
١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 
 
 

مجلس الوزراء - مكتبة الملك فهد الوطنية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعمركز معلومات المملكة الرقمياالسم١

وصف موجز

بيانات مفصلة تضم جميع مقتنيات المركز من صور وكتب 
وبرقيات وأعمال فنية باإلضافة لجميع المعلومات التي تخص

المملكة كمعلومات عن تاريخ وجغرافيا ومدن المملكة وأدباء 
وامراء وملوك المملكة وخرائط وتقارير حكومية وأيضا 

البلوغرافية الوطنية للمملكة

المعلومات والبياناتطبيعته

منطقة الرياضالموقعالوصول الشامل لذوي اإلعاقةاالسم٢

معينات ذوي االحتياجات الخاصةطبيعتهسهولة الوصول الشامل لتحقيق نقل المعوقين بأمن وسالمةوصف موجز
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الرئاسة العامة  لرعاية الشباب - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء مقر نادي طويق بالزلفي مع التأثيث والتجهيز االسم١
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الفرع بالحريق مع التأثيث والتجهيز االسم٢
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي ثهالن بالشعراء مع التأثيث والتجهيز االسم٣
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

منطقة الرياضالموقعإنشاء مقر نادي أشيقر بأشيقر مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم٤

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الفيحاء بالمجمعة مع التأثيث والتجهيز االسم٥
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي نجد بحوطة سدير مع التأثيث والتجهيز االسم٦
منطقة الرياضالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي العيون باإلحساء مع التأثيث والتجهيز االسم٧
المنطقة الشرقيةالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الصواب باإلحساء مع التأثيث والتجهيز االسم٨
المنطقة الشرقيةالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الساحل بالقطيف مع التأثيث والتجهيز االسم٩
المنطقة الشرقيةالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية
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معلومات المشروعم

إنشاء مقر نادي القيصومة بالقيصومة مع التأثيث والتجهيز االسم١٠
المنطقة الشرقيةالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الجواء برياض الخبراء مع التأثيث والتجهيز االسم١١
منطقة القصيمالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

منطقة القصيمالموقعإنشاء مقر نادي الصقر بالبصر مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٢

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي الحائط بالحائط مع التأثيث والتجهيز االسم١٣
منطقة حائلالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

منطقة تبوكالموقعإنشاء مقر نادي ضباء بضباء مع التأثيث والتجهيز واإلشرافاالسم١٤

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي اإلنطالق بقارا بالجوف مع التأثيث والتجهيز االسم١٥
منطقة الجوفالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء مقر نادي السروات بالنماص مع التأثيث والتجهيز االسم١٦
منطقة الباحةالموقعواإلشراف

تأثيث وتجهيز وإنشاء ملعب ومدرجات وصالة رياضية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومكاتب إدارية

إنشاء عدد خمس مقرات وصاالت التحاد ذوي االحتياجات االسم١٧
عقود عامةالموقعالخاصة في (حائل،الطائف،المدينة المنورة،اإلحساء،أبها)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصالة رياضية متعددة األغراض ومكاتب إداريةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء أندية للصم في (الرياض، جده، الدمام)االسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصالة رياضية متعددة األغراض ومبنى إداريوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء بيت الشباب بمحافظة فرساناالسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبيت للشباب وصاالت ومالعب رياضية مختلفةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مضامير للدراجات بالرياضاالسم٢٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمضمار مطاطي ومدرجات ومستودعات لحفظ الدرجاتوصف موجز

توسعة بيوت الشباب القائمة بجميع مناطق المملكة مع االسم٢١
عقود عامةالموقعالتجهيز

زيادة الطاقة االستيعابية للبيوت وتأثيثها وتجهيزها وإضافة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبعض المالعب

عقود عامةالموقعاستبدال وتأهيل نظام التكييف في منشآت الرئاسةاالسم٢٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحديث األجهزة واستبدالها بنظام فريون صديق البيئةوصف موجز
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مستشفى الملك  فيصل التخصصي ومركز األبحاث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تأثيث وتجهيز مركز الملك عبدالله لألورام وأمراض االسم١
منطقة الرياضالموقعالكبد-المرحلة الثانية

أصول ثابتة أخرىطبيعتهتجهيز المركز باألجهزة الطبية وتأثيثهوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى الطوارئ والجناح الملكي مع اإلشرافاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتأثيث وتجهيز مبنى الطوارئ والجناح الملكياالسم٣

أصول ثابتة أخرىطبيعتهتأثيث وتجهيز المبنىوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء سكن لألطباء بالرياض-المرحلة الثانيةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مساكنوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مبنى الخدمات المساندةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى خدمات (أعمال إنشائية)وصف موجز
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وزارة الصحة - وزارة الصحة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تجهيز وتأثيث المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق االسم١
عقود عامةالموقعالمملكة (مرحلة إضافية)

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتجهيز المستشفيات باألجهزة الطبية وتأثيثهاوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء غرف عزل سالبة الضغط بالمستشفيات (مرحلة إضافية)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء غرف داخل المستشفيات خاصة بالعزلوصف موجز

إنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة األدوار بمدينة الملك سعوداالسم٣
منطقة الرياضالموقعالطبية بالرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مواقف سيارات متعددة األدواروصف موجز

إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمدينة الملك سعود الطبية االسم٤
منطقة الرياضالموقعبالرياض (٣٠٠) عيادة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى العيادات الخارجية (اعمال إنشائية)وصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء مركز اإلصابات (١٠٠) سرير في القصيم مع اإلشرافاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز متخصص لإلصابات (اعمال إنشائية)وصف موجز

إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم مرجعي فئة (أ) بالمدينة المنورة االسم٦
منطقة المدينة المنورةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مختبر إقليمي (أعمال إنشائية)وصف موجز

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في ينبع (٢٥) عيادة مع االسم٧
منطقة المدينة المنورةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طب أسنان (أعمال إنشائية)وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مركز اإلصابات (١٠٠) سرير بمكة المكرمة مع اإلشرافاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز متخصص لإلصابات (أعمال إنشائية)وصف موجز

عقود عامةالموقعأعمال تطويرية لثالجات الموتى (مرحلة إضافية)االسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوسعة وزيادة استيعاب لثالجات الموتىوصف موجز
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معلومات المشروعم

إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم مركزي فئة (ب) في بيشه مع االسم١٠
منطقة عسيرالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مختبر إقليمي (أعمال إنشائية)وصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء مركز اإلصابات (١٠٠) سرير في عسير مع اإلشرافاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز متخصص لإلصابات (أعمال إنشائية)وصف موجز

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في خميس مشيط (٥٠) االسم١٢
منطقة عسيرالموقععيادة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طب أسنان (أعمال إنشائية)وصف موجز

منطقة الباحةالموقعتطوير مستشفى الملك فهد بالباحة (مرحلة إضافية)االسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائية لتوسعة وتطوير المستشفىوصف موجز

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في المخواه (٢٥) عيادة االسم١٤
منطقة الباحةالموقعمع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طب أسنان (أعمال إنشائية)وصف موجز

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في شورة (٢٥) عيادة مع االسم١٥
منطقة نجرانالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز طب أسنان (أعمال إنشائية)وصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء مركز اإلصابات (١٠٠) سرير في جازان مع اإلشرافاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مرز متخصص لإلصابات (أعمال إنشائية)وصف موجز

إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم مركزي فئة (ب) بالقنفذه مع االسم١٧
منطقة مكة المكرمةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مختبر إقليميوصف موجز

عقود عامةالموقعإيصال الخدمات للمرافق الصحية الجديدة (المرحلة ثانية)االسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإيصال الكهرباء للمستشفيات والمرافق الصحية الجديدةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير العناية المركزة والحرجة والطوارئ (المرحلة الثانية)االسم١٩
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معلومات المشروعم

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعمال إنشائية لتطوير العناية المركزة والحرجة والطوارئوصف موجز

إنشاء مستشفى الصحة النفسية في ينبع (٢٠٠) سرير مع االسم٢٠
منطقة المدينة المنورةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

إنشاء مستشفى الصحة النفسية في الدوادمي (١٠٠) سرير معاالسم٢١
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

إنشاء مستشفى الصحة النفسية في حفر الباطن (٢٠٠) سرير االسم٢٢
المنطقة الشرقيةالموقعمع اإلشراف (إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

إنشاء مركز القلب في حائل (١٠٠) سرير مع اإلشراف االسم٢٣
منطقة حائلالموقع(إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

إنشاء مركز القلب في القصيم (١٠٠) سرير مع اإلشراف االسم٢٤
منطقة القصيمالموقع(إحالل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإنشاء مركز القلب في الباحة (٥٠) سرير مع اإلشرافاالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز

تطوير غرف العمليات بالمستشفيات مع اإلشراف (المرحلة االسم٢٦
عقود عامةالموقعاألولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائية تطويريةوصف موجز

تطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات مع اإلشراف االسم٢٧
عقود عامةالموقع(المرحلة األولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائية تطويريةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير مستشفيات (٥٠) سرير مع اإلشراف (المرحلة األولى)االسم٢٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائية تطويريةوصف موجز



٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

توفير متطلبات األمن والسالمة للمرافق الصحية (المرحلة االسم٢٩
عقود عامةالموقعاألولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال تطويريةوصف موجز

إنشاء وتطوير أقسام الطب النووي في المستشفيات مع االسم٣٠
عقود عامةالموقعاإلشراف (المرحلة األولى)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائية تطويريةوصف موجز

إنشاء (١٠) عيادات شاملة في عدد من مناطق المملكة مع االسم٣١
عقود عامةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال إنشائيةوصف موجز



١٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - وزارة الثقافة واإلعالم - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعانشاء فرع للوزارة في تبوكاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء فرع لوزارة الثقافة واإلعالم في منطقة تبوكوصف موجز

منطقة جازانالموقعانشاء فرع للوزارة في جازاناالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء فرع لوزارة الثقافة واإلعالم في منطقة جازانوصف موجز

منطقة الجوفالموقعانشاء فرع للوزارة في الجوفاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء فرع لوزارة الثقافة واإلعالم في الجوفوصف موجز

عقود عامةالموقعالبنية التحتية التقنية للمكتبات العامةاالسم٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهلتكوين بنية تحتية تقنية للمكتبات العامة لتطويرها تقنياوصف موجز

عقود عامةالموقعخدمة الحوسبة السحابيةاالسم٥

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهبرنامج يربط الوزارة ببقية الفروع واالدارات التابعة لهاوصف موجز

عقود عامةالموقعربط الفروع وتأمين نظام االتصال الصوتياالسم٦

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهإلدخال خدمة االتصال الصوتي بين فروع الوزارةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين سيارات ومعداتاالسم٧

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهشراء وتأمين السياراتوصف موجز



١١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - هيئة اإلذاعة والتلفزيون  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعتحديث تلفزيون المدينة المنورة مع اإلنشاءاتاالسم١

انشاء استديوهات لتلفزيون المدينة المنورة وتحديث بعض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاالستديوهات

تحديث أنظمة وتجهيزات االذاعة (النيتيا) مع زيادة سعة االسم٢
عقود عامةالموقعالتخزين المباشر

تحديث وتطوير األنظمة المعمول بها في االذاعة وزيادة السعةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتخزينية

عقود عامةالموقعتحديث نظامي بث برنامج القران الكريماالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتحديث النظام الحالي لبرنامج القران الكريموصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين استديو متنقل بعدد (٤) كاميرات عدد (٣)االسم٤

 تتكون من شاحنة كبيرة أو اكثر مزودة بكافة متطلبات اإلنتاجوصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهمن مازجات وكاميرات وأجهزة صوت وخوادم

عقود عامةالموقعتأمين كاميرا محمولة (HD) لعدد من المحافظاتاالسم٥

عبارة عن كمرة بمواصفات خاصة تؤدي عدد من الوظائف وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوبمواصفات عالية الجودة

عقود عامةالموقعتأمين السيارات والمعداتاالسم٦

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهشراء وتأمين السياراتوصف موجز



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الثقافة واإلعالم - وكالة األنباء السعودية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة القصيمالموقعإنشاء فرع هيئة وكالة األنباء السعودية ببريدهاالسم١

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

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء فرع هيئة وكالة األنباء السعودية بمكة المكرمةاالسم٢

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

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء فرع هيئة وكالة األنباء السعودية بالمدينة المنورةاالسم٣

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

تحديث وتوثيق وأرشفة نظام وكالة األنباء السعودية (مرحلة االسم٤
عقود عامةالموقعأولى)

وصف موجز
تأمين نظام خاص بأرشفة المستندات مع الخوادم ووحدات 

التخزين الخاصة به وتولي عملية المسح الضوئي للمستندات 
والمعامالت وملفات الموظفين التابعة للوكالة وإدخال بياناتها

التشغيل - عقودطبيعته



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

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

معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعإنشاء مبنى الفحص والمعاينة بميناء ضباءاالسم١

وصف موجز
تطوير الموقع العام والخاص بحركة الحاويات ومواقف 

السيارات والمرافق الخدمية باالضافة إلى المبنى الرئيسي 
للفحص والمعاينة والمكون من دورين بمساحة بناء (٣٠٠)م٢ .

المباني واإلنشاءاتطبيعته



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة الشؤون االجتماعية - وزارة الشـؤون االجتماعية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء مركز المعلومات بوكالة الضمان االجتماعي وربط االسم١
عقود عامةالموقعالمكاتب

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتقنية معلومات .وصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير البحث اآللي الشهري (القبول الفوري)االسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهللتحول إلى طريقة العمل المباشر (online) .وصف موجز

عقود عامةالموقعالملف اإللكتروني المدعوم بتقنية البصمة (المرحلة الثانية)االسم٣

عمل بطاقة ذكية تحفظ بيانات وبصمة المستفيدين للضمان وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاالجتماعي .

عقود عامةالموقعاألرشفة اإللكترونية لإلدارة العامة وجميع فروع الرعايةاالسم٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتقنية معلومات .وصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير واجهات االنظمةاالسم٥

تحويل واجهات االنظمة القائمة من تصميم (form) إلى وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعته(ويب بيست) لجميع األنظمة .

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مكتب الضمان االجتماعي النسوي بالدماماالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء مكتب الضمان االجتماعي في الطائفاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

عقود عامةالموقعتأمين سيارات ذوي االحتياجات الخاصة (المرحلة الثالثة)االسم٨

معينات ذوي االحتياجات الخاصةطبيعتهتأمين سيارات مجهزة لالشخاص ذوي االعاقة .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية باألفالجاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية بالدماماالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز التنمية اإلجتماعية بعفيفاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

منطقة القصيمالموقعإنشاء مركز التأهيل الشامل للمعاقين بالمذنباالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء مركز التأهيل الشامل للمعاقين بالوجهاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء مركز التأهيل الشامل لإلناث بحائلاالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

إنشاء دار المالحظة اإلجتماعية لألحداث المحكومين االسم١٥
منطقة الرياضالموقعبالرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني .وصف موجز

عقود عامةالموقعمشروع الخطة اإلستراتيجية الوطنية للسالمة المروريةاالسم١٦

أنشطة توعوية وثقافية وإعالمية (الداخل)طبيعتهرفع مستوى الوعي والمشاركة في مجاالت السالمة المرورية .وصف موجز



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

دارة الملك عبدالعزيز - دارة الملك عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مركز تاريخ المنطقة الشرقيةاالسم١

مركز يهتم بكل ما يخص المنطقة الشرقية من الناحية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتاريخية ويوثق تلك االثار بالطرق العلمية المتبعة

عقود عامةالموقعتأمين السيارات والمعداتاالسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهشراء وتأمين السياراتوصف موجز


