (٣٥)كم

استكمال ازدواج ورفع مستوى امتداد طريق قاعدة االمداد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتمويل حتى طريق حرض بطول (٣٥)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعالطريق الدائري بمدينة جدة (المرحلة السادسة)االسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري بمدينة جدة (المرحلة السادسة)وصف موجز

استكمال ازدواج طريق بيشة رنية الخرمة ( المرحلة الرابعة) االسم١٦
منطقة مكة المكرمةالموقعبطول (١٥٠)كم

استكمال ازدواج طريق بيشة رنية الخرمة ( المرحلة الثانية ) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (١٥٠)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال ازدواج طريق المخواة / المجاردة (المرحلة الثانية) االسم١٧
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بطول (٣٥) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق المخواة / المجاردة بطول (٣٥) كموصف موجز

االسم١٨
دراسة وتصميم الطريق الدائري بالطائف مع طرق الخدمة 

وتوسعة طريق الهدا / الطائف وتقاطع لجامعة أم القرى 
لخدمة فرع الطالبات بطول (٤٥) كم

منطقة مكة المكرمةالموقع

دراسة وتصميم الطريق الدائري بالطائف مع طرق الخدمة وصف موجز
الدراساتطبيعتهوتوسعة طريق الهدا / الطائف بطول (٤٥) كم

استكمال إنارة طريق الهجرة وطريق مكة المكرمة / السيل االسم١٩
منطقة مكة المكرمةالموقعبطول (٥٠) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال إنارة طرق مكة المكرمة بطول (٥٠) كموصف موجز

استكمال ازدواج طريق الزيما الجموم مع تحسين التقاطع علىاالسم٢٠
منطقة مكة المكرمةالموقعطريق مكة الطائف (السيل) بطول (٢٠)كم

استكمال ازدواج طريق الزيما الجموم مع تحسين التقاطع علىوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق مكة الطائف (السيل) بطول (٢٠)كم

استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر وتقاطع وطرق خدمة االسم٢١
منطقة مكة المكرمةالموقعالدائري األوسط (الثالث) بمكة المكرمة طول(٢٠)كم

استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر وتقاطع وطرق خدمة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدائري األوسط (الثالث) بمكة المكرمة طول(٢٠)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعاستكمال طريق مكة المكرمة جدة المباشر وتقاطع الحميدانيةاالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق مكة المكرمة جدة المباشر وتقاطع الحميدانيةوصف موجز

استكمال ربط السيل الكبير بطريق الطائف الرياض السريع االسم٢٣
منطقة مكة المكرمةالموقعوتقاطع الحوية (الدهاس) بطول (٢٠)كم

استكمال ربط السيل الكبير بطريق الطائف الرياض السريع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوتقاطع الحوية وتقاطع جامعة أم القرى بطول (٢٠)كم

استكمال طرق فرعية بمنطقة مكة المكرمة - مع تنفيذ حماياتاالسم٢٤
منطقة مكة المكرمةالموقعبطول (٣٤)كم

استكمال طرق فرعية بمنطقة مكة المكرمة - مع تنفيذ حماياتوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (٣٤)كم

منطقة مكة المكرمةالموقعطريق أم الغيران وطريق جليل مراخ بطول (٤٨) كماالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطريق أم الغيران وطريق جليل مراخ بطول (٤٨) كموصف موجز
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إصالح المسار الحالي لطريق تبوك المدينة المنورة ، وتقاطع االسم٢٦
منطقة المدينة المنورةالموقعالمليليح بطول . (٢٥)كم

إصالح المسار الحالي لطريق تبوك المدينة المنورة ، وتقاطع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمليليح بطول . (٢٥)كم

استكمال طريق الملك خالد (الدائري الثالث) المراحل السابقةاالسم٢٧
منطقة المدينة المنورةالموقعمع التقاطعات بطول (١١)كم

استكمال طريق الملك خالد (الدائري الثالث) المراحل السابقةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع التقاطعات بطول (١١)كم

االسم٢٨
استكماالت طرق ( تقاطع األمير نايف (طريق الجامعات) مع 

طرق خدمة وتحسين المحوالت األنتقالية على طريق الملك 
عبدالله )

منطقة المدينة المنورةالموقع

وصف موجز
استكماالت طرق ( تقاطع األمير نايف (طريق الجامعات) مع 

طرق خدمة وتحسين المحوالت األنتقالية على طريق الملك 
عبدالله )

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة المدينة المنورةالموقعاستكمال تقاطع طريق المدينة القصيم القديم مع طريق حائلاالسم٢٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال تقاطع طريق المدينة القصيم القديم مع طريق حائلوصف موجز

ازدواج طريق ينبع النخل العيص ( المرحلة األولى ) بطول االسم٣٠
(٢٠)كم

منطقة المدينة المنورةالموقع

ازدواج طريق ينبع النخل العيص ( المرحلة األولى ) بطول وصف موجز
(٢٠)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكمال إنارة طريق مكة المكرمة المدينة المنورة ( الهجرة ) االسم٣١
منطقة المدينة المنورةالموقعطول (٢٥) كم

استكمال إنارة طريق مكة المكرمة المدينة المنورة ( الهجرة ) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطول (٢٥) كم

استكماالت طرق : المحول الشرقي لمدينة ينبع الصناعية ، االسم٣٢
منطقة المدينة المنورةالموقعوتقاطع المطار، وتقاطع بدر بطول . (٢٥)كم

استكمال طرق : ( المحول الشرقي لمدينة ينبع الصناعية ، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوتقاطع المطار، وتقاطع بدر بطول . (٢٥)كم

االسم٣٣
دراسة وتصميم األعمال التكميلية لطريق الملك خالد (الطريق 
الدائري الثالث) ، وتقاطع طريق األمير مقرن وتقاطع طريق 

األمير محمد عبدالعزي
منطقة المدينة المنورةالموقع

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم طرق المدينة المنورةوصف موجز

االسم٣٤
امتداد طريق الرياض الدمام من تقاطعه مع طريق الدمام 

الظهران السريع إلى إلتقائه بطريق الملك عبدالله بطول . 
(٦)كم

المنطقة الشرقيةالموقع
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وصف موجز
امتداد طريق الرياض الدمام من تقاطعه مع طريق الدمام 

الظهران السريع إلى إلتقائه بطريق الملك عبدالله بطول . 
(٦)كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعدراسة وتصميم طرق الشرقية بطول (٤٢) كماالسم٣٥

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم طرق الشرقية بطول (٤٢) كموصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعالمحاور التي تخدم العوامية مع التقاطعات  بطول (١٣) كماالسم٣٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمحاور التي تخدم العوامية مع التقاطعات بطول (١٣) كموصف موجز

االسم٣٧
استكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق 
الرياض الدمام السريع وطريق الظهران العقير سلوى مع 

التقاطع على طريق أبقيق  بطول . (١
المنطقة الشرقيةالموقع

وصف موجز
استكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق 
الرياض الدمام السريع وطريق الظهران العقير سلوى مع 
التقاطع مع طريق أبقيق ( مع تقاطع ) طول . (١٦) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكمال اصالح وتوسعة طريق الدمام الجبيل السريع إلى االسم٣٨
المنطقة الشرقيةالموقعأربع مسارات لكل إتجاه ( المرحلة الثالثة) . بطول (٥٠) كم

استكمال اصالح وتوسعة طريق الدمام الجبيل السريع إلى وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهأربع مسارات لكل إتجاه ( المرحلة الثانية ) بطول (٥٠) كم

األعمال المتبقية بطريق الظهران بقيق األحساء جسور ومعابر االسم٣٩
المنطقة الشرقيةالموقعجمال

األعمال المتبقية بطريق الظهران بقيق األحساء جسور ومعابر وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهجمال

تنفيذ جسر لطريق بطحاء شيبة أم الزمول موازي للجسر الذي االسم٤٠
المنطقة الشرقيةالموقعتم إنشائه على طريق أرامكو القائم (تقاطع)

تنفيذ جسر لطريق بطحاء شيبة أم الزمول موازي للجسر الذي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتم إنشائه على طريق أرامكو القائم (تقاطع)

استكمال تقاطع الصداوي، واستكمال وإصالح طريق ابرق االسم٤١
المنطقة الشرقيةالموقعالكبريت بطول (٩) كم

استكمال تقاطع الصداوي، واستكمال وإصالح طريق ابرق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالكبريت بطول (٩) كم

المنطقة الشرقيةالموقعاستكمال ازدواج طريق الخالدية مع التقاطعات . بطول (٩) كماالسم٤٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق الخالدية مع التقاطعات بطول (٩) كموصف موجز

منطقة القصيمالموقعاستكماالت طرق : تقاطع دائري الرس، وصلة جنوب االسم٤٣
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البدائع، ازدواج طريق المذنب الخرماء، ومحول البدائع، 
طريق الزغيبية طول .(١٨) كم

وصف موجز
استكماالت طرق : تقاطع دائري الرس، وصلة جنوب 

البدائع، ازدواج طريق المذنب الخرماء، ومحول البدائع، 
طريق الزغيبية طول .(١٨) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : ازدواج طرق مركز الهدية ، طريق القرائن االسم٤٤
منطقة القصيمالموقعالحرس الوطني، تقاطع فيضة يكلب طول .(١٢)كم

استكماالت طرق : ازدواج طرق مركز الهدية ، طريق القرائن وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالحرس الوطني، تقاطع فيضة يكلب طول .(١٢)كم

االسم٤٥
استكماالت طرق : تقاطع طريق الملك خالد مع طريق بريدة 

الدائري الداخلي مع تنفيذ تقاطعي الملك عبدالله والملك 
عبدالعزيز .

منطقة القصيمالموقع

وصف موجز
استكماالت طرق : تقاطع طريق الملك خالد مع طريق بريدة 
الدائري الغربي ، وطريق الدائري الداخلي ببريدة مع تنفيذ 

تقاطعي الملك عبالله والملك عبدالعزيز .
المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكمال طريق األمير نايف، وتقاطع طريق الملك فهد ( اشارةاالسم٤٦
منطقة القصيمالموقعالمطار)

استكمال طريق األمير نايف، وتقاطع طريق الملك فهد ( اشارةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمطار)

االسم٤٧
األعمال التكميلية لطريق وتقاطع الملك عبدالله مع طريق 

القصيم  المدينة المنورة السريع مع تنفيذ جسر وادي الرمة 
وطرق خدمة بطول (٥) كم لكل

منطقة القصيمالموقع

وصف موجز
األعمال التكميلية لطريق وتقاطع الملك عبدالله مع طريق 

القصيم  المدينة المنورة السريع مع تنفيذ جسر وادي الرمة 
وطرق خدمة بطول (٥) كم لكل اتجاه

المباني واإلنشاءاتطبيعته

دراسة وتصميم ازدواج طريق مركز الهدية والطريق الدائري االسم٤٨
منطقة القصيمالموقعالداخلي لمدينة بريدة (التقاطعات وطرق خدمة )

دراسة وتصميم ازدواج طريق مركز الهدية والطريق الدائري وصف موجز
الدراساتطبيعتهالداخلي لمدينة بريدة (التقاطعات وطرق خدمة )

الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد االسم٤٩
منطقة عسيرالموقعبالفرعاء مع عدد (٣) تقاطعات (المرحلة األولى)

الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالفرعاء مع عدد (٣) تقاطعات

طريق ظهياي العقل المجمعة، وطريق قرى زعبان حميد االسم٥٠
منطقة عسيرالموقعالعالي طول .(٦٢)كم

طريق ظهياي العقل المجمعة، وطريق قرى زعبان حميد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالعالي طول .(٦٢)كم

منطقة عسيرالموقعاستكمال الطريق الرديف الشمالي مع جسور األودية وتقاطع االسم٥١
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بطول (١٢)كم

استكمال الطريق الرديف الشمالي مع جسور األودية وتقاطع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (١٢)كم

استكمال ازدواج طريق خميس مشيط بيشة مع تقاطع بطول االسم٥٢
(٣٠) كم

منطقة عسيرالموقع

استكمال ازدواج طريق خميس مشيط بيشة مع تقاطع بطول وصف موجز
(٣٠) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكمال ازدواج طريق أبها الطائف مع حمايات لكامل االسم٥٣
منطقة عسيرالموقعالطريق ( المرحلة السادسة ) بطول (٧) كم

استكمال ازدواج طريق أبها الطائف مع حمايات لكامل وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق ( المرحلة السادسة ) بطول (٧)

استكمال ازدواج طريق محائل بحر ابو سكينة / الحريضة االسم٥٤
منطقة عسيرالموقع(المرحلة الثانية) . بطول (٣٥)كم

استكمال ازدواج طريق محائل بحر ابو سكينة / الحريضة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (٣٥)كم

استكماالت طرق : ازدواج طريق محايل المجاردة والطحاحيناالسم٥٥
منطقة عسيرالموقعغرغرة، وتقاطع طريق الدرب رجال المع طول .(٥٧) كم

استكماالت طرق : ازدواج طريق محايل المجاردة والطحاحينوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهغرغرة، وتقاطع طريق الدرب رجال المع طول .(٥٧) كم

استكماالت طرق : الفرع الصدارة، والحمضة يهرة، ولهو، االسم٥٦
منطقة عسيرالموقعجبل الغول وبشران وخريص طول .(٧٤) كم

استكماالت طرق : الفرع الصدارة، والحمضة يهرة، ولهو، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهجبل الغول وبشران وخريص طول .(٧٤) كم

استكماالت طرق : عقبة الخشبه، وحمايات لعقبة نصاب، االسم٥٧
منطقة عسيرالموقعوطريق آل عمار الجوف . طول(١٢) كم

استكماالت طرق : عقبة الخشبه، وحمايات لعقبة نصاب، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوطريق آل عمار الجوف . طول(١٢) كم

االسم٥٨
استكماالت طرق ( عقبة جدالء، حمايات لطريق تمنيه وادي 

ذهب وطريق ال حسان، حميات لعقبة محمية ريده بطول 
(١٩) كم

منطقة عسيرالموقع

وصف موجز
استكماالت طرق ( عقبة جدالء، حمايات لطريق تمنيه وادي 

ذهب وطريق ال حسان، حميات لعقبة محمية ريده بطول 
(١٩) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : السليل روضان بن هشبل، ومنصبة تنومة، االسم٥٩
منطقة عسيرالموقعوالعرفج بهوان) . طول(٤٦) كم

استكماالت طرق : السليل روضان بن هشبل، ومنصبة تنومة، وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالعرفج بهوان) . طول(٤٦) كم
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الطريق المحوري أحد رفيدة شعار مرورا بشرق المطار ( االسم٦٠
منطقة عسيرالموقعالمرحلة الثانية )

الطريق المحوريأحد رفيدة شعار مرورا بشرق المطار ( المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية )

منطقة عسيرالموقعاستكمال طريق حسوة (المرحلة الثالثة)االسم٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال طريق ونفق حسوةوصف موجز

االسم٦٢
استكمال طرق : عقبة جدالء، حمايات لطريق تمنيه وادي 

ذهب وطريق آل حسان، حمايات لعقبة محمية ريدة . طول 
١٩كم

منطقة عسيرالموقع

وصف موجز
استكمال طرق : عقبة جدالء، حمايات لطريق تمنيه وادي 

ذهب وطريق آل حسان، حمايات لعقبة محمية ريدة . طول 
١٩كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

االسم٦٣
استكمال دراسة وتصميم رفع مستوى وتحسين الطريق الدائري

األول من مسارين إلى أربع مسارات وتحويله إلى طريق 
حضري

منطقة تبوكالموقع

رفع مستوى وتحسين الطريق الدائري األول وتقاطعات جامعةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهتبوك بطول (١٧)كم

منطقة تبوكالموقعاستكمال ازدواج واصالح طريق تبوك حقل بطول (٥٠) كماالسم٦٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج واصالح طريق تبوك حقل بطول (٥٠) كموصف موجز

منطقة تبوكالموقعدراسة وتصميم طرق ربط المدن التنموية الساحليةاالسم٦٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق ربط المدن التنموية الساحلية مع الدراسات والتصميموصف موجز

استكمال ازدواج طريق تبوك ضبا (المرحلة التاسعة) بطول االسم٦٦
(١٤)كم

منطقة تبوكالموقع

استكمال ازدواج ( طريق تبوك، ضبا، وطريق تبوك، شرما) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (٣٢)كم

منطقة تبوكالموقعتقاطعات جامعة تبوك (المرحلة األولى)االسم٦٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتقاطعات جامعة تبوك (المرحلة األولى)وصف موجز

الطريق الدائري لمدينة الباحة (المرحلة التاسعة) بطول (٣) االسم٦٨
منطقة الباحةالموقعكم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطريق الدائري لمدينة الباحة (المرحلة التاسعة) بطول (٣) وصف موجز
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كم

منطقة الباحةالموقعدراسة وتصيم عقبة حزنة وطريق عقبة قلوهاالسم٦٩

الدراساتطبيعتهدراسة وتصيم عقبة حزنة وطريق قلوهوصف موجز

منطقة الباحةالموقعاستكمال إنارة طريق الباحة الحزم المطار بطول (٢٤) كماالسم٧٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال إنارة طريق الباحة الحزم  المطار بطول (٢٤) كموصف موجز

استكمال ربط محافظة بلجرشي بمحافظة العقيق وربط االسم٧١
منطقة الباحةالموقعمحافظة القرى بالعقيق بطول (٢٦) كم

استكمال ربط محافظة بلجرشي بمحافظة العقيق وربط وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحافظة القرى بالعقيق بطول (٢٦) كم

استكمال الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض االسم٧٢
منطقة الباحةالموقعالرين بيشة بطول (٤٥) كم

استكمال الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرين بيشة بطول (٤٥) كم

استمكال بعض الطرق الفرعية بمنطقة الباحة واستكمال طريقاالسم٧٣
منطقة الباحةالموقعاشحط  واستكمال طريق شدا االعلى. طول(٢٠) كم

استمكال بعض الطرق الفرعية بمنطقة الباحة واستكمال طريقوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاشحط  واستكمال طريق شدا االعلى. طول(٢٠) كم

طريق الوادي من جهة الجنوب واستكمال ربط طريق الملك االسم٧٤
منطقة نجرانالموقععبدالعزيز بطريق سلطان بجوار المدينة الطبية بطول (١٩) كم

طريق الوادي من جهة الجنوب واستكمال ربط طريق الملك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهعبدالعزيز بطريق سلطان بجوار المدينة الطبية بطول (١٩) كم

منطقة نجرانالموقعاستكمال ازدواج طريق نجران شرورة  الوديعة بطول (٢٥) كماالسم٧٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال ازدواج طريق نجران شرورة  الوديعة بطول (٢٥) كموصف موجز

االسم٧٦
الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل ( المرحلة الثانية 
) بطول (١٥) كم وازدواج طريق اللقائط هدبان الرفيعة النظايم 

(المرحلة األولى) بطو
منطقة الجوفالموقع

الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل ( المرحلة الثانية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته) وازدواج طريق اللقائط هدبان الرفيعة النظايم . طول(٣٠) كم

استكمال حمايات خرسانية عبارات لبعض الطرق بمنطقة االسم٧٧
منطقة الجوفالموقعالجوف
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استكمال حمايات خرسانية عبارات لبعض الطرق بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجوف

االسم٧٨
استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري، تقاطع سطحي 
على طريق بسيطاء طبرجل، تقاطع على الطريق االقليمي 

جنوب طبرجل .طول(٤) كم
منطقة الجوفالموقع

وصف موجز
استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري، تقاطع سطحي 
على طريق بسيطاء طبرجل، تقاطع على الطريق االقليمي 

جنوب طبرجل .طول(٤) كم
المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الجوفالموقعمبنى فرع القرياتاالسم٧٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى فرع القرياتوصف موجز

تقاطع وعد الشمال وجسور اودية وحمايات على طريق رفحاء االسم٨٠
منطقة الحدود الشماليةالموقععرعر طريف (المرحلة األولى)

تقاطع وعد الشمال وجسور اودية وحمايات على طريق رفحاء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهعرعر طريف

استكماالت طرق : روضة هباس، عذفاء نعيجاء، طرق االسم٨١
منطقة الحدود الشماليةالموقعالمخططات الزراعية . طول (٢٤٫٥) كم

استكماالت طرق : روضة هباس، عذفاء نعيجاء، طرق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمخططات الزراعية . طول (٢٤٫٥) كم

استكمال ازدواج طريق حائل رفحاء ( الجزء الواقع بمنطقة االسم٨٢
منطقة حائلالموقعحائل ) بطول (١٤٣)كم

استكمال ازدواج طريق حائل رفحاء ( الجزء الواقع بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهحائل ) بطول (١٤٣)كم

استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل المدينة المنورة االسم٨٣
منطقة حائلالموقعالمزدوج ( المباشر) بطول (١٢) كم

استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل المدينة المنورة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمزدوج ( المباشر) بطول (١٢) كم

منطقة حائلالموقعرفع مستوى طريق سقف ( المرحلة الثانية ) بطول (٢٥) كماالسم٨٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع مستوى طريق سقف ( المرحلة الثانية ) بطول (٢٥) كموصف موجز

استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل الروضة المزدوج االسم٨٥
منطقة حائلالموقعبطول (٧) كم

استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل الروضة المزدوج وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول (٧) كم

إنشاء تقاطعات علوية على طريق الطوال جازان الدرب االسم٨٦
منطقة جازانالموقعالشقيق ( ٣ تقاطعات) (المرحلة الثانية)
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إنشاء تقاطعات علوية على طريق الطوال جازان الدرب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالشقيق ( ٣ تقاطعات)

االسم٨٧
طريق ثبأ المشرق العتمة واستكماالت طرق بلغازي، جبل 

صماد، الوسيط، الحصمة، جبل قيس، آل سعيد، عثوان، آل
محمد . طول (٥٨٫٥) كم

منطقة جازانالموقع

وصف موجز
طريق ثبأ المشرق العتمة واستكماالت طرق بلغازي، جبل 

صماد، الوسيط، الحصمة، جبل قيس، آل سعيد، عثوان، آل
محمد . طول (٥٨٫٥) كم

المباني واإلنشاءاتطبيعته

استكماالت طرق : مركز ريم، الوجيه، الجوف، االحواش االسم٨٨
منطقة جازانالموقع،وادي الساهية الغاوية . طول (٤) كم

استكماالت طرق : مركز ريم، الوجيه، الجوف، االحواش وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته،وادي الساهية الغاوية . طول (٤) كم

إصالح المسار الحالي لطريق العارضة  ابو عريش بطول (١٢) االسم٨٩
منطقة جازانالموقعكم

إصالح المسار الحالي لطريق العارضة  ابو عريش بطول (١٢) وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهكم

منطقة جازانالموقعإصالح المسار الحالي لطريق صبيا العيدابي بطول (١٥) كماالسم٩٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإصالح المسار الحالي لطريق صبيا العيدابي بطول (١٥) كموصف موجز

طرق وتقاطعات محطات سكة الحديد مع الدراسة والتصميم االسم٩١
عقود عامةالموقع(المرحلة األولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق وتقاطعات محطات سكة الحديد مع الدراسة والتصميموصف موجز

عقود عامةالموقعاستكمال مباني فروع الوزارةاالسم٩٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال مباني فروع الوزارةوصف موجز

عقود عامةالموقعالصيانة الوقائية للطرقاالسم٩٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالصيانة الوقائية للطرقوصف موجز

االسم٩٤
دراسة وتصميم طرق منطقة عسير ومنطقة نجران ، وادي نتاور

جهة وادي الحياة ، سهول الشمالي مع الجسر ، الحجر ، 
الشعران ، أم شداد ، بيضان ، وط

عقود عامةالموقع

دراسة وتصميم طرق منطقة عسير ومنطقة نجران بطول (٦٥) وصف موجز
الدراساتطبيعتهكم

عقود عامةالموقعدراسة وتصميم طرق بتوك ,حائل ( معالجة تقاطعات مسارات االسم٩٥
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معلومات المشروعم

األودية مع الطرق وجسر لتصريف السيول على وادي البقار 
عند تقاطعه مع طريق الملك فهد

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم طرق بتبوك وحائل بطول (٣١) كموصف موجز

االسم٩٦
دراسة وتصميم طرق الحدود الشمالية والجوف ، دراسة 

وتصميم جسور المنشآت تصريف مياه األمطار على طريق 
رفحاء ، عرعر ، طريف الرئيسي رقم (٨٥) (

عقود عامةالموقع

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم طرق الحدود الشمالية والجوفوصف موجز

دراسة رفع مستوى السالمة المرورية على الطرق ونظام االسم٩٧
عقود عامةالموقعالتوجية واالرشاد

دراسة رفع مستوى السالمة المرورية على الطرق ونظام وصف موجز
الدراساتطبيعتهالتوجية واالرشاد

عقود عامةالموقعإصالح وإعادة إنشاء الجسور المتضررة (المرحلة األولى)االسم٩٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإصالح وإعادة إنشاء الجسور المتضررة (المرحلة األولى)وصف موجز

عقود عامةالموقعدراسة وتصميم الطرق والجسور بمواقع متفرقةاالسم٩٩

الدراساتطبيعتهدراسة وتصميم الطرق والجسور بمواقع متفرقةوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيز وتأمين فرق الطوارئ للسيولاالسم١٠٠

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتجهيز وتأمين فرق الطوارئ للسيولوصف موجز
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وزارة النقل - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

انشاء كباري جديدة لجميع تقاطعات خط الركاب مع االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعاالشراف (مرحلة ثانية)

انشاء كباري جديدة لجميع تقاطعات خط الركاب لرفع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمستوى السالمة على الخط الحديدي

تجديد أجزاء من الخط الحديدي رقم (١) مع االشراف (مرحلةاالسم٢
المنطقة الشرقيةالموقعثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحسين حالة الخطوط ورفع كفاءة التشغيلوصف موجز

تأمين عربات لنقل الحاويات والحبوب واالسمنت مع االسم٣
المنطقة الشرقيةالموقعاالشراف

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهدعم اسطول المؤسسة ورفع الطاقة التشغيليةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتطوير محطات الركاب مع االشراف (مرحلة ثانية)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهرفع كفاءة التشغيل وتطوير خدمات نقل الركابوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعانشاء سياج للخط الحديدي مقاوم لالختراق مع االشرافاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهحماية الخطوط الحديدية من التعديات ورفع مستوى السالمةوصف موجز

انشاء محطة ركاب في مدخل الخرج من جهة الرياض مع االسم٦
منطقة الرياضالموقعاالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء محطة ركاب جديدة في مدخل الخرج من جهة الرياضوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتأمين قطارات ركاب حديثة مع االشرافاالسم٧

لرفع كفاءة التشغيل وتطوير خدمات نقل الركاب وتسيير وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهقطارات حديثة وسريعه

المنطقة الشرقيةالموقعدراسات وتصاميماالسم٨

الدراساتطبيعتهدراسات وتصاميم للمشاريع المستقبليةوصف موجز
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - مؤسسة البريد السعودي  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعدراسات وتصاميم تقنية المعلومات واإلتصاالتاالسم١

توفير خدمات استشارية وتقنية ودراسة ألعمال التقنية وترابط وصف موجز
الدراساتطبيعتهاألنظمة والبرامج وتقديم الخدمات االلكترونية .

إستكمال إنشاء شبكات حاسب آلي بالمكاتب البريدية وربط االسم٢
عقود عامةالموقعالمناطق

وصف موجز

لتحديث شبكة المقر الرئيسي والفروع وتحديث أنظمة أمن 
المعلومات وشبكة مركز المعلومات والشبكة الالسلكية وتوفير 

خطوط اتصاالت وتطوير أنظمة االتصاالت الشبكية ورفع 
الكفاءتها .

آالت ومعدات وأجهزةطبيعته

عقود عامةالموقعتطوير نظام البريد المختلطاالسم٣

ميكنة العمل وتحسين جودة العمل في مراكز الطباعة وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوالتغليف .

عقود عامةالموقعمركز المعلومات اإلحتياطياالسم٤

توفير بنية تحتية للخدمات اإللكترونية وتحسينها ورفع وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهكفاءتها .

عقود عامةالموقعإنشاء (١٠) مباني بريد مركزي للمدن المتوسطةاالسم٥

إنشاء (١٠) مباني بريد مركزي للمدن المتوسطة بمساحة وصف موجز
(٢٫٥٠٠) م٢ لكل مبنى .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعإحالل وإستحداث األنظمة بالمباني البريديةاالسم٦

إحالل واستحداث أنظمة المصاعد والتكييف والمضخات وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوإنذار وإطفاء الحريق واألنظمة الكهربائية .

منطقة مكة المكرمةالموقعالدراسات والتصاميم لمبنى بريد العاصمة المقدسةاالسم٧

عمل الدراسات والتصاميم إلنشاء مبنى بريد العاصمة المقدسة وصف موجز
.

الدراساتطبيعته
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

مشاريع الدعم المالي لصندوق الخدمة الشاملة (المرحلة االسم١
عقود عامةالموقعالسادسة)

لتغطية المواقع المستهدفة في المحافظات بالخدمات وصف موجز
المعلومات والبياناتطبيعتهالصوتية وخدمات األنترنت ذات النطاق العريض
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وزارة التجارة والصناعة - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالتوعية واالرشاداالسم١

القيام بحمالت توعية وأرشادية بوسائل االعالم المختلفة وصف موجز
أنشطة توعوية وثقافية وإعالمية (الداخل)طبيعتهللتعريف بالمواصفات

عقود عامةالموقعتأهيل لجنة األعتماداالسم٢

اعداد دراسات وتدريب وتأهيل مجموعة من المتخصصين وصف موجز
الدراساتطبيعتهلتشكيل لجنة متخصصة في المواصفات والمقاييس والجودة

عقود عامةالموقعإنشاء مختبر وطني مرجعي لقياس مقاومة دوران اإلطاراتاالسم٣

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهإنشاء مختبر لفحص جودة االطاراتوصف موجز
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الهيئة السعودية للحياة الفطرية - الهيئة السعودية للحياة الفطرية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعدراسة وتصاميم مقر الهيئة الجديداالسم١

الدراساتطبيعتهتصميم ودراسة المبانى الجديد للهيئة الذي سيتم إنشاؤهوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء فروع للهيئة في المناطق الرئيسيةاالسم٢

وصف موجز
إنشاء فروع للهيئة في المناطق الرئيسية بحائل والجوف 

وجدة وعسير إلدارة المناطق المحمية في تلك المناطق 
والمحافظة على الحياة الفطرية

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعمشروع انتاج أفالم عن المحمياتاالسم٣

إعداد مواد علمية وتصوير تلفزيوني  إلنتاج ١٦ فلم تثقيفي وصف موجز
أنشطة توعوية وثقافية وإعالمية (الداخل)طبيعتهوتوعوي

أعمال إنشائية في مركز الملك خالد ألبحاث الحياة الفطرية االسم٤
منطقة الرياضالموقعبالثمامة

إنشاء مركز حجر صحي للحيوانات مكون من ١٢ وحدة ( وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمحرقة - نظام صرف صحي )

منطقة حائلالموقعإنشاء سياج داخل محمية التيسية بطول ٢٠*٢٠االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سياج لحماية محمية التيسيةوصف موجز
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الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة - الرئاسةالعامة لألرصاد وحمايةالبيئة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء محطات رصد بحرية وبيئية وأرصاديةاالسم١

إلنشاء محطات رصد عائمة مرتبطة السلكيا بمحطات لجمع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالبيانات وأرشفتها .

عقود عامةالموقعتحديث أجهزة الرصد في المراصداالسم٢

وصف موجز
لتحديث أجهزة الرصد السطحي لضمان جودة البيانات 

واإليفاء بمتطلبات منظمة األرصاد والمنظمة العالمية للطيران 
المدني .

آالت ومعدات وأجهزةطبيعته

منطقة جازانالموقعتجهيز مركز االستجابة بجازاناالسم٣

لتجهيز مركز اإلستجابة بجازان بجميع المعدات وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوالتجهيزات واألثاث وقوارب االستجابة .

منطقة مكة المكرمةالموقعالمسح البيئي لمكة والمشاعراالسم٤

إلعداد دراسة ميدانية لقياس التلوث وجودة الهواء والماء وصف موجز
الدراساتطبيعتهوالصرف الصحي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

عقود عامةالموقعتحديث أجهزة القياس البيئية اليدوية والمتنقلةاالسم٥

تحديث واستبدال أجهزة القياس البيئية اليدوية والمتنقلة وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهالحالية .

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى برج الرصد الجوي بالظهراناالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى برج الرصد الجوي بالظهران .وصف موجز
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وزارة االسكان - وزارة االسكان  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالمركز الوطني ألبحاث وبيانات اإلسكاناالسم١

وصف موجز
رسم صورة مفصلة لسوق اإلسكان في المملكة للوضع الحالي 

والتطور الذي شهده القطاع بناء على بيانات إحصائية 
ومعلومات دورية من مؤسسات مختلفة .

المعلومات والبياناتطبيعته

عقود عامةالموقعإعداد نظم المعلومات الجغرافية والمساحةاالسم٢

وصف موجز

إنشاء نظام جغرافي متكامل يخدم وزارة اإلسكان وفروعها 
ويتم على ثالثة مراحل المرحلة األولى التجهيز والبناء 

والتشغيل (تأسيس نظام المعلومات الجغرافي) والمرحلة 
الثانية تفعيل النظام وتوسعة قاعدة البيانات لتشمل أراضي 

الوزارة وبيانات مخزون المساكن وخصائص وفي المرحلة 
الثالثة توسعة قاعدة البيانات لتشمل بيانات مشاريع وزارة 

اإلسكان وبيانات مراحل التنفيذ والطرح والمتابعة واإلشراف .

المعلومات والبياناتطبيعته



٢٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

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

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعاستبدال نظام الهاليون بمطار الملك فهداالسم١

استبدال النظام الحالي إلطفاء الحريق بنظام يعتمد على وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهFM٢٠٠ او نظام مكافىء له في جميع المباني ومرافق المطار

منطقة مكة المكرمةالموقعاستبدال اعمدة االنارة وانظمتها بمطار الملك عبدالعزيزاالسم٢

ازالة أعمدة اإلنارة والمحوالت الكهربائية والكابالت القديمة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهواستبدالها بأخرى جديدة

استبدال شبكات المياه وملحقاتها وانظمتها بمطار الملك االسم٣
منطقة مكة المكرمةالموقععبدالعزيز

المباني واإلنشاءاتطبيعتهازالة شبكات المياه الحالية بأخرى جديدةوصف موجز

انشاء سور خرساني أمني مع البوابات بإمتداد حدود مطار االسم٤
منطقة الرياضالموقعالملك عبدالعزيز (مرحلة ثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء سور خرساني على طول أرض المطار للحماية األمنيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير وتوسعة مطار الملك خالد (مرحلة ثانية)االسم٥

استكمال تطوير الصالتين (٣) و (٤) الستيعاب الحركة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمتزايدة

منطقة الرياضالموقعتطوير وتجهيز مرافق خدمات االطفاءاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتجديد بعض األعمال المدنية والكهربائية والميكانيكيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير مرافق كبار الشخصيات بمطار الملك خالداالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحسين وتجديد مرافق صاالت كبار الزوار بمطار الملك خالدوصف موجز

منطقة الرياضالموقعانشاء محطة الكهرباء الجديدة بمطار الملك خالداالسم٨

انشاء محطة فرعية جديدة وربط المحطة الفرعية الحالية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبطول ٢٦ كم

منطقة الرياضالموقعتزويد مطار الملك خالد بمياه الشرب بنظام (BOT)االسم٩

مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين والمستاجرين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمرافق والعاملين بالمطار



٢٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتزويد مطار الملك خالد بمياه التبريد بنظام (BOT)االسم١٠

مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين والمستاجرين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمرافق والعاملين بالمطار

منطقة الجوفالموقعتصميم وتنفيذ مطار الجوف (مرحلة ثانية)االسم١١

وصف موجز

تصاميم توسعة صاالت السفر ، إنشاء مبنى إدارة المطار ، 
تجديد وتحسين المسجد ، توسعة مبنى الشحن ، توسعة 
مبنى االطفاء واالنقاذ ، مبنى للمراقبة الجوية ، تحسين 

وتجديد صالة كبار الزوار

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعاعداد ادلة االطفاء ونظام التدقيق االلكترونياالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل على االستشارات الفنية والمعدات والتدريبوصف موجز

سفلتة ورصف وانارة الطرق والممرات والساحات للمطارات االسم١٣
عقود عامةالموقعالداخلية (مرحلة ثانية)

استكمال السفلتة والرصف واإلنارة للطرق والممرات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالساحات للمطارات الداخلية

عقود عامةالموقعانشاء مرافق ومستودعات للصيانة بالمطارات الداخليةاالسم١٤

انشاء مرافق ومستودعات وورش للصيانة ومكاتب بالمطارات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالداخلية

عقود عامةالموقعالدليل التشغيلي للمطارات الداخليةاالسم١٥

الدليل التشغيلي لمستخدمي والقائمين على تشغيل المطارات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالداخلية

منطقة القصيمالموقعتصميم وتطوير مطار القصيم (مرحلة ثانية)االسم١٦

وصف موجز

تصاميم إنشاء صاالت سفر جديدة إنشاء مبنى إدارة المطار 
تجديد وتحسين المسجد وتوسعة مبنى الشحن وتوسعة مبنى 
اإلطفاء واإلنقاذ  ومبنى للمراقبة الجوية ومبنى لالرصاد وبنية 
تحتية جديدة لشبكة الطرق ومواقف سيارات جديدة وتوسعة 

إنشاء ساحات وقوف الطائرات وإنشاء ممرات موازية لمرور 
الطائرات وتحسين محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

وتشجير وتوسعة وتحسين وتجديد مبنى الطاقة وخزان مياه 
ومحطة ضخ خزانات للري ومظالت لمعدات الطيران

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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صندوق التنمية العقارية - صندوق التنمية العقارية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

ترميمات وإصالحات وتحسينات بمشاريع اإلسكان العام االسم١
عقود عامةالموقعوالعاجل في المملكة

وصف موجز

ترميمات وإصالحات وتحسينات بمشروع اإلسكان العام 
والعاجل بجدة ومشروع اإلسكان العام والعاجل بالرياض 
ومشروع اإلسكان العاجل بالدمام ومشروع اإلسكان العام 

بالخبر .

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعرفع كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلوماتاالسم٢

وصف موجز

توريد وتركيب جدران نارية وشراء كبائن جديدة وتمديدات 
وتكييف مركز البيانات وزيادة حجم وحدات التخزين الحالية

وتركيب أنظمة أمنية ومراقبة وحماية وتمديد كابالت 
احتياطية لغرف الخدمة وتجهيز معامل تدريب وقاعة 

اجتماعات فيديو عن بعد .

آالت ومعدات وأجهزةطبيعته

عقود عامةالموقعتحديث وتطوير التطبيقات ورفع كفاءتهااالسم٣

وصف موجز
لتحديث وتطوير أنظمة الصندوق الرئيسية واألنظمة النمطية 
وتطبيق تقنية اإلتصال الموحد وتحديث نظام الصادر والوارد 

وتطوير البوابتين الداخلية والخارجية .
آالت ومعدات وأجهزةطبيعته


