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وزارة البترول والثروة المعدنية - البترول  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعترقية نظام إدارة المعلومات اإللكتروني ـ مرحلة ثانية -االسم١

المعلومات والبياناتطبيعتهلترقية نظام إدارة المعلومات اإللكترونيوصف موجز
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وزارة البترول والثروة المعدنية - الثروة المعدنية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء مكاتب في مناطق المملكة مع التأثيثاالسم١

إنشاء مكاتب في مناطق المملكة مع التأثيث لتسهيل عمليت وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهطالبين الرخص التعدينية

إقامة السياجات الحديدية على حدود المجمعات وإنشاء االسم٢
عقود عامةالموقعالموازين

إقامة السياجات الحديدية على حدود المجمعات وإنشاء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالموازين

دراسة فاعلية الخطة األستراتيجية ، لتالفي سلبيات االسم٣
عقود عامةالموقعالكسارات القريبة من التجمعات السكنية بمنطقة الرياض

دراسة فاعلية الخطة األستراتيجية ، لتالفي سلبيات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالكسارات القريبة من التجمعات السكنية بمنطقة الرياض
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وزارة البترول والثروة المعدنية - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء مركز األرشيف والوثائقاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلحفظ وأرشفة الوثائقوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء المستودع العاماالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء المستودع العاموصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير الخدمات اإللكترونيةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتطوير الخدمات اإللكترونيةوصف موجز

عقود عامةالموقعالبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئةوصف موجز

عقود عامةالموقعالخارطة الجيولوجية للمملكة العربية السعوديةاالسم٥

الدراساتطبيعتهالخارطة الجيولوجية للمملكة العربية السعوديةوصف موجز

عقود عامةالموقعتوسعة مبنى المركز الوطني للزالزل والبراكيناالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتوسعة مبنى المركز الوطني للزالزل والبراكينوصف موجز
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وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة والصناعة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز وتأثيث مباني مكاتب الوزارة(طريف ـ  االسم١
عقود عامةالموقعالخفجي ـ  وادي الدواسر) مع اإلشراف

وصف موجز
القيام بأعمال اإلنشاء والتجهيز والتأثيث لمباني مكاتب 

الوزارة بمحافظات (طريف ـ  الخفجي ـ  وادي الدواسر) مع 
اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية (المرحلة السادسة)االسم٢

القيام بأعمال تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسادسة) تشمل أعمال إيصال الكهرباء والمياه والسفلتة .
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وزارة التجارة والصناعة - هيئة تنمية الصادرات السعودية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالدراسات واالستشاراتاالسم١

القيام بالدراسات واالستشارات في مجاالت تصدير السلع وصف موجز
الدراساتطبيعتهوالمنتجات السعودية

عقود عامةالموقعشراء تراخيص التشغيل لبرامج وانظمة تقنية المعلوماتاالسم٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهشراء تراخيص التشغيل لبرامج وانظمة تقنية المعلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعالبنية التحتية لتقنية المعلوماتاالسم٣

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأسيس البنية التحتية لتقنية المعلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعتأسيس البوابة اإللكترونيةاالسم٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأسيس البوابة اإللكترونية لموقع الهيئة على اإلنترنت .وصف موجز

عقود عامةالموقعنظام إدارة معلومات المصدرين والصادراتاالسم٥

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهإنشاء نظام إلدارة معلومات المصدرين والصادرات السعوديةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأسيس وربط البوابة الداخليةاالسم٦

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتأسيس وربط البوابة اإللكترونية الداخلية للهيئةوصف موجز
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وزارة الزراعة - وزارة الزراعة - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتطوير وتحديث المختبرات البيطرية مع الدراسات والتصاميماالسم١

وصف موجز
لمواكبة التطور الحاصل في طرق التشخيص عن طريق 
تزويدها بأحدث التقنيات العالمية المتقدمة في مجال 

المختبرات
آالت ومعدات وأجهزةطبيعته

عقود عامةالموقعإنشاء مراكز اإلرشاد الزراعياالسم٢

ايجاد مواقع وبيئة مناسبة للمرشدين الزراعيين وتمكينهم من وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهخدمة وإرشاد المزارعين

عقود عامةالموقعإنشاء مباني لإلدارات الوطنية للري ومرافقهااالسم٣

وصف موجز
إنشاء مبنى لمكاتب اإلدارة ومبنى إلداررة ومحطة الضخ 

ومختبرات وقاعة اجتماعات وتدريب وورش وتجهيزات من 
مواقف ومظالت وغرف ومولدات وتجهيزات

المباني واإلنشاءاتطبيعته

إنشاء ميدان عرض لفعاليات الفروسية ومرافقه وتجهيز االسم٤
عقود عامةالموقعمتحف الخيل مع الدراسات واألستشارات الفنية

وصف موجز
إنشاء ميدان عرض لفعاليات الفروسية ومرافقه وتجهيز 

متحف الخيل مع الدراسات واألستشارات الفنية إلقامة أي 
مسابقات أو عروض لجمال الخيلى العربية األصيلة بالمملكة

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تعديل وتبطين خزانات غرف تجمع مياه الصرف الصحي االسم٥
عقود عامةالموقعالمعالجة لرفع كفاءة التوزيع

وصف موجز
تعديل وتبطين خزانات التجميع بمحطات الضخ بطبقة عازلة 

من البولي أثلين عالي الكثافة واألستفادة القصوى من المياه 
المعالجة

المباني واإلنشاءاتطبيعته

عقود عامةالموقعتوثيق أراضي وزارة الزراعة والمحافظة عليهااالسم٦

حفظ الوثائق بطريقة حديثة واألراضي التابعة للوزارة وإعداد وصف موجز
أراضي وعقاراتطبيعتهملفات آلية تحتوي الوثائق والرفع المساحي

عقود عامةالموقعالمشروع الوطني للمحافظة على شجرة األراك وتنميتهااالسم٧

 للمحافظة على شجرة األراك وتنميتهاوتوسيع رقعتها ولضمانوصف موجز
أراضي وعقاراتطبيعتهاستدامتها
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وزارة الزراعة - هيئة الري والصرف في األحساء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة (المرحلة االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعالتاسعة)

تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة الستكمال وصف موجز
التشغيل - عقودطبيعتهالمراحل السابقة

المنطقة الشرقيةالموقعتغطية المصارف الزراعية باألحساء والقطيف ودومة الجندلاالسم٢

وصف موجز

استكمال المراحل السابقة للمشروع ويهدف الى حماية 
االهاتلي والساكنين بجوار هذه المصارف الزراعية من تزايد 
القوارض والزواحف والحشرات والروائح الكريهه والحد من 
حوادث الطرق الموازية لهذه المصارف والتي اصبحت االن 

طرق رئيسية مزدوجة

التشغيل - عقودطبيعته

المنطقة الشرقيةالموقعتغطية المصارف الزراعية بالمواسير المثقبة (المرحلة األولى)االسم٣

تغطية المصارف الزراعية بالمواسير المثقبة الستكمال وصف موجز
التشغيل - عقودطبيعتهالمراحل السابقة

المنطقة الشرقيةالموقعتحديث وتطوير مصنع تعبئة التمور (المرحلة الثالثة)االسم٤

تحديث وتطوير مصنع تعبئة التمور وعمل خطوط جديدة وصف موجز
التشغيل - عقودطبيعتهواستكمال المراحل السابقة

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتأهيل خزانات إستقبال المياه المعالجةاالسم٥

وصف موجز
إنشاء وتأهيل خزانات إستقبال المياه المعالجة لعمل نظام 

التعقيم باالشعة فوق البنفسجية المعالجة ثالثيا العادة 
استخدامها للزراعة

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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وزارة الزراعة - المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

انشاء مطحنة بفرع جده سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم مع التصميم االسم١
عقود عامةالموقعواالشراف

انشاء مطحنة بفرع جده سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم مع التصميم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهواالشراف

انشاء مطحنة الجموم مرحلة ثانية سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم االسم٢
عقود عامةالموقعمع التصميم واالشراف

انشاء مطحنة الجموم مرحلة ثانية سعة (٦٠٠) طن قمح/يوم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع التصميم واالشراف

انشاء صوامع لتخزين الذرة بفروع المؤسسة مع التصميم االسم٣
عقود عامةالموقعواالشراف

انشاء صوامع لتخزين الذرة بفروع المؤسسة مع التصميم وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهواالشراف
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وزارة المالية - وزارة المالية - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالصيانة الوقائية في المنافذ الحدوديةاالسم١

التشغيل - عقودطبيعتهاعمال الصيانة والتشغيلوصف موجز

عقود عامةالموقعتحديث مكونات محطات انتاج الطاقة في جميع المنافذاالسم٢

التشغيل - عقودطبيعتهتامين مولدات ومعداتوصف موجز

تامين مولدات كهربائية احتياطية وتمديدات شبكة الكهرباء االسم٣
منطقة الرياضالموقعلمصلحة مطابع الحكومة

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهمولدات كهربائية واعمال تمديداتوصف موجز

انشاء صالة انتاج خاصة بمشروع البطاقات االمنية لمصلحة االسم٤
منطقة الرياضالموقعمطابع الحكومة

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهانشاء مباني ومكاتب ادارية وخدماتوصف موجز

تجديدات للغرف واالجنحة والممرات بفندق الطائف االسم٥
منطقة مكة المكرمةالموقعانتركونتننتال

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاصالحات وترميماتوصف موجز

تاثيث البهو وقاعات المؤتمرات والمطاعم والمطبخ الرئيسي االسم٦
منطقة مكة المكرمةالموقعبفندق الطائف انتركوننتتال

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاثاث ومستلزمات مكتبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعانشاء صالة حفالت بفندق الرياض انتركونتيننتالاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مباني وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعانشاء صالة مؤتمرات لفندق الطائف انتركوننتتنالاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مباني وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعانشاء سكن للعاملين بفندق المدينة ميريديان وملحقاتهاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مباني وخدماتوصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعأنشاء مبنى وزارة الحج بالمدينة المنورةاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ادارية وقاعات وخدمات مساندةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير نظام ادارة تخطيط الموارد ERPاالسم١١

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

الخدمات االستشارية لتأسيس وتشغيل ادارة مكتب االسم١٢
عقود عامةالموقعاالستراتيجية

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير وتحسين امن المعلوماتاالسم١٣

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعمشاريع الدعم الفني لتقنية المعلوماتاالسم١٤

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعتنفيذ وتأسيس قناة التكامل التقنيةاالسم١٥

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعمراجعة االجراءات وميكنة بعض اعمال الوزارةاالسم١٦

المعلومات والبياناتطبيعتهانظمة وبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعالصيانة الوقائية في المنافذ الحدوديةاالسم١٧

التشغيل - عقودطبيعتهادوات واجهزة ألعمال الصيانةوصف موجز
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وزارة المالية - مصلحة الجمارك  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتأسيس وتشغيل مكتب ادارة المشاريع التقنيةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيزات تقنية وبرامج وانظمةوصف موجز

عقود عامةالموقعتأهيل الساحات والمناطق الجمركية بالموانياالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتطوير الساحات وانشاء مستودعاتوصف موجز

عقود عامةالموقعمعدات وآليات للمناطق الجمركية بالموانياالسم٣

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاجهزة ومعداتوصف موجز



١٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة المالية - مصلحة الزكاة والدخل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتجهيز الموقع االحتياطي للحاسب اآللياالسم١

خدمات اإلشرافطبيعتهلتجهيز الموقع االحتياطي للحاسب اآلليوصف موجز

مشروع تبادل بيانات الحسابات المصرقية التلقائي مع االسم٢
عقود عامةالموقعمصلحة الضرائب االمريكية (الفاتكا)

المعلومات والبياناتطبيعتهلتبادل الحسابات المصرفيهوصف موجز



١٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

الهيئة العامة لالستثمار - الهيئة العامة لالستثمار  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعخارطة االستثمار الموحداالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهخارطة االستثمار الموحدوصف موجز

عقود عامةالموقعتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة لالستثماراالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة لالستثماروصف موجز

انشاء مبنى استقبال وخدمات المستثمرين وتأهيل المقر االسم٣
عقود عامةالموقعالرئيسي مع االثاث

انشاء مبنى استقبال وخدمات المستثمرين وتأهيل المقر وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرئيسي مع االثاث

عقود عامةالموقعتفعيل ادارة االتصاالت المتكاملةاالسم٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتفعيل ادارة االتصاالت المتكاملةوصف موجز

عقود عامةالموقعدراسات مختلفةاالسم٥

الدراساتطبيعتهدراسات مختلفةوصف موجز

عقود عامةالموقعاتفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات واللجان المشتركةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاتفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات واللجان المشتركةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطوير وترقية انظمة حماية أمن المعلوماتاالسم٧

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتطوير وترقية انظمة حماية أمن المعلوماتوصف موجز

تطوير نظام خدمات المستثمرين - المرحلة الثالثة ونظام جذباالسم٨
عقود عامةالموقعاالستثمار

تطوير نظام خدمات المستثمرين - المرحلة الثالثة ونظام جذبوصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاالستثمار

عقود عامةالموقعتطوير نظام الشركات بين المستثمريناالسم٩

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتطوير نظام الشركات بين المستثمرينوصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

اعادة تاهيل وترقية مركز الحاسب اآللي والشبكات الرئيسية االسم١٠
عقود عامةالموقعوشبكة الفروع للهيئة

اعادة تاهيل وترقية مركز الحاسب اآللي والشبكات الرئيسية وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوشبكة الفروع للهيئة

عقود عامةالموقعاستمرارية االعمال لخدمات المستثمريناالسم١١

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهاستمرارية االعمال لخدمات المستثمرينوصف موجز



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

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

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعمشروع ادارة برامج ومشاريع الهيئةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمشروع ادارة برامج ومشاريع الهيئةوصف موجز

التطوير والدعم الفني للنظام االلكتروني لمرافق اإليواء االسم٢
عقود عامةالموقعالسياحي

التطوير والدعم الفني للنظام االلكتروني لمرافق اإليواء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالسياحي



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

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

معلومات المشروعم

إستكمال إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة االسم١
عقود عامةالموقعبالرياض مع اإلشراف

إستكمال إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالرياض مع اإلشراف

عقود عامةالموقعدراسات واستشارات كهربائية (مرحلة ٣)االسم٢

الدراساتطبيعتهدراسات واستشارات كهربائية (مرحلة ٣)وصف موجز

عقود عامةالموقعنزح بيارات الصرف الصحي لألحياء المتضررة (مرحلة ٣)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهنزح بيارات الصرف الصحي لألحياء المتضررة (مرحلة ٣)وصف موجز

عقود عامةالموقعالمراجعة الشاملة لمحطات معالجة الصرف الصحياالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمراجعة الشاملة لمحطات معالجة الصرف الصحيوصف موجز

عقود عامةالموقعكشف ومعالجة التسربات (مرحلة ٨)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكشف ومعالجة التسربات (مرحلة ٨)وصف موجز

عقود عامةالموقعدراسة وتنفيذ سدود متنوعة بمناطق المملكة مع اإلشرافاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهدراسة وتنفيذ سدود متنوعة بمناطق المملكة مع اإلشرافوصف موجز

عقود عامةالموقعإصالح وترميم السدود بمختلف مناطق المملكة (مرحلة ٢)االسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإصالح وترميم السدود بمختلف مناطق المملكة (مرحلة ٢)وصف موجز

ازالة وانشاء حواجز للرسوبيات بالسدود في مناطق المملكة االسم٨
عقود عامةالموقعمع اإلشراف (مرحلة ٢)

ازالة وانشاء حواجز للرسوبيات بالسدود في مناطق المملكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف (مرحلة ٢)

عقود عامةالموقعتنفيذ توصيالت منزلية وتركيب عدادات مياه (مرحلة ٢)االسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ توصيالت منزلية وتركيب عدادات مياه (مرحلة ٢)وصف موجز



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

تأمين وتركيب أجهزة ومعدات للحاسب اآللي وتطوير االسم١٠
عقود عامةالموقعوتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات

تأمين وتركيب أجهزة ومعدات للحاسب اآللي وتطوير وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهوتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات

تطوير نظام (GIS) ورفع بيانات شبكات المياه والصرف االسم١١
عقود عامةالموقعالصحي والتوصيالت المنزلية

تطوير نظام (GIS) ورفع بيانات شبكات المياه والصرف وصف موجز
آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهالصحي والتوصيالت المنزلية

عقود عامةالموقعانظمة حماية ومراقبة االنترنت والبريد االلكترونياالسم١٢

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهانظمة حماية ومراقبة االنترنت والبريد االلكترونيوصف موجز

عقود عامةالموقعتطبيق نظام ادارة القوى العاملة عن بعد بمديريات المملكةاالسم١٣

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتطبيق نظام ادارة القوى العاملة عن بعد بمديريات المملكةوصف موجز

عقود عامةالموقعتطبيق نظام الخدمة الذاتية للعمالء بمديريات المملكةاالسم١٤

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهتطبيق نظام الخدمة الذاتية للعمالء بمديريات المملكةوصف موجز

متطلبات إزالة مزارع القات في المناطق الجبلية بجازان االسم١٥
منطقة جازانالموقع(المرحلة الثانية)

متطلبات إزالة مزارع القات في المناطق الجبلية بجازان وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الثانية)

عقود عامةالموقعإيصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه والصرف الصحياالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإيصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه والصرف الصحيوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ خط المياه الناقل بين محافظتي االسم١٧
منطقة الرياضالموقعالدوادمي وعفيف مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ خط المياه الناقل بين محافظتي وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالدوادمي وعفيف مع اإلشراف

استكمال مشروع ربط محافظتي الخرج والقويعية بالمياه االسم١٨
منطقة الرياضالموقعالمحالة (مرحلة ٢)

الستكمال مشروع ربط محافظتي الخرج والقويعية بالمياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمحالة (مرحلة ٢)

منطقة الرياضالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه  بمحافظات منطقة االسم١٩



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

الرياض مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه  بمحافظات منطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظات االسم٢٠
منطقة الرياضالموقعمنطقة الرياض مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنطقة الرياض مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الرياض مع االسم٢١
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الرياض مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة الرياضاالسم٢٢
منطقة الرياضالموقعمع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالرياض مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع جلب المياه من حرض مع االسم٢٣
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشروع جلب المياه من حرض مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

منطقة الرياضالموقعإيصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه بمدينة الرياضاالسم٢٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإليصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه بمدينة الرياضوصف موجز

إيصال المياه المعالجة إلى المركز المالي وجامعة نورة االسم٢٥
منطقة الرياضالموقعوالمناطق المجاورة

إليصال المياه المعالجة إلى المركز المالي وجامعة نورة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالمناطق المجاورة

منطقة الرياضالموقعتزويد نادي الفروسية بمياه الصرف المعالجةاالسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتزويد نادي الفروسية بمياه الصرف المعالجةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمدينة الرياض معاالسم٢٧
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمدينة الرياض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه  بمحافظات منطقة مكة االسم٢٨



١٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المكرمة مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه  بمحافظات منطقة مكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمكرمة مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي  بمحافظات االسم٢٩
منطقة مكة المكرمةالموقعمنطقة مكة المكرمة مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي  بمحافظات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنطقة مكة المكرمة مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة مكة المكرمة مع االسم٣٠
منطقة مكة المكرمةالموقعاإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة مكة المكرمة مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة مكة االسم٣١
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة مكة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمكرمة مع اإلشراف

منطقة مكة المكرمةالموقعإعادة استخدام المياه المعالجة بمدينة مكة المكرمةاالسم٣٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة استخدام المياه المعالجة بمدينة مكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعأنظمة ومشاريع تقنية المعلومات بمدينة مكة المكرمةاالسم٣٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأنظمة ومشاريع تقنية المعلومات بمدينة مكة المكرمةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة جدة مع اإلشرافاالسم٣٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة جدة مع اإلشرافوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة جدة االسم٣٥
منطقة مكة المكرمةالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة جدة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه السطحيةاالسم٣٦
منطقة مكة المكرمةالموقعباسكان قوى االمن الداخلي بجده

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه السطحيةوصف موجز
التشغيل - عقودطبيعتهباسكان قوى االمن الداخلي بجده

منطقة مكة المكرمةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الطائف مع االسم٣٧



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمدينة الطائف مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة االسم٣٨
منطقة مكة المكرمةالموقعالطائف مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطائف مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بالمنطقة الشرقية مع االسم٣٩
المنطقة الشرقيةالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بالمنطقة الشرقية مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالمنطقة االسم٤٠
المنطقة الشرقيةالموقعالشرقية مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالشرقية مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خطوط النقل واآلبار بحقل طفيح مع االسم٤١
المنطقة الشرقيةالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خطوط النقل واآلبار بحقل طفيح مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

المنطقة الشرقيةالموقعانشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في الجبيلاالسم٤٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في الجبيلوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورة االسم٤٣
منطقة المدينة المنورةالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورة االسم٤٤
منطقة المدينة المنورةالموقعمع االشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعتوصيل مياه الشرب لمشروع دار الهجرة بالمدينة المنورةاالسم٤٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٤٦



٢١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

المدينة المنورة مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمدينة المنورة مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بالمدينة المنورة االسم٤٧
منطقة المدينة المنورةالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بالمدينة المنورة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة القصيم مع االسم٤٨
منطقة القصيمالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة القصيم مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة القصيماالسم٤٩
منطقة القصيمالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة القصيموصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتنفيذ خطوط النقل ومحطات الضخ للمياه المعالجة االسم٥٠
منطقة عسيرالموقعبمنطقة عسير مع اإلشراف

دراسة وتنفيذ خطوط النقل ومحطات الضخ للمياه المعالجة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمنطقة عسير مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة عسير االسم٥١
منطقة عسيرالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة عسير وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة عسير مع االسم٥٢
منطقة عسيرالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة عسير مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمنطقة عسير مع االسم٥٣
منطقة عسيرالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات استراتيجية بمنطقة عسير مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة تبوك مع االسم٥٤
منطقة تبوكالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة تبوك مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

منطقة تبوكالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة تبوك االسم٥٥



٢٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة تبوك وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

منطقة تبوكالموقعاستكمال مشروع مياه تبوك الشامل مع اإلشرافاالسم٥٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال مشروع مياه تبوك الشامل مع اإلشرافوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مبنى مديرية المياه بمنطقة تبوك مع االسم٥٧
منطقة تبوكالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مبنى مديرية المياه بمنطقة تبوك مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الحدود الشمالية االسم٥٨
منطقة الحدود الشماليةالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الحدود الشمالية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٥٩
منطقة الحدود الشماليةالموقعالحدود الشمالية مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالحدود الشمالية مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة حائل مع االسم٦٠
منطقة حائلالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة حائل مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

منطقة حائلالموقعاستكمال مراحل مشروع مياه حائل الشامل مع اإلشرافاالسم٦١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال مراحل مشروع مياه حائل الشامل مع اإلشرافوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة حائل االسم٦٢
منطقة حائلالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة حائل وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة االسم٦٣
منطقة حائلالموقعحائل

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهحائل

منطقة الجوفالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الجوف مع االسم٦٤



٢٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الجوف مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة االسم٦٥
منطقة الجوفالموقعالجوف مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجوف مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الباحة مع االسم٦٦
منطقة الباحةالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة الباحة مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الباحةاالسم٦٧
منطقة الباحةالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الباحةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

منطقة الباحةالموقعإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الباحةاالسم٦٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الباحةوصف موجز

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة جازان مع االسم٦٩
منطقة جازانالموقعاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة جازان مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازاناالسم٧٠
منطقة جازانالموقعمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازانوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي في المناطقاالسم٧١
منطقة جازانالموقعالحدودية بمنطقة جازان مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي في وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالمناطق الحدودية بمنطقة جازان مع اإلشراف

دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة نجران مع االسم٧٢
منطقة نجرانالموقعاإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمنطقة نجران مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلشراف

منطقة نجرانالموقعدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة نجراناالسم٧٣



٢٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

مع اإلشراف

لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهنجران مع اإلشراف



٢٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

وزارة المياه و الكهرباء - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعالمجمع السكني لمحطة تحلية الجبيل (المرحلة الثالثة)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء المجمع السكني للعاملين بمحطة التحلية بالجبيلوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقععمائر سكنية لمحطات جدة (المرحلة الثانية)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ عمائر سكنية للعاملين بمحطات التحلية بمدينة جدةوصف موجز

إنشاء وحدة تحلية المياه بمحطة تحلية الشعيبة (المرحلة االسم٣
عقود عامةالموقعالثانية)

إنشاء وحدة لتحلية المياه بمحطة تحلية الشعيبة (المرحلة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالثانية) بالمشاركة مع القطاع الخاص .

منطقة مكة المكرمةالموقعمشروع نظام نقل مياه الطائف(تربة ـ رنية ـ الخرمة)االسم٤

تنفيذ مشروع نظام نقل مياه الطائف إلى محافظات تربة ـ رنيةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهـ الخرمة.

إنشاء المجمعات السكنية لخطوط نقل المياه ومحطات االسم٥
منطقة مكة المكرمةالموقعالتحلية بالشقيق

إنشاء المجمعات السكنية للعاملين بخطوط نقل المياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهومحطات التحلية بالشقيق

المنطقة الشرقيةالموقعاستكمال مشروع إنشاء محطة تحلية رأس الخيراالسم٦

تنفيذ األعمال اإلضافية لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبرأس الخير

منطقة المدينة المنورةالموقعاستكمال مشروع إنشاء محطة تحلية ينبع - المرحلة الثالثةاالسم٧

استكمال األعمال اإلضافية لمشروع إنشاء محطة تحلية ينبع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(المرحلة الثالثة)

عقود عامةالموقعتوريد وتركيب وتشغيل محطات متنقلة لتحلية المياهاالسم٨

توريد وتركيب وتشغيل محطات لتحلية المياه يمكن نقلها إلىوصف موجز
أصول ثابتة أخرىطبيعتهعدة أماكن بحسب االحتياج .

المرحلة الثانية للخزن االستراتيجي في مكة المكرمة االسم٩
منطقة مكة المكرمةالموقعوالمرحلة األولى في الطائف

تنفيذ المرحلة الثانية للخزن االستراتيجي للمياه المحالة في وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكة المكرمة والمرحلة األولى في الطائف .



٢٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء المرافق الحيوية واإلدارية بمحطات التحليةاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ المرافق الحيوية واإلدارية في محطات التحليةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالمجمع السكني برماح (الجبيل ـ الرياض)االسم١١

تنفيذ المجمع السكني برماح للعاملين بخطوط نقل المياه وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعته(الجبيل ـ الرياض)



٢٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

 

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعالطاقة المتجددةاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالطاقة المتجددةوصف موجز

عقود عامةالموقعاالبحاث والتطويراالسم٢

الدراساتطبيعتهلالبحاث التطويريةوصف موجز

عقود عامةالموقعادارة المشاريع والخدمات الفنيةاالسم٣

خدمات اإلشرافطبيعتهالدارة المشاريع والخدمات الفنيةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء وتجهيز مراكز بيانات تقنية المعلوماتاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهالنشاء وتجهيز مراكز بيانات تقنية المعلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعتطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP )االسم٥

المعلومات والبياناتطبيعتهلتطبيق تظم الموارد المؤسسسيةوصف موجز

عقود عامةالموقعتجديد عقود الدعم الفني والصيانة ألنظمة المدينةاالسم٦

الصيانة والنظافة - عقودطبيعتهلتجديد عقود الدعم الفنيوصف موجز

عقود عامةالموقعتجديد عقود استئجار مراكز بيانات تقنية المعلوماتاالسم٧

التشغيل - عقودطبيعتهلتجديد عقود االستئجاروصف موجز

توفير الحاسبات اآللية والطابعات والشاشات وملحقاتها االسم٨
عقود عامةالموقعواالجهزة االلكترونية المكتبية

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهلتوفير الحاسبات اآللية وملحقاتهاوصف موجز

عقود عامةالموقعخدمات نقل البيانات واالتصال باالنترنتاالسم٩

المعلومات والبياناتطبيعتهلنقل البيانات واالتصال باالنترنتوصف موجز



٢٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٧/١٤٣٦للسنة المالية 

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتراخيص وانظمة برامجاالسم١٠

المعلومات والبياناتطبيعتهلتراخيص االنظمة والبرامجوصف موجز

عقود عامةالموقعتوريد الخوادم وأجهزة التخزين وملحقاتهااالسم١١

آالت ومعدات وأجهزةطبيعتهلتوريد الخوادم وأجهزة التخزينوصف موجز


